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mgr inż. Anna Gallus, ekspert, ATMOTERM S.A. 

Do chwili obecnej Komisja Euro-
pejska w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej opublikowała już 7 decyzji 
w zakresie konkluzji BAT. Zestawienie 
branż, dla których dotychczas opubli-
kowano konkluzje BAT wraz z wyma-
ganymi terminami analizy wydanych 
pozwoleń zintegrowanych i dostosowa-
niem instalacji wymagających pozwo-
lenia zintegrowanego (dalej: IPPC) do 
konkluzji BAT, przedstawiono w tab. 1.

Prace nad konkluzjami BAT dla 
kolejnych branż trwają. Informacje na 
temat ich zaawansowania są na bie-
żąco publikowane na stronie Europej-
skiego Biura IPPC. Branże, dla których 
obecnie trwają prace nad konkluzjami 

to m.in. energetyka i ciepłownictwo, 
branża chemiczna, przetwarzanie od-
padów, produkcja płyt drewnopochod-
nych, przemysł metali nieżelaznych. Na 
chwilę obecną szacuje się, że w przy-
padku energetycznego spalania (LCP) 
konkluzje BAT zostaną opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej w I połowie 2017 r.

 � Procedura prawna

Zgodnie z przepisami znowelizo-
wanej ustawy POŚ procedura postę-
powania w przypadku pojawienia się 
konkluzji BAT została przedstawiona 
na rys. 1. Wynika z niej, iż właściwy 

organ do wydania pozwolenia zinte-
growanego (marszałek województwa 
lub starosta) w momencie pojawienia 
się konkluzji BAT jest zobowiązany do 
przeanalizowania pozwolenia zintegro-
wanego dla branży, dla której opubliko-
wano konkluzje BAT, celem stwierdze-
nia jego zgodności z ich zapisami. W 
wyniku tej analizy organ stwierdza, czy 
istnieje konieczność zmiany pozwole-
nia zintegrowanego i jeżeli to koniecz-
ne wzywa do jego zmiany. Z przepisów 
prawa wynika, iż w przypadku niespeł-
niania wymagań zawartych w konklu-
zjach BAT, maksymalnie do 1,5 roku od 
ich publikacji w Dzienniku Urzędowym 
UE należy złożyć wniosek o zmianę 

Wyzwania przedsiębiorstw 
związane z konkluzjami BAT

Konkluzje BAT to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego 
BAT (tzw. BREF) dla danej działalności. Konkluzje BAT są sporządzane dla różnych 

rodzajów działalności. Przyjmowane są przez Komisję Europejską w drodze decyzji  
i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W Polsce stosuje się je wprost, 
dzięki obowiązującym od 5 września 2014 r. zapisom znowelizowanej ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 
(dalej: ustawa POŚ). W konkluzjach BAT określane są najlepsze dostępne techniki oraz 
możliwości ich zastosowania, a także poziomy emisji do środowiska (graniczne wielkości 
emisyjne), które nie mogą zostać przekroczone, wraz z informacjami o prowadzeniu 
monitoringu emisji. 
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pozwolenia zintegrowanego. Moment 
uzyskania zmiany pozwolenia zintegro-
wanego ma więc miejsce właściwie w 
połowie czasu na dostosowanie się do 
wymagań konkluzji BAT. We wniosku 
należy przedstawić informacje zwią-
zane z planowanymi zmianami, które 
wykażą, iż instalacja będzie spełniała 
wymagania określane w konkluzjach 
BAT w terminie określonym prawem 
lub zawnioskować o odstępstwo od 
granicznych wielkości emisyjnych okre-
ślonych w konkluzjach BAT. 

 � Zintegrowane i 
perspektywiczne 
podejście do wymagań 
konkluzji BAT

Procedura dostosowania się do 
wymagań konkluzji BAT wynikająca z 
ustawy POŚ wskazuje, iż w momencie 
opublikowania konkluzji BAT (lub jesz-

cze na etapie projektu konkluzji BAT) 
kluczowym elementem z perspektywy 
decydentów przedsiębiorstwa powinno 
być rozpoznanie sytuacji i sprawdzenie, 
czy instalacje w zakładzie objęte po-
zwoleniami zintegrowanymi spełniają 
wymagania w nich zawarte. Najważ-
niejszymi zagadnieniami konkluzji BAT 
są określone w nich wartości emisyjne 
dla poszczególnych substancji oraz za-
sady prowadzenia monitoringu emi-
sji. Właśnie te dwa elementy konklu-
zji BAT często w wyniku stosowanych 
dziś technologii w instalacjach są trud-
ne do spełnienia. Należy zwrócić uwa-
gę, iż właściwa interpretacja zapisów 
konkluzji BAT oraz indywidualne po-
dejście do sytuacji w zakładzie jest klu-
czowym elementem dalszego postę-
powania. Jednocześnie jest to jeden 
z ważniejszych elementów mających 
wpływ na dalsze decyzje, jakie osoby 
odpowiedzialne za rozwój i funkcjono-

wanie przedsiębiorstw muszą podjąć 
w przypadku niespełniania wymagań 
zawartych w konkluzjach BAT. 

Ustawodawca przewidział możli-
wość uzyskania odstępstwa od czę-
ści zapisów określonych w konkluzjach 
BAT z uwagi m.in. na nieproporcjonalnie 
wysokie koszty poniesione na dostoso-
wanie się do wymagań konkluzji BAT, w 
stosunku do korzyści dla środowiska. 
W analizie takiej należy jednak wziąć 
pod uwagę położenie geograficzne, lo-
kalne warunki środowiskowe, charak-
terystykę techniczną instalacji lub inne 
czynniki mające wpływ na funkcjonowa-
nie instalacji i środowisko jako całość. 
Warunkiem uzyskania odstępstwa jest 
jednak nieprzekroczenie standardów 
emisyjnych, o ile takie zostały określo-
ne dla danej instalacji. O odstępstwo 
od granicznych wielkości emisyjnych 
określonych w konkluzjach BAT można 
ubiegać się również w przypadku pro-

Rys. 1. Procedura postępowania w przypadku opublikowania konkluzji BAT dla branży 
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wadzenia badań nad nową techniką w 
działalności przemysłowej. Warunkiem 
jednak jest, aby późniejsze jej zasto-
sowanie na skalę przemysłową mogło 
zapewnić wyższy lub co najmniej ten 
sam poziom ochrony środowiska i więk-
szą oszczędność kosztów niż obecnie 
istniejące najlepsze dostępne techniki. 
Należy zwrócić uwagę, iż odstępstwo 
od wymagań konkluzji BAT dotyczy je-
dynie dotrzymywania granicznych wiel-
kości emisyjnych w nich określonych, 
nie dotyczy jednak innych zapisów w 
nich zawartych, np. zasad prowadzenia 
monitoringu. Rozważenie zasadności 
uzyskania odstępstwa i ewentualnego 
prawdopodobieństwa jego otrzymania, 
przygotowanie analiz dołączonych do 
wniosku o zmianę pozwolenia zintegro-
wanego oraz wystąpienie z wnioskiem 
o zmianę pozwolenia zintegrowanego, 
a także podjęcie próby uzyskania od-
stępstwa powinno odbyć się jak naj-
szybciej. Nie ma pewności, iż organ 
takiego odstępstwa udzieli, wtedy w 
okresie 4-letnim od ukazania się kon-
kluzji BAT będzie należało spełnić ich 
wymagania.

Czteroletni termin dostosowania 
instalacji do wymagań konkluzji BAT 

wydaje się być odległy w czasie. Dzia-
łania jakie należy podjąć, a mianowicie: 
wskazanie obszarów niezgodności z 
zapisami konkluzji BAT, zaplanowanie 
inwestycji wraz z harmonogramem ich 
wykonania, oszacowanie koszów inwe-
stycji, przygotowanie wniosku o zmianę 
pozwolenia zintegrowanego, uzyskanie 
odstępstwa od dotrzymania granicz-
nych wielkości emisyjnych, wykonanie 
inwestycji sprawiają, iż czas ten upły-
nie bardzo szybko. Dostosowanie in-
stalacji do wymagań konkluzji BAT, w 
przypadku ich niespełniania będzie wy-
magało podjęcia właściwych decyzji o 
zmianach technologicznych i moderni-
zacyjnych instalacji. Poniesienie nakła-
dów finansowych związanych z zainwe-
stowaniem w odpowiednie technologie 
będzie musiało również uwzględniać 
zachowanie racjonalności kosztowej 
wydatkowanych na inwestycję środ-
ków, co pozwoli na dalsze funkcjono-
wanie przedsiębiorstwa. 

Zagadnienie konkluzji BAT jest za-
tem dosyć szerokim pojęciem mogącym 
mieć istotny wpływ na funkcjonowanie 
samej instalacji, jak i przedsiębiorstwa. 
Analiza zapisów konkluzji BAT i ich od-
niesienie do sytuacji zakładu jest pierw-

Tab. 1. Zestawienie branż, dla których dotychczas opublikowano konkluzje BAT wraz 
z wymaganymi terminami analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych i dostosowania 
instalacji do tych konkluzji

Branża przemysłu
Czas na analizę

pozwoleń zintegrowanych
 przez organ

Ostateczny termin dostosowania 
instalacji do konkluzji BAT

rafineryjny
od 28.10.2014 r.
do 27.04.2015 r.

28.10.2018 r.

papierniczy
od 30.09.2014 r.
do 29.03.2015 r.

30.09.2018 r.

chloro-alkaliczny*
od 5.09.2014 r.
do 5.09.2015 r.

5.09.2018 r.

cementowo-wapienniczy*
od 5.09.2014 r.
do 5.09.2015 r.

5.09.2018 r.

garbarski*
od 5.09.2014 r.
do 5.09.2015 r.

5.09.2018 r.

szklarski*
od 5.09.2014 r.
do 5.09.2015 r.

5.09.2018 r.

hutniczy* od 5.09.2014 r.
do 5.09.2015 r.

5.09.2018 r.

* - konkluzje BAT opublikowane przed 5.09.2014 r.

szym z elementów szerszego podejścia 
decydentów przedsiębiorstw do zmian 
w instalacji pozwalających na dostoso-
wanie się do wymagań w nich zawar-
tych. Często od jej wyniku zależą dalsze 
kroki działania, które podejmowane są 
z myślą o dostosowaniu się do konklu-
zji BAT. Dotyczy to możliwości zmian w 
zakresie stosowanej technologii, spraw-
dzeniu możliwości inwestycyjnych, ra-
cjonalności ubiegania się o odstępstwo 
od granicznych wielkości emisyjnych 
oraz szeregu innych działań. Podejmując 
istotne z punktu widzenia przedsiębior-
stwa decyzje, należy mieć świadomość 
możliwości, jakie dają przepisy prawne, 
ale także intencji Komisji Europejskiej 
na etapie tworzenia regulacji środowi-
skowych w związku z opracowywany-
mi konkluzjami BAT dla poszczególnych 
branż. Zmiany w instalacjach powinny 
być zaplanowane w sposób zarówno 
korzystny dla środowiska, jak i racjonalny 
kosztowo z perspektywy dalszego funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto w 
przypadku instalacji zobowiązanych do 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, 
które są budowane, rozbudowywane lub 
modernizowane kluczowym elementem 
planowania wszelkich inwestycji, jest 
zwrócenie uwagi, czy w perspektywie 
najbliższych lat istnieje prawdopodobień-
stwo ukazania się konkluzji BAT. Może to 
w sposób istotny wpłynąć na zastosowa-
ne rozwiązania technologiczne, jakie już 
należałoby zastosować, aby na etapie 
opublikowania konkluzji BAT instalacja 
spieniała wszystkie wymagania prawne.
� o

Materiały źródłowe:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 

1232, z późn. zm.) (ustawa POŚ)

Strona internetowa Ministerstwa Środowi-

ska poświęcona instalacjom IPPC (http://

ippc.mos.gov.pl/ippc/)

Strona internetowa Europejskiego Biura 

IPPC przy Komisji Europejskiej (http://eip-

pcb.jrc.ec.europa.eu/reference/)
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Warto wskazać, że w odniesieniu 
do inwestycji, co do których postępo-
wanie zostało wszczęte i niezakończo-
ne do dnia wejścia w życie specustawy, 
PSE S.A. pozostawiono wybór ścież-
ki prawnej przygotowania i realizacji 
takich inwestycji - może to nastąpić 
w oparciu o dotychczasowe przepisy 
albo przepisy specustawy. Specustawa 
obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r.  
W przeważającej mierze specustawa 
przesyłowa czerpie z doświadczeń 
i rozwiązań przyjętych w innych spe-
custawach (np. specustawy dotyczącej 
gazoportu w Świnoujściu2, czy specu-
stawy drogowej3). 

 � Geneza uchwalenia 
specustawy

Specustawa przesyłowa stanowi 
przejaw realizacji nałożonych na Pol-

Jacek Łubecki, radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy

Realizacja strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych 

- czyli co i komu da specustawa przesyłowa? 

15 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. 
o przygotowywaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych, potocznie nazywana specustawą przesyłową1. Specustawa określa 
szczególne zasady i warunki przygotowania, realizacji i finansowania konkretnych 
inwestycji (wskazanych w załączniku do niej), realizowanych przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A. (operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego). 

skę, a wynikających z prawa Unii Euro-
pejskiej, obowiązków w zakresie przy-
czyniania się do budowy wspólnego 
rynku energii elektrycznej, w szczegól-
ności poprzez tworzenie odpowiednich 
warunków do bezpiecznego tranzytu 
energii elektrycznej pomiędzy poszcze-
gólnymi krajami UE. Uchwalając spe-
custawę, Polska wdraża politykę two-
rzenia szczególnych ram prawnych dla 
strategicznych inwestycji energetycz-
nych, określanych także jako projekty 
wspólnego zainteresowania (ang. PCI4). 
Zgodnie z prawem unijnym, inwestycje 
zaliczane do tej grupy winny być po-
traktowane priorytetowo, co uzasadnia 
zastosowanie do nich szczególnych 
rozwiązań prawnych, upraszczających 
i przyspieszających procedury związa-
ne z procesem inwestycyjnym. 

Ponadto nowa regulacja umożli-
wia Polsce efektywniej wykorzystać 

dofinansowania dla inwestycji prze-
syłowych uzyskane ze środków po-
chodzących z budżetu UE. Trzeba 
bowiem pamiętać, że podstawowym 
wymaganiem umożliwiającym skorzy-
stanie z ww. środków finansowych jest 
zakończenie oraz finansowe rozlicze-
nie inwestycji objętej dofinansowaniem 
w ściśle określonym terminie. Skracając 
czas realizacji przedsięwzięcia, specu-
stawa ogranicza ryzyko utraty dofinan-
sowania dla danego projektu. 

 � Cele specustawy 

Ustawodawca uznał, że realizacja 
przez Polskę powyższych obowiązków 
wynikających z prawa unijnego wyma-
ga stworzenia odrębnej, kompleksowej, 
a zarazem dedykowanej dla inwestycji 
przesyłowych regulacji prawnej, która 
umożliwi szybkie i sprawne przeprowa-

1 Dz.U. poz. 1265.

2 Dz.U. z 2014 r. poz. 1501 ze zm.

3 Dz.U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.

4 ang. Project of common interest – zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeu-
ropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz.U. UE L 
115/39 z 25.04.2013 r.).
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dzenie procesu inwestycyjnego. Zgod-
nie z treścią uzasadnienia5 do specu-
stawy, realizuje ona następujące cele:
a) ograniczenie liczby pozwoleń nie-

zbędnych do rozpoczęcia inwesty-
cji (wprowadzenie kompleksowej 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji w zakresie sieci przesyłowej, 
łączącej w sobie aspekty decyzji lo-
kalizacyjnej, podziałowej i wywłasz-
czeniowej),

b) istotne skrócenie czasu trwania 
procedur niezbędnych do uzyska-
nia wymaganych decyzji w celu 
zapewnienia, aby łączna długość 
postępowań nie przekroczyła za-
łożonego okresu 3 lat i 6 miesięcy, 
oraz

c) skupienie kompetencji do wydania 
decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia 
na budowę w rękach jednego or-
ganu - wojewody z obszaru tego 
województwa, na którym zlokalizo-
wany jest najdłuższy odcinek inwe-
stycji.

 � Zakres przedmiotowy 
specustawy

Przepisy specustawy znajdują za-
stosowanie wyłącznie do 23 wskaza-
nych w załączniku do niej inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych najwyż-
szych napięć należących do PSE S.A. 
Jak wynika z uzasadnienia do usta-
wy, inwestycje te można podzielić na 
trzy grupy:
a) I grupa - inwestycje strategiczne 

niezbędne dla budowy transgra-
nicznego połączenia elektroener-
getycznego Polska-Litwa,

b) II grupa - inwestycje strategiczne 
niezbędne dla zwiększenia wymia-
ny mocy pomiędzy systemami elek-
troenergetycznymi Polski i krajów 
sąsiednich (w szczególności Nie-
miec i Czech),

c) III grupa - inwestycje strategiczne 
niezbędne dla wyprowadzenia mo-

5 Zob. uzasadnienie do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 
o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych, s. 10.
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cy z odnawialnych źródeł energii 
(w szczególności elektrowni wiatro-
wych planowanych do przyłączenia 
głównie w północnej części Polski, 
w tym na obszarze Morza Bałtyc-
kiego). 

 � Przygotowanie 
inwestycji przesyłowych 

Kluczową decyzją z punktu widzenia 
przygotowania inwestycji objętych zakre-
sem specustawy jest wydawana przez 
wojewodę decyzja o ustaleniu lokaliza-
cji strategicznych inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowych (nazywana dalej tak-
że „decyzją lokalizacyjną”). Specustawa 
w sposób wyczerpujący reguluje zasa-
dy i tryb wydania decyzji lokalizacyjnej 
(w tym zakresie nie stosuje się przepi-
sów o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym). Decyzja taka przesą-
dza o możliwości lokalizacji inwestycji na 
określonym terenie. W celu maksymal-
nego przyspieszenia procedury pozyski-
wania decyzji, w specustawie przyjęto, 
że wydanie decyzji przez właściwego 
wojewodę powinno nastąpić w terminie 
miesiąca od dnia złożenia wniosku, przy 
czym naruszenie tego terminu obwaro-
wane zostało sankcją pieniężną w wy-
sokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. 

Specustawa przewiduje instytucję 
tzw. rezerwacji terenu6, która rozstrzy-
ga kwestię ewentualnej kolizji przebiegu 
strategicznych inwestycji przesyłowych 
z innymi inwestycjami planowanymi na 
tym samym obszarze. Z dniem dorę-
czenia zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania o ustalenie lokalizacji 
strategicznej inwestycji nieruchomości, 
stanowiące własność Skarbu Państwa 
lub jednostki samorządu terytorialnego 
objęte wnioskiem o wydanie decyzji lo-
kalizacyjnej, nie mogą być przedmiotem 
obrotu w rozumieniu przepisów o go-
spodarce nieruchomościami. Ponadto 
w odniesieniu do nieruchomości obję-
tych wnioskiem o wydanie decyzji lo-
kalizacyjnej, do dnia, w którym decyzja 

ta stała się ostateczna, nie wydaje się 
decyzji o pozwoleniu na budowę, a to-
czące się postępowania ulegają za-
wieszeniu z mocy prawa; do tego dnia 
zawiesza się również postępowania 
o wydanie decyzji o warunkach zabudo-
wy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego w rozumieniu 
przepisów o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. Między innymi 
z tych względów o wszczęciu postępo-
wania w sprawie ustalenia lokalizacji 
strategicznej inwestycji w zakresie sie-
ci przesyłowej wojewoda niezwłocznie 
zawiadamia właściwy sąd wieczystok-
sięgowy w celu ujawnienia w księdze 
wieczystej odpowiedniej wzmianki.

Warto zwrócić uwagę, że do wszczę-
cia i prowadzenia postępowania o wy-
danie decyzji lokalizacyjnej nie stanowi 
przeszkody okoliczność, że dana inwe-
stycja przebiegać ma przez teren nie-
ruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym. Specustawa eliminuje zatem 
ryzyko znacznych opóźnień, typowych 
dla innych postępowań dotyczących 
realizacji inwestycji infrastrukturalnych, 
opartych na „zwykłych” przepisach. 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji przesyłowej wiąże organy m.in. 
przy sporządzaniu studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego, miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, 
decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz pozwolenia 
na budowę.

Po wydaniu decyzji lokalizacyjnej in-
westor (PSE S.A.) występuje do woje-
wody o wydanie pozwolenia na budowę. 
Wydana decyzja lokalizacyjna stanowi 
tytuł prawny do dysponowania nieru-
chomościami na cele budowlane. Trze-
ba jednak podkreślić, że roboty mogą 
być rozpoczęte dopiero po dniu, w któ-
rym decyzja ta stała się ostateczna. Po-
stępowanie w sprawie wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę korzysta z tych 
samych instrumentów usprawniających 
i przyspieszających procedurę, co po-

stępowanie o wydanie decyzji lokaliza-
cyjnej (m. in. jest to miesięczny termin 
na wydanie decyzji, za niedochowanie 
którego na wojewodę nakładana jest 
kara finansowa). 

Specustawa wprowadza również 
pewne modyfikacje do postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach realizacji 
strategicznej inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowej. Także ta decyzja powinna 
zostać wydana w terminie miesiąca od 
dnia złożenia wniosku. W celu umoż-
liwienia inwestorowi uzyskania dostę-
pu do cudzych nieruchomości w przy-
padku konieczności wykonania prac 
niezbędnych do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko dla strategicznej inwestycji, 
ustawa wprowadza możliwość zwróce-
nia się przez inwestora do właściwego 
wojewody o wydanie decyzji zezwalają-
cej na wejście na teren nieruchomości. 
Zanim inwestor uzyska decyzję o ze-
zwolenie na wejście na teren nierucho-
mości, zobowiązany jest do wystąpienia 
o zgodę do właściciela lub użytkownika 
wieczystego nieruchomości. W sytuacji, 
gdy inwestor nie uzyska zgody w termi-
nie 30 dni, wojewoda wydaje na jego 
wniosek decyzję o zezwoleniu na wej-
ście na teren nieruchomości. Decyzję 
taką wydaje się na czas określony, nie 
dłuższy niż 3 lata. Po zakończeniu po-
miarów, badań lub innych prac inwestor 
ma obowiązek przywrócić nierucho-
mość do stanu poprzedniego. Jeżeli 
jednak przywrócenie nieruchomości do 
stanu poprzedniego nie jest możliwe al-
bo powoduje nadmierne trudności lub 
koszty, właścicielom lub użytkownikom 
wieczystym nieruchomości przysługuje 
od inwestora odszkodowanie. Odszko-
dowanie powinno odpowiadać wartości 
poniesionych szkód. 

Ostateczne decyzje (lokalizacyjna, 
o pozwoleniu na budowę, środowisko-
wa oraz zezwalająca na wejście na te-
ren nieruchomości) podlegają natych-
miastowemu wykonaniu. 

6 Ibidem, s. 15.
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 � Nabywanie tytułu 
prawnego do 
nieruchomości dla 
inwestycji przesyłowych 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji stra-
tegicznej inwestycji zatwierdza podzia-
ły nieruchomości zgodnie z liniami roz-
graniczającymi teren objęty inwestycją. 
Z podziałem nieruchomości wiąże się 
także wywłaszczenie - ostateczna de-
cyzja lokalizacyjna wywiera skutek de-
cyzji wywłaszczeniowej, przy czym spe-
custawa przewiduje dwie jego formy 
(wywłaszczenie pełne oraz tzw. ma-
łe). O tym, z jaką formą wywłaszczenia 
mamy do czynienia decydują zakres 
przedmiotowy omawianych inwestycji 
oraz wniosek inwestora.

Przedmiotem pełnego wywłaszcze-
nia są wyłącznie te nieruchomości, na 
których planowana jest budowa stacji 
elektroenergetycznej, a które zostały 
wskazane przez inwestora we wniosku 
o ustalenie lokalizacji strategicznej in-
westycji w zakresie sieci przesyłowej. 
Z dniem uostatecznienia się decyzji lo-
kalizacyjnej, nieruchomości te - niewąt-
pliwie kluczowe z punktu widzenia pla-
nowanej inwestycji przesyłowej - stają 
się z mocy prawa własnością Skarbu 
Państwa (za odszkodowaniem), a in-
westor (PSE S.A.) z mocy prawa sta-
je się użytkownikiem wieczystym tych 
nieruchomości. Jeżeli wywłaszczone 
nieruchomości lub prawa użytkowa-
nia wieczystego tych nieruchomości 
są obciążone ograniczonymi prawami 
rzeczowymi, z dniem w którym decy-
zja o ustaleniu lokalizacji strategicznej 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 
stała się ostateczna, prawa te wygasa-
ją za odszkodowaniem.

Alternatywną, w stosunku do pełne-
go wywłaszczenia, drogą nabycia tytułu 
prawnego do nieruchomości pod strate-
giczne inwestycje w zakresie sieci prze-
syłowych jest tzw. małe wywłaszczenie, 
polegające na ograniczeniu własności 
lub użytkowania wieczystego. Odnosi 

się ono wyłącznie do tych nieruchomo-
ści przeznaczonych pod przesyłowe linie 
elektroenergetyczne, które zostały wska-
zane przez wnioskodawcę we wniosku 
o ustalenie lokalizacji strategicznej in-
westycji w zakresie sieci przesyłowej. 
W odniesieniu do tych nieruchomości 
wykorzystano istniejące już rozwiązanie 
zawarte w art. 124 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami7 (z uwzględnie-
niem pewnych modyfikacji), ogranicza-
jące prawa właściciela albo użytkownika 
wieczystego i dające inwestorowi moż-
liwość prowadzenia na tym gruncie in-
westycji. I tak, w celu zapewnienia pra-
wa do wejścia na teren nieruchomości 
dla prowadzenia budowy strategicznej 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, 
a także prac związanych z budową, prze-
budową, utrzymaniem, eksploatacją kon-
serwacją, remontami oraz usuwaniem 
awarii ciągów, przewodów i urządzeń, 
wojewoda w decyzji o ustaleniu lokali-
zacji strategicznych inwestycji w zakre-
sie sieci przesyłowych ogranicza sposób 
korzystania z nieruchomości przez udzie-
lenie zezwolenia na zakładanie i prze-
prowadzenie na nieruchomości przewo-
dów i urządzeń służących do przesyłania 
energii elektrycznej, a także innych pod-
ziemnych, naziemnych lub nadziemnych 
obiektów i urządzeń niezbędnych do 
korzystania z tych przewodów i urzą-
dzeń. Niezwłocznie po wykonaniu robót, 
o których mowa powyżej, inwestor zobo-
wiązany jest do przywrócenia nierucho-
mości do stanu poprzedniego. W przy-
padku, gdy przywrócenie nieruchomości 
do stanu poprzedniego nie jest możliwe 
albo powoduje nadmierne trudności lub 
koszty, właścicielowi lub użytkownikowi 
wieczystemu przysługuje od inwestora 
odszkodowanie. Do ustalenia wysokości 
i wypłacenia odszkodowania stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy o gospo-
darce nieruchomościami.

W specustawie zawarto przepisy 
szczegółowo regulujące kwestie od-
szkodowań. Przyjęto przede wszystkim, 
że za wywłaszczone nieruchomości, 

użytkowanie wieczyste oraz ograni-
czone prawa rzeczowe do nierucho-
mości, przysługuje odszkodowanie 
w wysokości uzgodnionej między in-
westorem a dotychczasowym właści-
cielem, użytkownikiem wieczystym lub 
osobą, której przysługuje ograniczone 
prawo rzeczowe do nieruchomości. Je-
żeli w terminie dwóch miesięcy od dnia 
uostatecznienia się decyzji o ustaleniu 
lokalizacji strategicznej inwestycji nie 
dojdzie do uzgodnienia pomiędzy za-
interesowanymi stronami, to odszko-
dowanie ustalane jest przez wojewodę 
w drodze decyzji, na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez 
rzeczoznawcę majątkowego. 

 � Wnioski

Odpowiadając na pytanie posta-
wione w temacie niniejszej publikacji, 
na uchwaleniu specustawy przesyłowej 
oczywiście zyska operator sieci przesy-
łowej - PSE S.A. Beneficjentami przewi-
dzianych w ustawie procedur mających 
przyspieszyć przygotowanie i realizację 
procesu inwestycyjnego będą również 
firmy wykonawcze, którym PSE S.A. 
zleci wykonanie robót niezbędnych dla 
danej inwestycji przesyłowej. 

Prawodawca - wzorem innych spe-
custaw, uzasadniających ingerencję 
w prawo własności w stopniu większym 
niż przy innych inwestycjach oraz za-
stosowanie uproszczonych procedur – 
przewidział szereg usprawnień dla PSE 
S.A. Należy jednak pamiętać, że to co 
jest dobre dla inwestora, niekoniecznie 
musi być tak postrzegane przez obywa-
tela. O ile nie powinno budzić wątpliwo-
ści, że Państwo winno wspierać realiza-
cję tak ważnych i usprawiedliwionych 
społecznie inwestycji przesyłowych, to 
jednak czas pokaże, czy zapropono-
wane przez ustawodawcę rozwiązania 
w pełni zagwarantują ochronę konsty-
tucyjnych praw obywateli, objętych za-
sięgiem działania specustawy.  o

7 Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.
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Beata Brynczak, radca prawny, dyrektor Departamentu Prawa Ochrony Środowiska, 
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k.

Co z noWą ustaWą 
o efektywności energetycznej?

Krajowe przepisy z zakresu efektywności 
energetycznej wymagają nowelizacji. 

Obowiązująca ustawa o efektywności 
energetycznej wygaśnie najpóźniej w 2016 r., 
a niektóre jej przepisy stracą moc już  
z końcem bieżącego roku. Wdrożenie 
natomiast dyrektywy dotyczącej 
efektywności energetycznej opóźnione 
jest już ponad rok. Projekt nowej ustawy 
o efektywności energetycznej miał 
zostać przyjęty przez Radę Ministrów w 
II kwartale 2015 r., tymczasem prace 
legislacyjne wydłużają się. W obecnej 
sytuacji politycznej - w związku z wyborami 
parlamentarnymi, choć jest to projekt 
wdrażający prawo Unii Europejskiej, ciężko 
jest ocenić kierunek kontynuacji rządowych 
prac legislacyjnych.1 
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 � Konsekwencje 
opóźnienia nowelizacji 
w zakresie efektywności 
energetycznej

Projekt nowej regulacji ma zastąpić 
obecnie obowiązującą ustawę z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o efektywności 
energetycznej2, która wygaśnie najpóź-
niej w dniu 31 grudnia 2016 r., a niektó-
re jej przepisy stracą moc już z końcem 
2015 r. Pierwszą z możliwych konse-
kwencji opóźnień legislacyjnych jest za-
tem powstanie, począwszy od kolejne-
go roku, luki prawnej w zakresie zasad 
wydawania świadectw efektywności 
energetycznej. Wygaśnie bowiem regu-
lacja dotycząca przetargów wyłaniają-
cych przedsięwzięcia służące poprawie 
efektywności energetycznej, za które 
można uzyskać świadectwa efektyw-
ności energetycznej. W aktualnym sta-
nie prawnym Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki decyduje o liczbie białych 
certyfikatów udostępnionych w danym 
roku podmiotom właśnie w procedurze 
przetargowej. Brak podstawy prawnej 
do przeprowadzenia przetargu może 
skutkować brakiem możliwości wyda-
nia świadectw, a w konsekwencji po-
zostawieniem przedsiębiorcom jedynie 
możliwości poniesienia opłaty zastęp-
czej celem wywiązania się z zobowią-
zań nakładanych przez przepisy. Taki 
stan prawny zasadniczo wypaczy cel 
istnienia systemu świadectw efektyw-
ności energetycznej. 

Problemem jest nie tylko perspekty-
wa wygaśnięcia obowiązujących norm. 
Krajowe przepisy przede wszystkim nie 
są dostosowane do prawa UE. Aktu-
alna regulacja nie zapewnia bowiem 
spójności polskiego porządku prawne-
go z prawem UE w zakresie wyznacze-
nia celów efektywności energetycznej 
na 2020 r. poprzez ustalenie odpowied-
nich ram prawnych oraz w zakresie 

Co z noWą ustaWą 
o efektywności energetycznej?

środków służących wspieraniu efek-
tywności energetycznej, zapewniają-
cych osiągnięcie celów klimatyczno-
energetycznych na 2020 r., a także 
dalszą poprawę efektywności energe-
tycznej po tej dacie. 

Konieczna i pilna jest implemen-
tacja dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie efek-
tywności energetycznej, zmiany dy-
rektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE 
oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE 
i 2006/32/WE3. Termin jej transpozycji 
minął już ponad rok temu - 5 czerwca 
2014 r. Przekroczenie terminu imple-
mentacji dyrektywy powoduje, że nie 
są realizowane cele w niej wyrażone 
oraz brak jest mechanizmów gwaran-
tujących skorzystanie z przewidzianych 
w niej ram prawnych. Dodatkowo brak 
terminowego wdrożenia prawa UE na-
raża na ryzyko wszczęcia postępowa-
nia w sprawie kar za opóźnienie trans-
pozycji do prawa krajowego. 

 � Rozwiązania 
zaproponowane 
w projekcie nowej 
ustawy o efektywności 
energetycznej

Analizę proponowanych rozwią-
zań dotyczących krajowych przepisów 
o efektywności energetycznej można 
na chwilę obecną odnieść do projektu 
ustawy z dnia 22 maja 2015 r. („wer-
sja 1.23”) oraz przepisów dyrektywy 
2012/27/UE, która podlega wdrożeniu 
w przygotowywanej regulacji. 

Należy podkreślić, że podstawo-
wym celem opracowywanej ustawy jest 
z jednej strony kontynuacja rozwiązań 
prawnych dotyczących działań nakie-
rowanych na poprawę efektywności 
energetycznej, zakreślonych przez dy-
rektywę 2006/32/WE Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 
r. w sprawie efektywności końcowego 
wykorzystania energii i usług energe-
tycznych oraz uchylającą dyrektywę 
Rady 93/76/EWG4, a z drugiej - stwo-
rzenie w krajowym porządku prawnym 
regulacji stanowiących podstawę dla 
rozwiązań wynikających z dyrektywy 
2012/27/UE. Jednocześnie projekto-
dawca wprowadza przepisy korygują-
ce dotychczasowe rozwiązania, które 
nie sprawdziły się w praktyce. 

Z analizy przepisów dyrektywy 
2012/27/UE wynika, że zagadnienia 
w niej uregulowane wymuszają istot-
ną zmianę w obowiązującym systemie 
świadectw efektywności energetycznej. 
W projekcie ustawy utrzymano istniejący 
system białych certyfikatów ze względu 
na to, że jest to efektywny mechanizm 
osiągania celów dyrektywy 2012/27/
UE. Zaletą tego systemu jest także moż-
liwość objęcia nim szerokiej grupy pod-
miotów realizujących przedsięwzięcia 
mające na celu poprawę efektywności 
energetycznej w różnych płaszczyznach 
gospodarki. Nowelizacja tego systemu 
obejmuje dwie główne zmiany - rezy-
gnację z opłaty zastępczej oraz odstą-
pienie od przetargowego trybu przy-
dzielania certyfikatów. 

Odmiennie od dotychczasowej regu-
lacji, w projekcie ustawy jedynie tymcza-
sowo umożliwiono częściową realizację 
obowiązków przez podmioty zobowiąza-
ne poprzez uiszczanie opłaty zastępczej. 
Taka możliwość ma zostać utrzyma-
na jedynie w okresie trzech lat (2016-
2018). Opłata zastępcza ma w tym cza-
sie stopniowo wzrastać. Rozwiązanie to 
jest uzasadnione przez projektodawcę 
jako potrzebne ze względu na to, że na 
gruncie obowiązującej obecnie ustawy 
wiele podmiotów korzysta z możliwości 
uiszczenia opłaty zastępczej zamiast 
uzyskiwać świadectwa efektywności 
energetycznej i przedstawiać je do 

1. Rozważania przedstawione w artykule odnoszą się do stanu prawnego i etapu prac legislacyjnych na dzień 15 października 2015 r. 

2. Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.

3. Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1

4.  Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64
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umorzenia Prezesowi Urzędu Regula-
cji Energetyki. Taki sposób realizowania 
zobowiązań, w ocenie projektodawcy, 
podważa sens funkcjonowania systemu 
świadectw efektywności energetycznej, 
ma negatywny wpływ na rynek środków 
poprawy efektywności energetycznej, 
a ponadto stoi w sprzeczności z przepi-
sami dyrektywy 2012/27/UE. Celem za-
proponowanej zmiany jest zapobieżenie 
występującym obecnie zjawiskom. Jed-
nak ten kierunek zmian ma także prze-
ciwników, zdaniem których rezygnacja 
z opłaty zastępczej będzie niekorzystna 
dla rynku, bowiem opłata ta pełni funkcję 
ochronną przed zbyt dużym wzrostem 
cen świadectw i rynkowymi spekulacja-
mi. Jej brak może wiązać się z brakiem 
takiej ochrony na rynku.

W projekcie ustawy zmieniono spo-
sób realizowania obowiązków doty-
czących efektywności energetycznej 
oraz zasady uzyskania i przedstawie-
nia do umorzenia białych certyfikatów. 
Nowa ustawa przewiduje dwa spo-
soby wywiązania się z obowiązków: 
poprzez zrealizowanie przedsięwzię-
cia służącego poprawie efektywności 
energetycznej lub poprzez uzyskanie 
i przedstawienie do umorzenia Preze-
sowi Urzędu Regulacji Energetyki świa-
dectwa efektywności energetycznej. 
Rodzaje przedsięwzięć, które mogą 
być realizowane zostały ujęte w kata-
logu zamkniętym w przepisach projek-
towanej ustawy. Obejmują one między 
innymi przedsięwzięcia takie jak: izola-
cja instalacji przemysłowych, przebu-
dowa i remont budynków, odzyskiwa-
nie energii. Przedsięwzięcia te mają 
zostać zrealizowane u odbiorcy końco-
wego. Doprecyzowanie wykazu przed-
sięwzięć ma zostać dokonane w dro-
dze obwieszczenia. Niezrozumiałe jest 
w tym zakresie nieskorzystanie przez 
projektodawcę z możliwości wydania 
rozporządzenia, jako aktu powszech-
nie obowiązującego i zapewniającego 
pewność i stałość ustalonej w takim ak-
cie wykonawczym listy przedsięwzięć, 
w przeciwieństwie do obwieszczenia, 
które nie jest wiążące i może ulegać 
licznym zmianom.

Zmieni się także procedura wyda-
wania świadectw efektywności energe-
tycznej. Będą one udzielane jako po-
twierdzenie deklarowanej oszczędności 
energii finalnej wynikającej z realizacji 
określonego przedsięwzięcia służą-
cego poprawie efektywności energe-
tycznej. Świadectwa nie będą już wy-
dawane w trybie przetargowym. Jest 
to zmiana korzystna, bowiem uprości 
w istotny sposób procedurę wydawa-
nia białych certyfikatów. Uproszcze-
nie to powinno także mieć wpływ na 
szybkość postępowań. Dodatkowym 
uproszczeniem jest wprowadzenie 
możliwości złożenia wniosku o wyda-
nie świadectwa efektywności energe-
tycznej za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej.

Prezes Urzędu Regulacji Energety-
ki będzie rozliczał wykonanie obowiąz-
ków nałożonych projektowaną ustawą 
w zakresie realizacji przedsięwzięć słu-
żących poprawie efektywności energe-
tycznej lub uzyskania i przedstawienia 
do umorzenia świadectw efektywności 
energetycznej w okresie trzyletnim, do 
dnia 31 marca danego roku, chyba, że 
podmiot zobowiązany wystąpi z wnio-
skiem o rozliczenie obowiązku po upły-
wie roku lub dwóch lat. Rozwiązanie to 
jest krytykowane jako mało precyzyjne. 

Projekt nowej ustawy wprowadza 
także nowe regulacje dotyczące zasad 
prowadzenia audytu energetycznego. 
Celem audytu energetycznego przed-
siębiorstwa będzie przede wszystkim 
przeprowadzenie szczegółowych i po-
twierdzonych wyliczeń w zakresie pro-
ponowanych przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycz-
nej oraz dostarczenie informacji o po-
tencjalnych oszczędnościach energii. 
Przedsiębiorcy, z wyjątkiem mikro-
przedsiębiorcy, małego lub średniego 
przedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy 
o działalności gospodarczej, będą zo-
bowiązani do jego przeprowadzenia 
lub do zlecenia jego przeprowadze-
nia, co cztery lata. Dostosowania wy-
magają przepisy przejściowe zawarte 
w projekcie ustawy dotyczące wykona-
nia pierwszego audytu energetyczne-

go przedsiębiorstwa. Aktualnie projekt 
przewiduje realizację tego obowiązku 
w grudniu 2015 r. Data ta wydaje się 
być nierealna nie tylko ze względu na 
opóźnienia legislacyjne, ale także czas 
i środki konieczne do zaangażowania 
celem przeprowadzenia audytu - pod-
mioty zobowiązane mogą nie mieć od-
powiednich zasobów, aby dotrzymać 
zbyt krótkiego terminu. 

Zgodnie z projektem nowej ustawy 
reformie ulegnie system kar. Zmiany 
te powinny ucieszyć przedsiębiorców. 
Po pierwsze, obniżono górną granicę 
kary za nieprzedstawienie do umorze-
nia świadectwa efektywności energe-
tycznej po weryfikacji oszczędności 
energii finalnej, która będzie wynosi-
ła 3 000 000 zł. Dotychczasowy limit 
kar był oceniany jako niewspółmier-
nie wygórowany w stosunku do prze-
winienia. Po drugie, nowa regulacja 
umożliwia miarkowanie kar pienięż-
nych poprzez uwzględnienie przy ich 
wymierzaniu zakresu naruszeń, po-
wtarzalności naruszeń lub korzyści fi-
nansowych możliwych do uzyskania 
z tytułu naruszeń. Kolejną zmianą jest 
wyposażenie Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki w uprawnienie do cał-
kowitego odstąpienia od wymierzenia 
kary, pod warunkiem, że zakres naru-
szeń jest znikomy, a podmiot zaprze-
stał naruszania prawa lub zrealizował 
obowiązek, zanim Prezes URE powziął 
o tym wiadomość. Odstąpienie od ka-
rania oznacza liberalizację przepisów 
w zakresie nakładania kar pieniężnych. 

 � Wnioski

Z całą pewnością należy stwierdzić, 
że nowa ustawa o efektywności ener-
getycznej jest niezbędna. Konieczne 
jest wdrożenie przepisów prawa UE, 
a także zapewnienie ciągłości istnie-
jących krajowych ram prawnych doty-
czących efektywności energetycznej. 
Obawy budzi jednak tempo prac legi-
slacyjnych, a także niektóre rozwiąza-
nia, które są nieprecyzyjne bądź nie-
dostosowane do potrzeb rynkowych.   
� o
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Wizualne (VT) 
Ultradwikowe (UT)  
Szczelnoci (LT)  
PMI 

Badania materiałowe DT 
 

Badania mechaniczne własnoci 
wytrzymałociowych 

• rozciganie, zginanie,  

• udarno (do -70 ºC) 

• twardoci, technologiczne 

Metalograficzne 

• makroskopowe  

• mikroskopowe (w tym repliki) 
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wg. PN-EN ISO 9712:2012 
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Pomiary wibracji i wywaanie wirników 

Kontrola systemów pomiarowych drga 
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Norwegii, Estonii, Łotwie, 
Litwie i Polsce 
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Mateusz Jopek, Daniel Maryjosz, konsultanci, PwC

nowe zwolnienia 
dla zakładów energochłonnych 
w opodatkowaniu akcyzą 
energii elektrycznej

24 lipca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw nowelizującą dotychczasową ustawę z dnia  

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 2014 poz. 752).
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Za sprawą poprawki do rządowe-
go projektu nowelizacji wprowadzonej 
w toku parlamentarnych prac legisla-
cyjnych zostały zrealizowane założenia 
przedstawione przez rząd w Programie 
Śląsk 2.0. Program ten przewidywał 
m.in. wprowadzenie nowych zwolnień 
podatkowych dla przedsiębiorstw ener-
gochłonnych związanych z akcyzą od 
energii elektrycznej.

W ustawie pojawiły się dwa zu-
pełnie nowe zwolnienia podatkowe, 
z których pierwsze (I) polega na całko-
witym zwolnieniu z opodatkowania ak-
cyzą energii elektrycznej wykorzystanej 
w określonych procesach energochłon-
nych, a drugie (II) przewiduje prawo do 
częściowego zwrotu akcyzy zapłaconej 
przez zakład energochłonny.

 � Ad. (I) zwolnienie 
od akcyzy dla 
energii elektrycznej 
zużywanej w procesach 
energochłonnych

Nowelizacja wprowadza całkowi-
te zwolnienie z podatku akcyzowego 
dla energii elektrycznej wykorzystywa-
nej w procesach energochłonnych, tj.:

 � do celów redukcji chemicznej,
 � w procesach elektrolitycznych,
 � w procesach metalurgicznych,
 � w procesach mineralogicznych.

Zgodnie z przepisami znowelizo-
wanej ustawy o podatku akcyzowym, 
ze zwolnienia tego będą mogły korzy-
stać jednak wyłącznie podmioty bę-
dące podatnikami akcyzy od energii 
elektrycznej. Warunek ten spełniają na-
tomiast podmioty posiadające m.in. 
jedną z koncesji energetycznych, tj.: 

 � koncesję na obrót energią elek-
tryczną,

 � koncesję na jej wytwarzanie lub jej 
dystrybucję.
W konsekwencji, podmioty niepo-

siadające żadnej z wymienionych po-
wyżej koncesji energetycznych oraz 
zamierzające dokonywać przykładowo 
sprzedaży energii elektrycznej, które 
zamierzają skorzystać z omawianego 
zwolnienia będą musiały zwrócić się 

wcześniej do prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki („URE”) z wnioskiem 
o udzielenie jednej z powyższych kon-
cesji. 

Ponadto podmioty zamierzające 
sprzedawać energię elektryczną, które 
są właścicielami własnej infrastruktury 
przesyłowej powinny mieć na wzglę-
dzie możliwość uznania przez preze-
sa URE, że dodatkowo powinny ubie-
gać się o koncesję na jej dystrybucję. 
Uzyskanie takiej koncesji jest natomiast 
obarczone szeregiem dodatkowych 
wymagań formalnych oraz sprawoz-
dawczych. 

Niezależnie od powyższego, ist-
nieje szereg wątpliwości praktycznych 

o podatku akcyzowym poprzez odesła-
nie do przepisów unijnych. Odesłanie 
to jednak nie usuwa wszystkich trud-
ności interpretacyjnych w tym zakresie.

Wątpliwości dotyczą nie tylko sa-
mej definicji jaką należy zastosować 
na potrzeby ustalenia, czy realizowa-
ne przez dany podmiot procesy sta-
nowią procesy energochłonne. Rów-
nie wątpliwy jest zakres znaczeniowy 
użytego w przepisach pojęcia zuży-
cia energii elektrycznej „w procesach”. 
W przepisach nie wskazano bowiem, 
czy zużycie energii elektrycznej podle-
ga zwolnieniu w toku całego procesu 
(np. także do napędu maszyn produk-
cyjnych), czy zwolnione jest jedynie zu-
życie w jego określonej części.

W tym kontekście warto nadmie-
nić, że w ustawie o podatku akcyzo-
wym istnieją już przepisy umożliwiają-
ce zastosowanie zwolnienia od akcyzy 
w przypadku zużyć w określonych pro-
cesach energochłonnych. Dotyczą one 
wyrobów węglowych oraz wyrobów ga-
zowych, na bazie których ukształtowała 
się już pewna praktyka organów podat-
kowych. Jednak z uwagi na jakościowo 
odmienny od wymienionych wyrobów 
charakter energii elektrycznej trudno 
jest przełożyć tą praktykę na omawia-
ne zwolnienie. W konsekwencji, wyda-
je się, że na rozwiązanie powyższych 
wątpliwości trzeba będzie zaczekać 
do momentu wydania pierwszych in-
terpretacji indywidualnych dotyczących 
energii elektrycznej. 

Rozpatrując przyjęte przez usta-
wodawcę rozwiązanie z perspekty-
wy finansowej przedsiębiorstw, nale-
ży ocenić je pozytywnie. Niezależnie 
bowiem od przedstawionych powyżej 
wątpliwości interpretacyjnych i proble-
mów praktycznych, umożliwi ono wie-
lu przedsiębiorstwom znaczne ograni-
czenie kosztów bieżącej działalności.  

 � Ad. (II) zwolnienie 
od akcyzy dla 
energii elektrycznej 
wykorzystanej przez 
zakład energochłonny

Nowelizacja 
wprowadza 
nowe zwolnienie 
podatkowe 
uprawniające zakłady 
energochłonne 
do otrzymania 
częściowego zwrotu 
akcyzy zapłaconej 
w poprzednim 
roku podatkowym 
- zaczynając od 
podatku zapłaconego 
w 2016 r.

”

dotyczących sposobu zastosowania 
omawianego zwolnienia. Wątpliwości 
te wynikają przede wszystkim z faktu, 
że ustawodawca nadal nie zdecydował 
się na wprowadzenie do ustawy prze-
pisów precyzujących w, jaki sposób 
należy definiować poszczególne typy 
procesów energochłonnych uprawnia-
jących do zastosowania zwolnienia. Je-
dynie pojęcie procesów mineralogicz-
nych zostało zdefiniowane w ustawie 
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Nowelizacja wprowadza nowe 
zwolnienie podatkowe, uprawniają-
ce zakłady energochłonne do otrzy-
mania częściowego zwrotu akcyzy 
zapłaconej w poprzednim roku po-
datkowym - zaczynając od podatku 
zapłaconego w 2016 r.

W rozumieniu przepisów ustawy, 
przez zakład energochłonny rozu-
mie się wyłącznie podmiot, u którego 
udział kosztów wykorzystanej ener-
gii elektrycznej w wartości produkcji 
sprzedanej w roku podatkowym, za 
który składany jest wniosek o zwrot 
wynosi ponad 3%. Ponadto, aby da-
ny podmiot mógł skorzystać z oma-
wianego zwolnienia, konieczne jest 
również spełnienie dodatkowych wa-
runków w postaci: 

 � wykonywania działalności gospo-
darczej oznaczonej wymienionym 
w treści ustawy kodem Polskiej 
Klasyfikacji Działalności, 

 � prowadzenia ksiąg rachunko-
wych w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości, oraz 

 � niekorzystania ze zwolnienia od 
akcyzy dla energii elektrycznej 
w oparciu o opisane powyżej 
zwolnienie dla energii zużywanej 
w procesach energochłonnych.
Z omawianego zwolnienia będą 

mogli skorzystać przedsiębiorcy pro-
wadzący różnorodne typy działalno-
ści, w tym m.in. z branży odlewniczej, 
wydobywczej w zakresie rud metali 
nieżelaznych, czy też minerałów, jak 
również producenci artykułów gospo-
darstwa domowego, chemikaliów, 
czy papieru. 

Należy wskazać również na po-
dobieństwo zakresu podmiotowego 
omawianego zwolnienia do ulgi prze-
widzianej dla przedsiębiorstw energo-
chłonnych w ustawie o odnawialnych 
źródłach energii, wpływającej również 
na obniżenie kosztów działalności.

Niemniej jednak, skorzystanie 
z ulgi przewidzianej w ustawie o OZE 
zostało uwarunkowane od prowadze-
nia przeważającej działalności go-
spodarczej oznaczonej odpowiednim 
kodem PKD. W tym miejscu nale-

ży wyraźnie zaznaczyć, iż w ustawie 
akcyzowej w zakresie zwolnienia od 
akcyzy dla energii elektrycznej wy-
korzystywanej przez zakład energo-
chłonnych jest mowa wyłącznie o wy-
konywaniu działalności o określonym 
kodzie PKD. W związku z czym, ist-
nieją wątpliwości co do intencji usta-
wodawcy oraz przyszłej praktyki 
organów podatkowych w zakresie 
możliwości skorzystania z omawiane-
go zwolnienia w akcyzie - czy już sa-
mo prowadzenie działalności będzie 

w opodatkowaniu akcyzą wyrobów 
węglowych i gazowych ukazało się 
wiele indywidualnych interpretacji pra-
wa podatkowego, w których podatni-
cy potwierdzali, iż stosowana przez 
nich metoda kalkulacji udziału zakupu 
tych wyrobów w wartości produkcji 
sprzedanej jest właściwa.

Rozważając zwolnienie od ak-
cyzy dla energii wykorzystywanej 
przez zakład energochłonny pod ką-
tem aspektów finansowych, należy 
zwrócić uwagę, że zwrot zapłaco-
nej akcyzy będzie realizowany dopie-
ro po zakończeniu roku podatkowe-
go. Z konstrukcji zwrotowej wynika, 
że zwolnienie nie wpłynie w sposób 
istotny na płynność finansową zakła-
dów energochłonnych w pierwszym 
roku jego obowiązywania, gdyż pod-
mioty będą nadal zobowiązane do za-
płaty akcyzy w cenie wskazanej przez 
dostawcę tej energii albo do rozlicze-
nia we własnym zakresie w przypad-
ku, gdy posiadają status podatnika 
akcyzy, a tym samym czasowego za-
mrożenia swoich środków finanso-
wych, które dopiero po roku zostaną 
im częściowo zwrócone.

Podsumowując omówione powy-
żej zwolnienia, pomimo tego, iż ich 
zastosowanie w praktyce budzi pew-
ne wątpliwości, ich wprowadzenie na-
leży oceniać w bardzo pozytywnym 
świetle, bowiem prowadzą do znacz-
nej poprawy konkurencyjności krajo-
wych przedsiębiorstw energochłon-
nych na tle podmiotów z pozostałych 
państw UE, w których już od dawna 
funkcjonują podobne rozwiązania.

� o

(…) skorzystanie  
z ulgi przewidzianej 
w ustawie o 
OZE zostało 
uwarunkowane 
od prowadzenia 
przeważającej 
działalności 
gospodarczej 
oznaczonej 
odpowiednim  
kodem PKD

”

uprawniało do uzyskania pełnych ko-
rzyści podatkowych, czy organy będą 
starały się zawęzić interpretację prze-
pisów, do brzmienia podobnego jak 
w ustawie o OZE i uznawać prawo 
podatników tylko w przypadku pro-
wadzenia przeważającej działalności 
o wskazanym kodzie PKD.

Ponadto wiele wątpliwości inter-
pretacyjnych budzi również zakres 
składowych kosztów wykorzystanej 
energii, które należy uwzględnić przy 
wyliczaniu progu energochłonności 
oraz tym samym wielkości zwrotu 
akcyzy. W świetle przepisów usta-
wy, nie jest jasne, czy do kosztów 
wykorzystanej energii należy wliczać 
np. opłatę dystrybucyjną. Na grun-
cie przepisów dotyczących zwolnień 
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Jan Biernacki, manager ds. energetyki odnawialnej w Zespole Energetycznym PwC

Do ustawy ozE 
jeszcze daleko

Wprowadzony w Ustawie o OZE system aukcyjny spotyka się na rynku 
energetyki odnawialnej z aprobatą. Tego rodzaju sposób wspierania 

rozwoju energetyki odnawialnej jest rozwiązaniem rekomendowanym również 
przez Komisję Europejską. Kraje europejskie wprowadzają lub modyfikują systemy 
wsparcia na własną rękę i to szczegółowe rozwiązania i sposób implementacji 
Ustawy zadecydują o jej faktycznym sukcesie. 
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O Ustawie OZE wiadomo już wiele. 
Znane są aktualnie: 1) ogólne zasady 
systemu, 2) wolumeny przeznaczone na 
aukcję na następny rok, 3) propozycje 
zasad rozliczania poziomu pomocy pu-
blicznej. Wszystkie te informacje pozwa-
lają domyślać się o przyszłym kształcie 
systemu, jednakże na rozwianie wszel-
kich wątpliwości trzeba będzie pocze-
kać jeszcze co najmniej kilka miesięcy. 

Wiele szczegółów i założeń funkcjo-
nowania systemu nie jest jednak jeszcze 
określone. Dla inwestorów istotne są 1) 
system IT, 2) szczegóły procesu prekwa-
lifikacji, 3) algorytm aukcji. Dopóki te 3 
aspekty aukcji OZE nie zostaną precy-
zyjnie określone, polski system aukcyjny 
nie pozwoli inwestorom na jednoznaczne 
określenie ryzyka realizowanych inwe-
stycji. Dodatkowym, rzadziej porusza-
nym aspektem implementacji nowego 
systemu wsparcia jest obieg pieniądza 
związany z systemem aukcyjnym. 

 � Bezpieczeństwo 
systemu Aukcyjnego

Przybliżając założenia systemu au-
kcyjnego zagranicznym inwestorom, naj-
częściej zadawanym pytaniem o system 
IT jest jego bezpieczeństwo. Poufność 
składanych danych i obawa o odkrycie 
ofert aukcyjnych uczestników są zagad-
nieniem szczególnie dyskutowanym.  

Z perspektywy poprawności i efek-
tywności wdrożenia nie jest to jednak 
jedyny istotny element. System IT jest 
jedynie narzędziem, które ma ułatwić 
proces przeprowadzenia aukcji OZE - od 
sposobu implementacji systemu i pro-
cesów z tym związanych zależeć bę-
dzie szybkość jej rozstrzygnięcia i efekty. 

Skuteczność implementacji syste-
mów IT zależy w dużej mierze od jej me-
tody. Konieczność oparcia przetargu na 
platformę OZE o prawo zamówień pu-
blicznych utrudnia wykorzystanie meto-
dyk zwinnych „agile” o wyższej przecięt-
nej skuteczności implementacji. Zamiast 
agile, najprawdopodobniej należy liczyć 

się z realizacją projektu platformy w for-
mule „project waterfall”, tj. oparcie się 
o specyfikację użytkownika i oddanie 
przez dostawcę gotowego produktu. 
Statystycznie 29% tego typu projektów 
kończy się nieudaną implementacją.1

Na realizację platformy IT wyznaczo-
no 90 dni. Przeprowadzenie symulacji 
aukcji OZE przez PwC, PSEW i DZP 
wymagało przygotowania systemu IT 
prostszego niż opracowywany przez 
URE. Czas poświęcony na realizację 
tego zadania wyniósł około 40 dni. Ze-
stawiając to z 90 dniami na przygotowa-
nie platformy aukcyjnej wraz z przepro-
wadzeniem testów najprawdopodobniej 
w formule „project waterfall” jest bardzo 
dużym wyzwaniem.

Tak krótki czas na przygotowanie 
systemu IT zwiększa ryzyko opóźnie-
nia w przeprowadzeniu pierwszej aukcji 
w planowanym terminie, tj. pierwszym 
kwartale 2016 r.

 � Proces prekwalifikacji to 
wyzwanie

Proces prekwalifikacji opisany w 
Ustawie o OZE nie będzie jawny. Za-
interesowani rynkiem OZE nie zosta-
ną poinformowani o liczbie jednostek 
przystępujących do aukcji. Zabieg ten 
jest zrozumiały - przy pełnej informacji, 
inwestorzy identyfikujący niski poziom 
konkurencji składaliby oferty powyżej 
akceptowalnego przez siebie minimum. 

Podstawową funkcją procesu pre-
kwalifikacji jest weryfikacja gotowości 
projektu inwestycyjnego. Jednym z do-
kumentów wymaganych podczas pre-

kwalifikacji jest harmonogram finanso-
wo-rzeczowy inwestycji. Dokument ten 
nie został na ten moment szczegółowo 
opisany jednak nie należy sądzić, aby 
był on wystarczający dla poświadcze-
nia możliwości sfinansowania inwesty-
cji. W początkowych wersjach ustawy 
o OZE zawarto również wymóg doku-
mentu poświadczającego możliwości 
sfinansowania inwestycji - zaświadcze-
nia wystawione przez bank o zdolności 
finansowej wytwórcy. 

Proces prekwalifikacji pozwoli na we-
ryfikację możliwości budowy instalacji 
OZE z perspektywy administracyjnej, 
jednak nie pozwoli na faktyczną, cało-
ściową ocenę możliwości budowy in-
stalacji. Może ona być niemożliwa do re-
alizacji ze względu na stronę finansową. 
Potencjalne uszczegółowienie wymogów 
dotyczących harmonogramu finansowo-
rzeczowego mogłaby doprowadzić do 
większego odsetka projektów faktycznie 
gotowych do budowy konkurujących na 
równych zasadach. 

 � Algorytm aukcji

Pomimo tego, iż wolumeny na aukcję 
w 2016 r. zostały już ogłoszone, inwesto-
rzy nie mogą mieć pełnej pewności co do 
tego ile produkcji przeznaczone jest na 
aukcję dla jednostek o mocy powyżej 1 
MWe. Wszystko za sprawą niejasności 
dotyczącej źródła wydzielenia wolume-
nu dla instalacji o małej skali (< 1 MWe). 

Decyzja o sposobie rozdziału wo-
lumenu leży w rękach jednostek wdra-
żających ustawę OZE - w tym przypad-
ku URE. 

1. The Chaos Manifesto, The Standish Group 2012

Rys. 1. Możliwości umiejscowienia wolumenu dla instalacji <= 1 MWe 
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 � Przepływ pieniądza

Finalnym i kluczowym aspektem 
nowego systemu są pieniądze, a wła-
ściwie sposób ich transferu od konsu-
mentów energii elektrycznej do pro-
ducentów energii z OZE. Zaledwie w 
połowie października mianowano wła-
dze Operatora Rozliczeń Energii Od-
nawialnej. Przed OREO stoi wyzwanie 
związane z implementacją procesu 
obiegu pieniądza w nowym systemie. 

Aktualnie wiadomo jedynie, że opła-
ta OZE ma być transferowana poprzez 
opłatę dystrybucyjną, kolekcjonowana 
przez Operatorów Systemu Dystrybucyj-
nego, a następnie przesyłana do OREO 
w celu pokrycia deficytu realizowanego 
przez zwycięzców aukcji. 

Nieznane są jednakże podstawy 

dokonania opłaty lub terminy ich uisz-
czania. Przy kwotach rzędu setek mln 
złotych transferu gotówki rocznie, spraw-
ność procesu może zaważyć na sukce-
sie implementacji Ustawy o OZE. 

 Aktualnie niemożliwe jest stwierdze-
nie czy Ustawa o OZE okaże się sku-
teczna, czy też nie. Idea i fundamenty 
jej funkcjonowania należy ocenić pozy-

tywnie, jednak faktyczny efekt ustawy nie 
może zostać jeszcze oceniony. Nikt nie 
wie, jak faktycznie funkcjonować będzie 
nowy system wsparcia. Przed instytucja-
mi wdrażającymi jest jeszcze do podjęcia 
wiele decyzji, które zadecydują o kształ-
cie systemu. Finalnie Ustawa będzie tak 
dobra jak jej implementacja.  o
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Radość z wejścia w struktury euro-
pejskie i brak doświadczenia ochrony 
polityki krajowej już w ramach UE spo-
wodowała, iż ponosimy jako kraj wysokie 
koszty idei redukcji poziomu emisji CO2. 
Obecne zmiany prawne spowodowały 
konieczność dokładnej oceny atrakcyj-
ności ekonomicznej budowy nowych 
bloków węglowych wytwarzania ener-
gii. Ponadto koszt wymiany sieci prze-
syłowych i dystrybucyjnych tak, aby były 
zdolne do absorpcji rozproszonych źró-

dr Przemysław Zaleski, ekspert, praktyk w obszarze sektora energetycznego. Bierze aktywny udział w 
pracach wielu organizacji branżowych. Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, podkomisji sta-

łej 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 Go-
spodarki. Od 2011 ekspert przy komisji realizującej Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego 
w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w obszarze energetyki. Od 1999 r. związany zawodowo z sekto-

rem energetycznym, najpierw jako doradca w firmach konsultingowych, następnie wpierw jako menadżer 
na stanowiskach operacyjnych, następnie w zarządach i radach nadzorczych w spółkach z sektora ener-

getycznego. Pracownik naukowy na Wydziale Zarządzania i Informatyki Politechniki Wrocławskiej.  
Prowadzi blog poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu na portalu Energetyka24.com.

Perspektywy rozwoju 
Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce

deł, w efekcie oznacza olbrzymie nakła-
dy inwestycyjne, które muszą przełożyć 
się na ceny energii w taryfie. Powoduje 
to pogorszenie kondycji finansowej kra-
jowych koncernów energetycznych, po-
nieważ OZE wypierają elektrownie wę-
glowe w „merit order”, czyli tzw. stosie 
bilansu energetycznego. Kształtowanie 
polityki klimatycznej w obecnym kształ-
cie w przypadku Polski ma dodatkowo 
niekorzystny wpływ na sytuację górnic-
twa węgla kamiennego, bo odstawiane 

elektrownie systemowe zużywają mniej 
surowca, czego skutkiem są rosnące 
hałdy węgla i walkę cenową wśród kra-
jowych producentów poniżej kosztów 
wydobycia. 

Wśród ekspertów z sektora energe-
tycznego widać coraz silniejsze głosy 
nawołujące do bardziej ostrożnego roz-
wijania systemu wsparcia dla OZE, jed-
nakże wymaga to nie tylko zmian w pol-
skim prawodawstwie, ale jeszcze trudnej 
walki w ramach instytucji unijnych. 

Poniżej w artykule przedstawiono hi-
storię kształtowania się OZE w Polsce, 
perspektywy rozwoju tego podsekto-
ra i jego wpływ na bilans energetyczny 
i sytuację polskiego górnictwa. W arty-
kule przedstawiono także syntetycznie 
aktualną sytuację OZE w Niemczech, ze 
względu na jego wpływ na polski system 
energetyczny.

 � Rozwój OZE w Polsce 
- realizacja wytycznych 
wynikających 
z polityki klimatycznej 
realizowanej w UE

W polskim systemie legislacyjnym, 
zgodnie z ustawą o działach, za sprawy 
związane z energetyką odpowiada Mi-

Rozwój odnawialnych źródeł energii w coraz 
większym stopniu wpływa na kształt zarówno 

polityk energetycznych, jak i budowę systemu 
elektroenergetycznego państw członkowskich UE. Jest 
to spowodowane przede wszystkim faktem, iż kolejne 
przepisy prawne tworzone w Unii Europejskiej coraz 
mocniej promują tzw. czyste źródła energii. Polityka 
klimatyczna UE, idąca w kierunku „niskoemisyjności”1 
lub nawet „zeroemisyjności” wymusza konieczność 
daleko idącej przebudowy polskiego Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego, która nie do końca 
była przewidziana w momencie podpisywania traktatu 
akcesyjnego. 
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nisterstwo Gospodarki i to właśnie ten 
organ jest zobowiązany do przygotowy-
wania odpowiednich dokumentów praw-
nych, polityk i przepisów wykonawczych 
związanych z realizacją polityki klima-
tycznej UE. Na dzień dzisiejszy Polska 
nie odstaje w realizacji zaleceń poszcze-
gólnych dokumentów formalnych unij-
nych instytucji, m.in. ukończono proces 
legislacyjny związany z wdrożeniem dy-
rektywy OZE, co do niedawna budziło 
wątpliwości Komisji Europejskiej i mogło 
narazić Polskę na kary finansowe. Pro-
blem były końcowe zastrzeżenia Komisji, 
które usunęła ustawa z dnia 15 stycznia 
2015 r. „O zmianie ustawy o biokompo-
nentach i biopaliwach ciekłych” oraz nie-
których innych ustaw, ze stycznia 2015 r. 
Należy dodać iż, w opublikowanej Usta-
wie część przepisów dotyczących zmian 
w systemie wsparcia OZE, a konkretnie 
przepisów rozdziału 4, wejdzie w życie 
1 stycznia 2016 r. Proces budowania 
systemu wsparcia oraz kształtowania 
polityki energetycznej w stronę ochro-
ny klimatu był realizowany przez okres 
6 lat i był następstwem implementacji 
kolejnych rozwiązań prawnych ustala-
nych w ramach UE, co zostało pokaza-
ne w tab. 1.   

Przedstawiona droga pokazuje, że 
przyjęta w UE polityka klimatyczna sta-
wia przed krajami członkowskimi wyma-
gające wymogi dotyczące emisji dwu-

tlenku węgla, co dla polskiej gospodarki 
jest dużym zagrożeniem. Z jednej strony 
są to rosnące koszty emisji dwutlenku 
węgla, które obciążają polską gospo-
darkę. Z drugiej strony - wpływają nega-
tywnie na przychody polskich grup ener-
getycznych, gdyż elektrownie wiatrowe 
coraz wyraźniej wypierają jednostki cen-
tralnie dysponowane (JWCD), zmuszając 
je do pracy szczytowej i około szczyto-
wej. Według prognoz w 2014 r. bilans 
energii w Polsce, choć dalej będzie 
oparty głównie na elektrowniach kon-
wencjonalnych, to jednak już w 2030 r.  
zmaleje on do 56,2%, a udział OZE 
wzrośnie poprzez same farmy wiatro-
we do 15,3%. Z raportu 2014 JRC Wind2  
Status Report wynika, że moc elektrow-
ni wiatrowych w Europie na koniec ub. r. 
wynosiła 129 GW, a produkowana ener-
gia to już 8% europejskiego zapotrzebo-
wania na energię elektryczną. Dodając 
do tego dynamiczny rozwój fotowolta-
iki, które według danych Instytutu Ener-
getyki Odnawialnej, tylko w I kwartale 
2014 r. w Polsce zainstalowano źródła 
fotowoltaiczne o mocy 6,6 MWp, a do 
końca kwietnia 2015 zainstalowano ko-
lejne 9 MWp, co aktualnie daje 40 MWp 
zainstalowanej mocy3. Biorąc pod uwa-
gę fakt, iż ceny ogniw fotowoltaicznych 
wraz z montażem spadły w ciągu ostat-
nich 5 lat o ponad 50%4 i stale spadają, 
a z kolei rośnie wydajność ogniw z 20 do 

23% w przypadku monokrystalicznych 
ogniw PV, które wykorzystują technologię 
n-type oraz IBC (Interdigital Back Con-
tact), dzięki czemu osiągają wydajność 
do 22,9% i 15% sprawność5. Zdaniem 
ekspertów z firmy Roland Berger Strate-
gy Consultants: „… Fotowoltaika może 
się stać katalizatorem rozwoju energety-
ki rozproszonej. Wszystkie firmy energe-
tyczne będą musiały wypracować stra-
tegie, aby stawić czoła nadchodzącym 
zmianom".6 W praktyce oznacza to ko-
losalną zmianę dla firm elektroenerge-
tycznych, a zwłaszcza dla Operatorów 
Systemów, które muszą przebudować 
wewnętrzne procesy i przygotować się 
na obsługę zadań związanych z bilan-
sowaniem ogromnej ilości źródeł roz-
proszonych. Dodatkowym i negatywnym 
efektem dla Grup Kapitałowych będzie 
zmniejszone zapotrzebowanie na produ-
kowaną i sprzedawaną przez nie ener-
gię elektryczną, zwłaszcza w najbardziej 
atrakcyjnej grupie klientów, czyli gospo-
darstw domowych. Podmioty energe-
tyczne będą musiały dostosować ilość 
swoich źródeł wytwórczych oraz przy-
gotować je do pracy szczytowej. Istot-
ną rolę będzie tutaj pełnił trading, któ-
rego zadaniem będzie uelastycznienie 
zakupu i stała optymalizacja i bilanso-
wanie portfeli.

Sytuację może w pewnym stopniu 
zmienić zmiana ustawy o OZE, ponie-
waż obecny model wsparcia zostanie 
niedługo zmieniony poprze wprowadze-
nie systemu aukcyjnego, który wywołuje 
zamieszanie na rynku. Przede wszystkim 
chodzi o kwestie ustalenia cen maksy-
malnych dla poszczególnych rodzajów 
technologii i wolumen dla pierwszej au-
kcji. Urząd Regulacji Energetyki do dzi-
siejszego dnia tego nie określił, prze-
nosząc aukcje ze względu na problem 
z przygotowaniem systemu informa-
tycznego. Pozostałe zmiany w ustawie 
idą jednak w kierunku rozwoju energe-
tyki prosumenckiej, co widać po zmia-
nach zapisów niekorzystnych wcześniej. 
Głównie jest to przywrócenie taryfy gwa-
rantowanej (tzw. FIT) dla prosumentów, 
usunięto zapis dotyczący poziomu okre-
ślającego wysokość wsparcia dla mikro-

Tab. 1. Dostosowywanie polskich przepisów prawnych do polityki klimatycznej UE

Rok Działania legislacyjne w Polsce

2010 Rada Ministrów przyjęła dokument „Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych”

2011 Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Gospodarki dokument „Uzupełnie-
nie do Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”

2012 Ministerstwo Gospodarki przedstawiło na początku października projekt ustawy o OZE

2013 Uchwalono w Sejmie tzw. mały trójpak, czyli nowelizację ustawy energetycznej

2014 Proces konsultacji społecznych dotyczących ustawy o OZE

2020 Przyjęta ma zostać deklaracja, dotycząca produkcji z OZE na terenie  UE na poziomie  20%

2020-2025 Rozwój wytwarzania energii elektrycznej z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych 

2030 Zgodnie z przyjętym „Planem działań dla gospodarki emisyjnej do 2050 r.” zostanie przyjęty 
plan redukcji emisji ma wynieść 40%

2040 Następny krok realizacji Planu, redukcja emisji ma wynieść 60%

2050 Następny krok - redukcja emisji na poziomie 80%

Źródło: http://www.euractiv.pl/gospodarka/spis_linie/odnawialne-roda-energii--szanse-i-koszty-000020
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producentów, wraz ze skomplikowanym 
wzorem, na podstawie którego prosu-
menci byli zobowiązani wyliczać wyso-
kość wsparcia. W nowym projekcie zmie-
niono także zapisy dotyczące kosztów 
bilansowania handlowego, tak iż będą je 
pokrywać sprzedawcy, którzy potem mo-
gą je uwzględnić przy kalkulowaniu tary-
fy dla wszystkich odbiorców. Zmienia się 
także wysokość opłaty OZE, którą będą 
zobowiązani zapłacić wszyscy odbiorcy 
energii od 1 stycznia 2016 r. z 4,01 zł/
MWh na 3,35 zł/MWh7. Ten dobry kie-
runek legislacyjny dokładnie odzwiercie-
dla się w danych pokazujących, że coraz 
więcej gospodarstw domowych w Pol-
sce jest zainteresowanych energetyką 
ze źródeł odnawialnych w postaci foto-
woltaiki. W tab. 2 przedstawiono zmiany 
w dynamice rozwoju poszczególnych ro-
dzajów źródeł. Na jej podstawie wyraźnie 
widać, że z jednej strony inwestorzy nie 
są pewni w jakim kierunku zmieni się no-
wy model wsparcia dla OZE i czy system 
aukcyjny będzie dobrym rozwiązaniem, 
bo chcą skorzystać z możliwości pozo-
stania w tzw. starym systemie wsparcia, 
o ile farma wiatrowa powstanie do koń-
ca 2015 r. I tak na 304,3 MW nowych 
mocy OZE 284 MW stanowiły właśnie 
elektrownie wiatrowe.

Bardzo wyraźny jest dynamiczny 
wzrost zamontowanych paneli PV z 21 
MW do prawie 36 MW. Z danych wyni-
ka, że praktycznie nie ma wzrostu w źró-
dłach biomasowych i biogazowych, co 
jest efektem spadku cen zielonych cer-

tyfikatów do poziomu 110 zł, co przed-
stawiono na rys. 2. Zmiany przepisów 
w ustawie OZE powodują, że przyrost 
w elektrowniach wodnych też praktycz-
nie jest znikomy. Związane jest to głów-
nie z planowaną w ustawie o OZE stop-
niową likwidacją możliwości korzystania 
z instrumentów wsparcia oraz koniecz-
nością odliczenia od oferowanej w aukcji 
ceny energii wartości otrzymanych w do-
tychczasowej działalności świadectw po-
chodzenia oraz wartości dofinansowania 
inwestycji ze środków unijnych. Dodat-
kowo planowane jest przez Ministerstwo 
Środowiska wprowadzenie opłat za wo-
dę dla hydroenergetyki, co w połączeniu 
ze zmianami w ustawie o OZE według 
Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrow-
ni Wodnych (TRMEW) doprowadzi nie-
uchronnie do likwidacji wielu z działają-
cych małych elektrowni wodnych.8 

Największym wyzwaniem dla per-
spektyw rozwoju dla OZE jest drastycz-
ny spadek cen praw majątkowych, co 

przestawiono na rys. 2, do poziomu nie-
opłacalności źródeł biomasowych oraz 
współspalania. Już w chwili obecnej 
widać zmianę w strategiach zarówno 
polskich, jak i zagranicznych koncer-
nów energetycznych w Polsce, które 
w dużym stopniu ograniczyły inwesty-
cje w OZE - poza nielicznymi projektami 
w farmy wiatrowe. Dopiero ograniczenie 
nadwyżki praw majatkowych „zielonych” 
na rynku spowoduje zmianę cen i jedno-
cześnie podniesie atrakcyjność inwesto-
wania w OZE.

 � Sytuacji OZE na rynku 
niemieckim

W przypadku sytuacji OZE w Niem-
czech należy przede wszystkim za-
znaczyć, że jest najbardziej pionierski 
kraj w korzystaniu z rozwiązań ekolo-
gicznych (tzw. niemiecka transforma-
cja energetyczna, z j. niem. „Energie-
wende”, wdrożona poprzez przyjęcie 
w 2010 r. strategii energetycznej kra-
ju do 2050 r.), a produkcja z licznych 
źródeł rozproszonych, w tym głównie 
z OZE jest imponująca. Według da-
nych, Niemcy znajdują się na pierw-
szym miejscu9 spośród światowych 
producentów zielonej energii. Niem-
cy konsekwentnie od 2000 r. (wtedy 
weszła w życie ustawa o wsparciu 
OZE) wspierają poprzez różne sys-
temy wsparcia poszczególne rodzaje 
źródeł odnawialnych, czego efektem 
jest coraz większy udział OZE w kon-
sumpcji energii w tym kraju. Podobnie 
jak w Polsce, w ub. r. przede wszyst-
kim największy udział w niemieckim 

Rys. 1. Zmiana mixu energetycznego Polski w latach 2010-2030 (moce zinstalowane)  
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Sytuację może w pewnym  stopniu  zmienić  zmiana ustawy o OZE, ponieważ obecny model 

wsparcia  zostanie  niedługo  zmieniony  poprze  wprowadzenie  systemu  aukcyjnego,  który 

wywołuje  zamieszanie  na  rynku.  Przede  wszystkim  chodzi  o  kwestie  ustalenia  cen 

maksymalnych  dla  poszczególnych  rodzajów  technologii  i  wolumen  dla  pierwszej  aukcji. 

Urząd  Regulacji  Energetyki  do  dzisiejszego  dnia  tego  nie  określił,  przenosząc  aukcje  ze 

względu  na  problem  z  przygotowaniem  systemu  informatycznego.  Pozostałe  zmiany  w 

ustawie  idą  jednak w  kierunku  rozwoju  energetyki  prosumenckiej,  co widać  po  zmianach 

zapisów niekorzystnych wcześniej. Głównie jest to przywrócenie taryfy gwarantowanej (tzw. 

FIT) dla prosumentów, usunięto zapis dotyczący poziomu określającego wysokość wsparcia 

dla  mikroproducentów,  wraz  ze  skomplikowanym  wzorem,  na  podstawie  którego 

prosumenci  byli  zobowiązani wyliczać wysokość  wparcia. W  nowym  projekcie  zmieniono 

także  zapisy  dotyczące  kosztów  bilansowania  handlowego,  tak  iż  będą  je  pokrywać 

sprzedawcy,  którzy  potem  mogą  je  uwzględnić  przy  kalkulowaniu  taryfy  dla  wszystkich 

odbiorców. Zmienia się także wysokość opłaty OZE, którą będą zobowiązani zapłacić wszyscy 

odbiorcy energii od 1 stycznia 2016 r. z 4,01 zł/MWh na 3,35 zł/MWh7. Ten dobry kierunek 

legislacyjny  dokładnie  odzwierciedla  się  w  danych  pokazujących,  że  coraz  więcej 

gospodarstw domowych w Polsce jest zainteresowanych energetyką ze źródeł odnawialnych 

w  postaci  fotowoltaiki.  W  tabeli  2  przedstawiono  zmiany  w  dynamice  rozwoju 

poszczególnych  rodzajów  źródeł.  Na  jej  podstawie  wyraźnie  widać,  że  z  jednej  strony 

                                                            
7  

Rodzaj OZE 31.12.2014 r. 30.06.2015 r. Zmiana Zmiana
[MW] [MW] MW %

Elektrownie na biogaz 188,549 191,381 2,832 1,5%

Elektrownie na biomasę 1 008,245 1 008,245 0,000 0,0%

Elektrownie fotowoltaiczne 21,004 35,586 14,582 69,4%

Elektrownie wiatrowe 3 833,832 4 117,421 283,589 7,4%

Elektrownie wodne 977,007 980,323 3,316 0,3%

Łącznie 6028,637 6332,956 304,319 5,0%

Źródło: www.cire.pl 

Tab. 2. Rozwój OZE w Polsce
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konsumpcji energii w tym kraju. Podobnie jak w Polsce, w ub. r. przede wszystkim największy 

udział  w  niemieckim  bilansie  energetycznym miała  energia  wyprodukowana  przez  farmy 
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bilansie energetycznym miała energia 
wyprodukowana przez farmy wiatrowe, 
tj. - 52,4 TWh (czyli 8,6% w niemiec-
kim miksie energetycznym). Inaczej niż 
w Polsce spory udział w bilansie ma 
produkcja energii z biomasy i odpadów 
- 48,9 TWh (8%),  fotowoltaiki - 35,2 
TWh (5,8%) i hydroenergii - 20,9 TWh 
(3,4%)10. Podobnie do Polski zauważal-
ny jest dynamiczny wzrost fotowolta-
iki. Pomiędzy 2010 r. a połową 2014 r.  
jest to wzrost z 11 TWh do 24 TWh. 
Pozostałe źródła w niemieckim bilan-
sie energetycznym w 2014 r. to 25,6% 
węgiel brunatny, 18% węgiel kamien-

ny, 15,9% atom, 9,6% gaz, 0,8%, ropa 
i pozostałe około 4,3%11, co przedsta-
wiono na rys. 3. 

Niewątpliwie sukcesem niemieckiej 
transformacji energetycznej Energiewen-
de jest wyraźna redukcja emisji CO2, do 
poziomu 1990 r., co z jednej strony jest 
wynikiem rosnącej ilości źródeł OZE, 
ale też zmian pogodowych, tj. większa 
wietrzność i łagodniejsza zima. 

Głównym zadaniem Energiewende 
były zmiany w niemieckim prawie w kie-
runku promowania OZE. I tak koalicyjny 
rząd SPD i Zielonych w 2000 r. zmienił 
ustawę (z 1991) ustawą o pierwszeństwie 

odnawialnych źródeł energii (niem. Ge-
setz für den Vorrang Erneuerbarer Ener-
gien), co zapoczątkowało dynamiczny 
rozwój farm wiatrowych, biogazowni oraz 
fotowoltaiki na terenie całych Niemczech. 
Nowe przepisy gwarantowały, że prąd 
z OZE ma pierwszeństwo w dostępie do 
sieci, a wytwórca ma obowiązek sprzedać 
go w cenie gwarantowanej poprzez tzw. 
feed-in-tarrif. Następnym krokiem rządu 
Niemiec była rezygnacja z promowania 
energetyki jądrowej i wycofania się z tego 
rodzaju źródła do 2021 r. Ponadto zdecy-
dowano o potężnym wsparciu dla ogniw 
fotowoltaicznych poprzez program tzw. 
100 tys. słonecznych dachów12. 

Oczywiście nie wszyscy są zwolen-
nikami takiego promowania OZE i już 
z prasy niemieckiej dochodzą informa-
cje, że koncerny energetyczne żądają 
800 mln EUR rocznie odszkodowania 
za zamkniecie elektrociepłowni węglo-
wych. Ponadto cześć koncernów omija 
Energiewende kupując energie z reakto-
rów atomowych w Szwajcarii i Szwecji. 
� o
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Przedsiębiorcy poszukujący środków 
na sfinansowanie projektów B+R mogą 
już korzystać ze środków oferowanych 
w ramach Programu Operacyjnego In-
teligentny Rozwój. Dużą popularnością 
wśród przedsiębiorców cieszą się pro-
wadzone od maja tego roku nabory do 
działań 1.1.1 i 1.1.2. W ramach tych kon-
kursów możliwa będzie realizacja projek-
tów obejmujących badania przemysłowe 
i/lub prace rozwojowe. Wsparcie w ra-
mach działania 1.1.2 obejmuje wyłącz-
nie prace rozwojowe z uwzględnieniem 
wytworzenia instalacji demonstracyjnej, 
a min. wartość projektu to 5 mln zł  (mi-
kro i małe przedsiębiorstwa) oraz 20 mln 
zł dla dużych przedsiębiorstw.

Do końca roku trwa także nabór 
w ogłoszonym przez PARP działaniu 
2.3.2 - „Bon na innowacje dla MŚP”. 
Dofinansowanie w ramach tego dzia-
łania może zostać przeznaczone na re-
alizację projektów obejmujących zakup 
od jednostki naukowej usługi polegającej 
na opracowaniu nowego lub znacząco 
ulepszonego wyrobu, usługi, technologii 
produkcji lub nowego projektu wzorni-
czego. Maksymalny dopuszczalny po-
ziom dofinansowania projektu wynosi 

Paweł Iwanek, kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich, Varsovia Capital S.A.

unijna perspektywa finansowa 
na lata 2014-2020 ruszyła na dobre

Najszybciej, bo już w IV kwartale 2015 r., po środki na projekty inwestycyjne sięgną 
przedsiębiorcy z woj. łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, 

podlaskiego oraz wielkopolskiego. Wsparcie będzie można pozyskać na inwestycje 
w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyczyniające się do rozwoju 
innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach.

80% wartości kosztów kwalifikowalnych 
projektu w przypadku mikro lub małego 
przedsiębiorcy oraz 70% wartości kosz-
tów kwalifikowalnych projektu w przypad-
ku średniego przedsiębiorcy, a dopusz-
czalna wartość projektu ustalona została 
na poziomie od 60 000,00 zł do nawet 
400 000,00 zł kosztów kwalifikowanych.

Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości ogłosiła także nabór do 
działania 3.2.1 „Badania na rynek”. Do-
finansowanie może zostać przeznaczo-
ne na realizację projektów dotyczących 
wdrożenia wyników prac badawczo-ro-
zwojowych przeprowadzonych przez 
Wnioskodawcę samodzielnie lub na je-
go zlecenie, prowadzących do wprowa-
dzenia na rynek nowych, bądź znacząco 
ulepszonych produktów (wyrobów lub 
usług). Przedmiotem dofinansowania 
w ramach projektów mogą być także wy-
datki inwestycyjne, usługi doradcze lub 
eksperymentalne prace rozwojowe. Mini-
malna wartość kosztów kwalifikowanych 
w ramach działania 3.2.1. ustalona zo-
stała na poziomie 10 mln zł, a maksymal-
na wynosi równowartość 50 mln Euro.

W ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój Ministerstwo Go-

spodarki stworzyło możliwość wsparcia 
w zakresie tworzenia i rozwoju centrów 
badawczo-rozwojowych przedsiębior-
ców. Trwający do 16 listopada nabór 
w działaniu 2.1 „Wsparcie inwestycji w 
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” po-
zwoli na sfinansowanie infrastruktury ba-
dawczej, która posłuży do realizacji za-
planowanej na etapie wniosku agendy 
badawczej składającej się z orientacyj-
nego planu prac B+R i rezultatów, które 
powstaną w wyniku realizacji zaplanowa-
nych prac, skupiając się w szczególno-
ści na innowacjach produktowych oraz 
procesowych. W ramach działania moż-
liwy będzie zakup lub wytworzenie wy-
maganej infrastruktury do prowadzenia 
prac B+R - zgodnie z Mapą pomocy re-
gionalnej (od 15% do 70% w zależno-
ści od wielkości firmy i miejsca realizacji  
projektu). Sfinansowane zostaną również 
prace rozwojowe - maksymalne wsparcie 
do 45% kosztów kwalifikowanych. Mini-
malna wartość projektu wynosi 2 mln zł.
� o

Zapraszamy do kontaktu
Varsovia Capital S.A.

tel.: +48 22 379 78 00
kom.: +48 662 229 249
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Mariusz Filipowicz, Maciej Kaliski, Grzegorz Basista, Szymon Podlasek, Adam Szurlej, AGH w Krakowie; 
Leszek Łazarczyk, Tomasz Mendrella, Krzysztof Krukar, Green Energy Technologies sp. z o.o.

 � Rozwój wykorzystania 
OZE

W ciągu ostatnich lat obserwuje się 
dynamiczny wzrost znaczenia udziału 
energii elektrycznej wytworzonej z OZE 
w bilansach zużycia energii elektrycznej 
zarówno w UE, jak i w Polsce. W przy-
padku UE ten wzrost w latach 2006-
2012 zwiększył się z 15,4 do 23,5%, a 
w Polsce z 2,8 do 10,6% [1]. Dynamicz-
nemu wzrostowi wykorzystania OZE w 
produkcji energii elektrycznej towarzy-
szyły zmiany w strukturze znaczenia po-
szczególnych technologii energetycz-
nych bazujących na OZE w Polsce. O 
ile jeszcze do 2006 r. elektrownie wodne 
wytwarzały najwięcej tzw. zielonej ener-

Wybrane problemy małej 
energetyki wiatrowej 
w aspekcie budowy rozproszonego 
systemu energetycznego

Mając na uwadze poważne problemy ze 
zbilansowaniem krajowego zapotrzebowania 

na energię elektryczną w sierpniu 2015 r., wydaje 
się, że dalszy rozwój mikroinstalacji prosumenckich 
może być jednym z pożądanych kierunków rozwoju 
sektora energetycznego, który będzie minimalizować 
w przyszłości wystąpienie sytuacji kryzysowych.

gii, to od 2007 r. najwięcej zielonej ener-
gii powstaje na bazie biomasy, w tym na 
drodze współspalania z węglem [2]. W 
ostatnich latach także można zauważyć 
przyrost mocy zainstalowanej w elek-
trowniach wiatrowych, czemu towarzy-
szy wzrost produkcji energii elektrycznej 
z tych jednostek: 2008 r. - 0,836 TWh, 
2012 r. - 4,746 TWh i 2014 r. - 7,184 
TWh [3]. Mając na uwadze cele euro-
pejskiej i krajowej polityki energetycznej 
oraz obowiązujące regulacje prawne na-
leży spodziewać się dalszego rozwoju 
wykorzystania OZE w produkcji ener-
gii elektrycznej. Warto także dodać, że 
w ciągu ostatnich latach zauważalny 
jest wzrost liczby prosumenów - tylko 
w 2014 r. przybyło 535 nowych mikro-

instalacji prosumenckich, które wytwo-
rzyły 0,949 TWh energii elektrycznej, z 
czego 0,796 TWh zostało skierowane 
do sieci. Większość tej energii zosta-
ła wytworzona w instalacjach fotowol-
taicznych. Jednym z najbardziej dyna-
micznie rozwijających się działów OZE 
jest energetyka wiatrowa. Rozwój tutaj 
dokonuje się szczególnie dla dużych 
jednostek i farm wiatrowych. Odbywa 
się to dzięki instalowaniu coraz to więk-
szych zespołów turbin wiatrowych (par-
ków wiatrowych). Moc zainstalowana w 
parku wiatrowym może być rzędu setek 
MW, a moc pojedynczej turbiny osiąga 
już wielkość 8 MW [4]. Wraz ze wzro-
stem mocy rosną rozmiary turbin, są to 
już potężne konstrukcje o wysokości 
wieży znacznie ponad 100 m i długo-
ści łopat do 80 m. I tutaj zaczynają się 
pojawiać coraz większe problemy. Mo-
żemy je sklasyfikować następująco [5]:

 � praca dużych turbin zależy silnie 
od warunków wiatrowych, pro-
dukcję energii rozpoczynają przy 
prędkości wiatru ok. 5 m/s, a przy 
prędkości powyżej 20 m/s trzeba 
je wyłączyć ze względów bezpie-
czeństwa,
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 � duże turbiny potrzebują sporo nie-
zabudowanego terenu,

 � pojawiają się głosy o „wizualnym 
zanieczyszczeniu środowiska”, czy-
li po prostu o „psuciu krajobrazu”,

 � uciążliwy jest szum łopat, końców-
ki których poruszają się z prędko-
ścią nawet kilkuset kilometrów na 
godzinę wytwarzając w ten sposób 
szum,

 � obrońcy przyrody donoszą o za-
grożeniu dla ptaków czy np. nie-
toperzy.
Potrzeba przezwyciężenia tych 

problemów, a zarazem chęć dalszego 
rozwoju energetyki wiatrowej spowo-
dowała wzrost zainteresowania sto-
sowaniem małych turbin wiatrowych, 
często o konstrukcji z pionową osią, 
które nie stwarzają wyżej wymienio-
nych problemów [6].

 � Małe turbiny o osi 
pionowej

Istnieje szereg rozwiązań konstruk-
cyjnych małych turbin wiatrowych o osi 
pionowej, często o fantazyjnych kształ-
tach [7]. Można przyjąć, że moc tych 
turbin wynosi od kilkuset watów do ok. 
50 kW [9]. Turbiny takie posiadają sze-
reg zalet w porównaniu do swoich więk-
szych odpowiedników, można tu wy-
mienić m.in. [7] [8]: 

 � łatwość instalacji małych turbin 
wiatrowych, w tym możliwość in-
stalacji w miejscach szczególnie 
trudno dostępnych,

 � zredukowane „zanieczyszczenie 
wizualne” i akustyczne,

 � możliwość instalacji w terenie za-
budowanym,

 � możliwość pracy w miejscach re-
laksu (ośrodki wypoczynkowe), w 
miejscach atrakcyjnych turystycz-
nie, chronionych itp.,

 � w przypadku odizolowanych sta-
nowisk stanowią one konkurencję 
do generatorów diesla, paneli foto-
woltaicznych,

 � niewrażliwość na zmiany kierunku 
wiatru, 

 � możliwość instalacji generatora i je-

go osprzętu przy podstawie turbiny, 
co znacznie ułatwia serwisowanie. 
Szereg firm podjęło to wyzwanie 

i z powodzeniem opracowało i wpro-
wadziło na rynek swoje produkty. Tak-
że polskie przedsiębiorstwa, m.in. we 
współpracy z uczelniami wyższymi sta-
rają się wejść na ten rynek. Obecnie w 
celu wdrożenia produktu na rynek musi 
on cechować się wysoką sprawnością, 
w tym efektywnością wykorzystania 
nawet słabych wiatrów. Konstrukcje 
tworzone są w oparciu o zaawansowa-
ne metody, m.in. modelowanie nume-
ryczne, czy badania z wykorzystaniem 
tuneli wiatrowych z zaawansowanymi 
systemami akwizycji i przetwarzania 
danych. Konstruktorzy ciągle jednak 
napotykają szereg problemów - jed-
nym z nich jest dobór jak najlepszego 
generatora elektrycznego.

 � Dobór generatora 
elektrycznego

Ściśle związaną kwestią techniczną 
z wykorzystaniem małych turbin wiatro-
wych jest dobór generatora elektrycz-
nego. Z racji niewielkich mocy turbiny 
należy dość starannie dobrać taki ge-
nerator - nawet niewielkie straty będą 
rzutować znacznie na opłacalność takiej 
inwestycji. Na rynku brakuje konstrukcji, 
które mogłyby być stosowane bez pro-
blemów w MTW, wymagana jest opty-
malizacja konstrukcji takiego generatora 
(najczęściej wytworzenie dedykowanej 
jednostki), czy też optymalizacja połą-
czenia takiego generatora z turbiną (np. 
dobór odpowiedniej przekładni).

W celu sprawdzenia pracy różnych 
generatorów z wybrana turbiną wiatro-
wą przeprowadzono testy obejmujące 
pięć wybranych generatorów.

 � Badania porównawcze 
generatorów 
elektrycznych

W ramach porównania wykonano 
badania porównawcze pięciu wybra-
nych generatorów mogących mieć za-
stosowanie w rozważanej konstrukcji 
turbiny wiatrowej (rys. 1).

Turbina stanowi oryginalną kon-
strukcję firmy GET, konstrukcja chro-
niona jest zgłoszonym do ochrony 
wynalazkiem: P.412327 i P.412328. 
Zastosowano tu oryginalne rozwiąza-
nia koła łopatkowego i zintegrowanego 
z nim zestawu kierownic.

Konstrukcja stanowiska pomiaro-
wego umożliwiała szybki montaż gene-
ratorów o różnych rozmiarach, masie i 
średnicy wału.

Podstawowe charakterystyki 
przebadanych generatorów zawarto  
w tab. 1.

Generatory umieszczone były na 
specjalnym stanowisku umożliwiającym 
ich stabilny montaż i łatwe sprzęgnie-
cie z wirnikiem turbiny za pomocą koła 
pasowego. Na wale turbiny znajdowały 
się koła pasowe o trzech różnych śred-
nicach (rys. 2).

Odpowiednie koła pasowe zamoco-
wane były na wale generatora. Umoż-
liwiało to badanie generatora dla kilku 
wybranych przekładni.

W skład stanowiska pomiarowe-

Tab. 1. Podstawowe charakterystyki generatorów

Lp. Typ
Moc
[kW]

Kraj 
produkcji

Inne uwagi

G1
Szybkoobrotowy,  

1800 obr./min
1.8 Chiny Komercyjny

G2
Średnioobrotowy  

600 obr./min
2.0 Polska

Konstrukcja amatorska (dedyko-
wana do MEW)

G3
Wolnoobrotowy 

400 obr./min
2.0 Polska Konstrukcja amatorska

G4
Szybkoobrotowy 

700 obr./min
3.0 Włochy

Komercyjny
(stosowany w HAWT)

G5
Wolnobrotowy  
358 obr./min

1.0 Polska Konstrukcja półprofesjonalna



31nr 5-6(47-48)/2015

P
al

iw
a 

d
la

 e
n

er
g

et
yk

i

Rys. 2. Zdjęcie generatora G4 na stanowisku pomiarowym

Rys. 1. Widok badanej turbiny na stanowisku pomiarowym wraz z generatorem wiatru

go wchodziło sztuczne (elektroniczne) 
obciążenie o maksymalnej odbieranej 
mocy do 2.4 kW. Prąd z generatorów 
prostowany był za pomocą dwupołów-
kowego trójfazowego prostownika i wy-
gładzany za pomocą baterii kondensa-
torów elektrolitycznych. Pomiar odbywał 
się za pomocą ustalania prądu płynące-
go przez obciążenie lub nastawy rezy-
stancji obciążenia. Odczytywane i zapi-
sywane były wartości napięcia, prądu, 
mocy i rezystancji dla każdego punktu 
pomiarowego. Najczęściej prąd obcią-
żenia zmieniany był od wartości 0 A do 
maksymalnej możliwej - tj. do wartości 
przy której następowało zatrzymanie 
turbiny. W celu uniknięcia gwałtownych 
zmian obciążenia mogących skutko-
wać dużą zmianą prędkości obrotowej 
turbiny krok zmiany prądu wynosił 0.1 
A. Rejestrowane była również prędkość 
obrotowa turbiny. Przepływ powietrza 
napędzający turbinę wytwarzany był za 
pomocą specjalnej dmuchawy. Uzyski-
wano liniową prędkość wiatru równą 
ok. 15 m/s.

Dla każdego z generatorów otrzy-
mano szereg krzywych: napięcie i moc 
w funkcji aktualnych obrotów turbiny 
oraz charakterystyki moc-napięcie, 
moc-prąd i prądowo-napięciową dla 
zastosowanych wartości przekładni.

Zbiorcze podsumowanie tego bo-
gatego zestawu wyników przedstawio-
no na rys. 3.

Dla każdego generatora wybrano 
przekładnie dla której osiągał najlep-
sze parametry.

Widoczna jest różnica pomiędzy 
generatorami wolno (nr 3 i 5), średnio 
(1 i 4) i szybkoobrotowymi (2). Optymal-
ne obroty dla generatorów 3 i 5 wyno-
szą ok. 180 obr./min, dla 1 to ok. 270 
obr./min, dla 4 - 380 obr./min, a dla 2 
ok. 650 obr./min. Dla wszystkich gene-
ratorów widoczne jest, że po przekro-
czeniu optymalnych obrotów moc dość 
szybko spada.

Dla generatora, który osiągnął naj-
lepsze wyniki (nr G5) przedstawiono 
zestawienie charakterystyk dla anali-
zowanych przekładni i połączeń elek-
trycznych (rys. 4 i 5).

Rys. 3. Porównanie mocy w funkcji obrotów dla badanych generatorów. Oznaczenie 
zgodnie z tab. 1. W legendzie podano również wartość optymalnej przekładni 

dedykowanej jednostki), czy też optymalizacja połączenia takiego generatora z turbiną (np. 
dobór odpowiedniej przekładni). 

W celu sprawdzenia pracy różnych generatorów z wybrana turbiną wiatrową 
przeprowadzono testy obejmujące pięć wybranych generatorów. 

Badania porównawcze generatorów elektrycznych 

W ramach porównania wykonano badania porównawcze pięciu wybranych generatorów 
mogących mieć zastosowanie w rozważanej konstrukcji turbiny wiatrowej (rys. 1). 

 

 

Rys. 1. Widok badanej turbiny na stanowisku pomiarowym wraz z generatorem wiatru 

Turbina stanowi oryginalną konstrukcję firmy GET, konstrukcja chroniona jest zgłoszonym do 
ochrony wynalazkiem: P.412327 i P. 412328. Zastosowano tu oryginalne rozwiązania koła 
łopatkowego i zintegrowanego z nim zestawu kierownic. 

Konstrukcja stanowiska pomiarowego umożliwiała szybki montaż generatorów o różnych 
rozmiarach, masie i średnicy wału. 

Podstawowe charakterystyki przebadanych generatorów zawarto w tabeli 1. 

Tab. 1. Podstawowe charakterystyki generatorów 

Lp. Typ 
Moc 

[kW] 

Kraj  

produkcji 
Inne uwagi 

G1 Szybkoobrotowy,  
1800 obr./min 1.8 Chiny Komercyjny 

G2 Średnioobrotowy  
600 obr./min 2.0 Polska Konstrukcja amatorska 

(dedykowana do MEW)

G3 Wolnoobrotowy  2.0 Polska Konstrukcja amatorska 

400 obr./min 

G4 
Szybkoobrotowy  

700 obr./min 
3.0 Włochy 

Komercyjny 

(stosowany w HAWT) 

G5 Wolnobrotowy  
358 obr./min 1.1 Polska Konstrukcja półprofesjonaln

 

Generatory umieszczone były na specjalnym stanowisku umożliwiającym ich stabilny montaż i 
łatwe sprzęgniecie z wirnikiem turbiny za pomocą koła pasowego. Na wale turbiny znajdowały 
się koła pasowe o trzech różnych średnicach (rys. 2). 

 

Rys. 2. Zdjęcie generatora G4 na stanowisku pomiarowym 

Odpowiednie koła pasowe zamocowane były na wale generatora. Umożliwiało to badanie 
generatora dla kilku wybranych przekładni. 

W skład stanowiska pomiarowego wchodziło sztuczne (elektroniczne) obciążenie o 
maksymalnej odbieranej mocy do 2.4 kW. Prąd z generatorów prostowany był za pomocą 
dwupołówkowego trójfazowego prostownika i wygładzany za pomocą baterii kondensatorów 
elektrolitycznych. Pomiar odbywał się za pomocą ustalania prądu płynącego przez obciążenie 
lub nastawy rezystancji obciążenia. Odczytywane i zapisywane były wartości napięcia, prądu, 
mocy i rezystancji dla każdego punktu pomiarowego. Najczęściej prąd obciążenia zmieniany był 
od wartości 0 A do maksymalnej możliwej - tj. do wartości przy której następowało zatrzymanie 
turbiny. W celu uniknięcia gwałtownych zmian obciążenia mogących skutkować dużą zmianą 
prędkości obrotowej turbiny krok zmiany prądu wynosił 0.1 A. Rejestrowane była również 
prędkość obrotowa turbiny. Przepływ powietrza napędzający turbinę wytwarzany był za pomocą 
specjalnej dmuchawy. Uzyskiwano liniową prędkość wiatru równą ok. 15 m/s. 

Dla każdego z generatorów otrzymano szereg krzywych: napięcie i moc w funkcji aktualnych 
obrotów turbiny oraz charakterystyki moc-napięcie, moc-prąd i prądowo napięciową dla 
zastosowanych wartości przekładni. 

Zbiorcze podsumowanie tego bogatego zestawu wyników przedstawiono na rysunku 3. 

 

Rys. 3. Porównanie mocy w funkcji obrotów dla badanych generatorów. Oznaczenie zgodnie z tab. 
1. W legendzie podano również wartość optymalnej przekładni  

Dla każdego generatora wybrano przekładnie dla której osiągał najlepsze parametry. 

Widoczna jest różnica pomiędzy generatorami wolno (nr 3 i 5), średnio (1 i 4)  
i szybkoobrotowymi (2). Optymalne obroty dla generatorów 3 i 5 wynoszą ok. 180 obr./min, dla 
1 to ok. 270 obr./min, dla 4 - 380 obr./min, a dla 2 ok. 650 obr./min. Dla wszystkich generatorów 
widoczne jest, że po przekroczeniu optymalnych obrotów moc dość szybko spada. 

Dla generatora, który osiągnął najlepsze wyniki (nr G5) przedstawiono zestawienie charakterystyk 
dla analizowanych przekładni i połączeń elektrycznych (rys. 4 i 5). 
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biny, aby uniknąć gwałtownego zwięk-
szenia/zmniejszenia poboru mocy (np. 
wskutek zachowań użytkowników i bra-
ku układu magazynowania energii, czy 
inteligentnego sterownika). Dopiero do-
kładna znajomość warunków wietrzno-
ści, charakterystyk turbiny, parametrów 
zasilanego obiektu, zachowań użytkow-
ników i innych ważnych charakterystyk 
umożliwi zbudowanie optymalnego sys-
temu energetycznego o małej mocy 
i zapewnienie właściwych warunków 
pracy takim jednostkom - zwłaszcza w 
lokalizacjach, gdzie te warunki wietrz-
ności są silnie zmienne.  o

Podziękowania
Praca wykonana w ramach zlecenia 

badawczego firmy GET z Wodzisławia 
Śląskiego.
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Rys. 5. Charakterystki napięcie-prąd dla generatora nr G5
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Rys. 5. Charakterystki napięcie-prąd dla generatora nr G5 

Z rys. 4 i 5 widać jak duże znaczenie ma przekładnia zwiększająca obroty. Dla niewielkich 
przekładni dostajemy generację mocy dla szerokiego zakresu poboru prądu z generatora (do 6-ciu 
amperów) dla przekładni 1:1, czy 1:1.3. Natomiast zwiększając przełożenie uzyskujemy większą 
moc wskutek zwiększenia obrotów na wale generatora, ale jak np. dla przekładni 1:2 nie było 
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Rys. 5. Charakterystki napięcie-prąd dla generatora nr G5 

Z rys. 4 i 5 widać jak duże znaczenie ma przekładnia zwiększająca obroty. Dla niewielkich 
przekładni dostajemy generację mocy dla szerokiego zakresu poboru prądu z generatora (do 6-ciu 
amperów) dla przekładni 1:1, czy 1:1.3. Natomiast zwiększając przełożenie uzyskujemy większą 
moc wskutek zwiększenia obrotów na wale generatora, ale jak np. dla przekładni 1:2 nie było 

Rys. 4. Charakterystyki moc-prąd dla generatora nr G5

Z rys. 4 i 5 widać jak duże znacze-
nie ma przekładnia zwiększająca obro-
ty. Dla niewielkich przekładni dostajemy 
generację mocy dla szerokiego zakresu 
poboru prądu z generatora (do 6-ciu 
amperów) dla przekładni 1:1, czy 1:1.3. 
Natomiast zwiększając przełożenie, 
uzyskujemy większą moc wskutek 
zwiększenia obrotów na wale generato-
ra, ale jak np. dla przekładni 1:2 nie było 
możliwe obciążenie generatora prądem 
większym niż 2.5A - następowało nagłe 
zatrzymanie turbiny. Również widoczne 
jest, że napięcie dla dużych przekładni 
spada szybciej ze wzrostem poboru 
prądku niż dla małych przekładni.

 � Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych 
badań można stwierdzić, że właściwy 
dobór generatora stanowi sprawę klu-
czową dla takich konstrukcji. Należy 
przede wszystkim określić, dla jakich 
obrotów turbiny będzie się odbywała 
jej efektywna praca. Tu oczywiście zna-
czenie ma nie tylko sama konstrukcja 
turbiny, ale parametry wiatru w rozpa-
trywanej lokalizacji. Ważne jest również 
w jakim systemie energetycznym bę-
dzie pracowała taka turbina, jaka będzie 
wartość obciążenia, oraz czy uda się 
realizować inteligentne obciążanie tur-
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Paweł Uznański, wiceprezes, dyrektor techniczny, PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie

Energetyka 
jest układem krążenia 
całej gospodarki kraju
Stwierdzenie to, choć wydaje się trochę patetyczne, w rzeczywistości doskonale 

opisuje strategiczne znaczenie energetyki dla każdej gospodarki na świecie. 
Trudno sobie nawet wyobrazić współczesną cywilizację bez łatwo dostępnej energii 
użytkowej, szczególnie w krajach rozwiniętych. Ale porównanie do układu krążenia 
ma też wymiar czysto techniczny - źródła prądu i ciepła to przecież „serca”, które 
nie miałyby możliwości pracy i nie realizowałyby celu, dla którego powstały bez 
„krwioobiegu”, czyli bez infrastruktury przesyłowej. 

To właśnie sieci elektroenergetycz-
ne, ciepłownicze, czy gazowe zapew-
niają nam możliwość poboru energii 
niemal w każdym miejscu, gdzie czło-
wiek rozwinął gospodarkę i podporząd-
kował sobie środowisko naturalne. Pol-
ska jako kraj rozwinięty, zdecydowanie 
uzależniona jest od dostaw energii elek-
trycznej, ciepła i gazu. Funkcjonowanie 
przemysłu, transportu publicznego, ca-
łych miast i w końcu naszego życia pry-
watnego, związane jest nierozerwalnie 
z dostawą energii przetworzonej lub 
jej nośników. I właśnie z tego powodu 
niezbędny jest doskonale funkcjonu-
jący układ infrastruktury przesyłowej, 
począwszy od sieci magistralnych, po 
indywidualne przyłącza. 

W celu zapewnienia niezakłóconego 
i bezpiecznego przesyłu energii do jej 
konsumentów, konieczne są oczywiście 
stałe inwestycje rozwojowe, moderniza-
cje i remonty, nieustanne nadążanie za 
rozwojem urbanizacyjnym, jak i zmiana-

mi technicznymi, czy dokonaniami na-
ukowymi. O to każdy gestor sieci dba na 
co dzień, a systemy przesyłowe w Pol-
sce podlegają nieustającym ulepsze-
niom i zmianom. Czy skala zmian jest 
wystarczająca, czy posiadane i wydat-
kowane na ten cel środki są adekwatne 
do potrzeb? Tu już opinie są podzielone 
i myślę, że zawsze będzie „za mało”, 
„zbyt wolno”, czy „nie tak, jak trzeba”. 
Ale jednak wciąż rozwijamy i moderni-
zujemy sieci przesyłowe, ostatnio wręcz 
skokowo, co związane jest z wykorzy-
staniem funduszy unijnych. 

Jest jednak jeszcze jeden aspekt 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
energii dla konsumentów. Niezwy-
kle istotny, rzekłbym z punktu widze-
nia przedsiębiorstw przesyłowych, nie 
mniej istotny niż sprawność technicz-
na infrastruktury. Chodzi o zapewnie-
nie trwałości prawnej funkcjonowania 
instalacji w obrębie nieruchomości ob-
cych. Mówiąc wprost, chodzi o to, aby 

nikt tych potrzebnych przedsiębiorstwu 
i jego klientowi, sprawnych technicznie 
i bezawaryjnych instalacji nie kazał usu-
nąć ze swojej prywatnej nieruchomości! 
Bo cóż z tego, że będziemy posiadać 
doskonałe sieci o ogromnej wartości, 
gdy nie zabezpieczymy we właściwy 
sposób swojego prawa do ich eksplo-
atacji na obcej działce?

Nie mam zamiaru w niniejszym arty-
kule cytować lub interpretować regula-
cji prawnych w tym zakresie. Nie chcę 
również porównywać możliwości, jakie 
dał przedsiębiorstwom przesyłowym 
ustawodawca w 2008 r., wprowadzając 
do Kodeksu Cywilnego instytucję słu-
żebności przesyłu, do stanu poprzed-
niego, gdy opierano się często o zapi-
sy o służebności gruntowej. Chciałbym 
jedynie przedstawić własny punkt wi-
dzenia oraz przybliżyć działania podjęte 
w Bełchatowie.

W dalszej części rozważań będę 
odnosił się jedynie do sieci ciepłow-
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niczych, ale przez analogię można 
przedstawiony problem odnieść do po-
zostałych rodzajów infrastruktury prze-
syłowej, nie tylko zresztą energetycznej, 
ponieważ w branży wodno-kanaliza-
cynej temat jest dokładnie taki sam. 
Na potrzeby zdefiniowania problemu 
regulacji stanu prawnego posadowie-
nia sieci przesyłowych należy według 
mnie dokonać podstawowego podziału 
tejże sieci, na przykład w sposób na-
stępujący:

 � sieci, które już istnieją,
 � sieci, które dopiero powstaną.

Choć taki podział wydaje się dziw-
ny, a nawet niepoważny, to jednak ma 
określony sens. Otóż sieci, które już ist-
nieją, to też najczęściej problemy, które 
już istnieją. Pomijając aspekty technicz-
ne eksploatacji, skupmy się na aspek-
cie formalno-prawnym funkcjonowania 
majątku liniowego. Mamy tu do czynie-
nia najczęściej z nieuregulowanymi sta-
nami prawnymi posadowienia sieci na 
gruntach prywatnych, ale też gminnych, 
czy Skarbu Państwa. Dotyczy to nie-
stety większości sieci - tych kilkudzie-
sięcioletnich zdecydowanie na szeroką 
skalę, tych budowanych w ostatnich la-
tach również, choć to już efekt braku 
roztropności inwestorów (i pewnie też 
braku pieniędzy). W przypadku sieci 
eksploatowanych o nieuregulowanym 
stanie posadowienia, zawsze istnieje 
ryzyko bezpieczeństwa realizowanej 
dostawy do odbiorców, ponieważ każdy 
właściciel nieruchomości może:

 � zażądać usunięcia sieci z nieru-
chomości (wariant skomplikowa-
ny, przed którym można się bronić),

 � ograniczyć, czy uniemożliwić cza-
sowo prawidłową eksploatację, 
konserwację i  remonty sieci na 
własnej nieruchomości (bardzo 
niebezpieczne i problematyczne, 
szczególnie w razie awarii sieci),

 � wystąpić z wnioskiem/pozwem 
o odszkodowanie za bezumowne 
korzystanie z nieruchomości,

 � wystąpić z wnioskiem/pozwem 
o ustalenie warunków dzierżawy, 
wykupu nieruchomości lub odpłat-
nej służebności przesyłu.

Każda z powyższych sytuacji może 
nas (w znaczeniu właścicieli majątku 
sieciowego) spotkać w każdej chwili. 
Niestety, są to bomby z opóźnionym 
zapłonem, a coraz większa wiedza wła-
sna i uświadamianie przez „firmy dorad-
cze” właścicieli nieruchomości powodu-
je, że rośnie lawina pozwów. Wiele firm 
boryka się już z dużą skalą tego zjawi-
ska, a sumy roszczeń osiągają niekiedy 
poziomy niemożliwe do zabezpiecze-
nia przez spółki dystrybucyjne. Oczy-
wiście, naturalną taktyką jest walka na 
przeczekanie, a następnie minimalizo-
wanie odszkodowań na etapie sporu 
sądowego, jednak nie rozwiązuje to 
tematu kompleksowo. 

do zaakceptowania przez wszystkich 
rozwiązanie kwestii nieuregulowanych 
prawnie stanów posadowienia infra-
struktury liniowej na nieruchomościach 
obcych. Chodzi oczywiście o rozwią-
zanie w postaci regulacji prawnych, 
uzgodnionych na szczeblu krajowym, 
jak sławna już - z nazwy, co prawda, 
a nie swojej przydatności, bo nie funk-
cjonuje - Ustawa o korytarzach przesy-
łowych. Tematyka jest zdecydowanie 
ważna, ponieważ dotyczy strategicznej 
dla kraju i mieszkańców infrastruktury. 
Są to tysiące kilometrów sieci, tysiące 
obiektów budowlanych i technicznych, 
wobec których właściciele gruntów wy-
suwają roszczenia finansowe - w za-
kresie odszkodowań i wynagrodzeń 
za uregulowanie stanu prawnego sieci. 
Wiadomo już, że musimy liczyć na no-
wy parlament i nowy projekt w tym za-
kresie, więc na razie każdy musi dbać 
sam o siebie i swoje sieci.

Oczywiście dla sieci istniejących 
można i powinno się wykorzystywać 
regulację służebności przesyłu. Dokład-
nie tak samo, jak dla sieci, które dopiero 
powstaną. Jeżeli dla nowobudowanych, 
czy całkowicie przebudowywanych sie-
ci nie ustala się trwałego prawa posa-
dowienia na gruntach obcych z wpisem 
do księgi wieczystej, to jest to, w moim 
przekonaniu, co najmniej zaniedbanie. 
A myślę, że sprzeczne jest to z intere-
sem przedsiębiorstwa.

 � Jak do tego zagadnienia 
podeszliśmy w PEC 
Bełchatów?

Dla nas służebność przesyłu by-
ła od początku szansą. Tak naprawdę 
normą jest to, że zanim wbijemy łopa-
tę w ziemię, mamy mocny argument 
w postaci służebności przesyłu. W tej 
chwili mamy uregulowany stan prawny 
na ok. 50% naszej sieci, w dużej czę-
ści poprzez służebność przesyłu oraz 
umowy z wynagrodzeniem. Wliczam 
w to również sieci, które usytuowane 
są w pasach dróg publicznych. Beł-
chatów nie jest wielkim miastem, jed-
nak eksploatujemy 150 km sieci, więc 

W celu zapewnienia 
niezakłóconego 
i bezpiecznego 
przesyłu energii do 
jej konsumentów, 
konieczne są 
oczywiście 
stałe inwestycje 
rozwojowe, 
modernizacje 
i remonty, 
nieustanne 
nadążanie 
za rozwojem 
urbanizacyjnym, 
jak i zmianami 
technicznymi, 
czy dokonaniami 
naukowymi

”

 � A czy jest szansa 
na rozwiązanie 
kompleksowe?

Od wielu lat branża energetyczna 
i ciepłownicza czeka na spójne, od-
ważne, ale też wyważone i możliwe 
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skala problemu nie jest mała. Dodat-
kowo zasilamy ponad 2000 budynków 
jednorodzinnych, co jest rzadko spoty-
kane w systemach ciepłowniczych. Sa-
mych umów z zapisami o służebności 
przesyłu i aktów notarialnych mamy 
podpisanych ponad 550. Do tego do-
chodzą umowy z wynagrodzeniem do-
kładnie takim samym, jak przy służeb-
ności w przypadkach, gdy nie można 
było jej ustanowić. Chodzi tu przede 
wszystkim o wspólnoty mieszkanio-
we, z którymi podpisaliśmy przeszło 
150 umów, z wynagrodzeniem i zapi-
sem, że gdyby któraś ze stron chciała 
tę służebność ustanowić, to wypłaco-
ne wynagrodzenie jest tożsame z tym 
za służebność (więc już uregulowa-
ne). Oprócz tego zawarliśmy w okresie 
2001-2009 ponad 850 umów na po-
sadowienie sieci bez wynagrodzenia, 
niestety również bez służebności, ale 
są one w większości wiążące, chyba 
że zmienił się właściciel nieruchomości.

Służebność przesyłu była dla nas 
szansą od początku, czyli od 2009 r. 
i myślę, że zachowujemy się w tej kwe-
stii bardzo racjonalnie - chcemy słu-
żebność wykorzystywać praktycznie 
w każdym przypadku.

Muszę stwierdzić, trochę na prze-
kór, że płacimy niewiele, ale za to 
wszystkim. Mamy swoją tezę w za-
kresie wynagrodzeń za służebność, 
która sprowadza się do tego, że chce-
my stworzyć „rynek ceny służebności” 
w Bełchatowie. Przy takiej liczbie za-
wartych umów, bez żadnego problemu 
możemy również przystępować do są-
dowego ustanowienia służebności. Je-
żeli chodzi o to, ile to jest „niewiele”... 
nie ma u nas takich cen, jak w dużych 
aglomeracjach, ale grunt też ma okre-
śloną wartość. My przyjęliśmy jedną, 
uśrednioną na terenie całego miasta 
wartość m2 działki budowlanej, w opar-
ciu o oferty na zakup nieruchomości bu-
dowlanych w przetargach samorządu. 
W algorytmie ustalenia wynagrodzenia 
płacimy tylko ¼ tej kwoty, ponieważ 
uciążliwość sieci podziemnej ocenia-
my na 25%, co jest zgodne z projektem 
ustawy o korytarzach przesyłowych. 

Dla sieci naziemnych, podpór, słupów, 
itd. - uciążliwość oczywiście określamy 
na 100%. Kiedy wchodzimy na obcą 
nieruchomość dla przebudowy, czy bu-
dowy nowej sieci, regulujemy służeb-
nością wszystkie stany dla istniejącej 
aktualnie sieci na danej nieruchomości. 
Nawet gdy budujemy tylko krótki odci-
nek, np. nowe przyłącze, to obejmuje-
my służebnością całą resztę istniejącej 
już na tej działce sieci i płacimy na tych 
samych zasadach. Nasze procedury 
wprowadziliśmy w życie w 2009 r. i od 
tamtej pory konsekwentnie trzymamy 
się tych zasad. Jeśli właściciel się nie 
zgadza na proponowane warunki, to 
trudno, musimy ominąć tę działkę al-
bo tak długo go przekonujemy, aż się 
zgodzi. Niemalże nigdy nie negocjuje-
my zasad obliczania wynagrodzenia 
i stawek. Możemy negocjować w kilku 
innych aspektach. Oczywiście jest to 
trudny i żmudny proces, wymaga dużo 
asertywności, ale najczęściej przynosi 
oczekiwany efekt. W całej, sześciolet-
niej już, historii ustanowienia służebno-
ści przesyłu na kilkaset umów mieliśmy 
tylko 4 przypadki odstąpienia od tych 
zasad, ale były one bardzo szczególne. 

Oprócz konieczności wykonania 
kolosalnej pracy na rzecz zbudowa-
nia w trakcie negocjacji z właściciela-
mi nieruchomości płaszczyzny zrozu-
mienia dla proponowanego przez nas 
poziomu tegoż wynagrodzenia i zasady 
jednorazowej wypłaty, trudny jest jesz-
cze jeden aspekt sprawy. Chodzi o sa-
mo wyjaśnienie, czym jest służebność 
przesyłu, w jaki sposób wpływa na dys-
ponowanie nieruchomością i ogranicza 
jej właściciela, jakie są wzajemne pra-
wa i obowiązki. Musi być to oczywiście 
precyzyjnie sformułowane w umowie 
i akcie notarialnym, zobrazowane na za-
łącznikach graficznych, jednak koniecz-
ne jest również skuteczne wytłumacze-
nie wszystkich aspektów służebności, 
szczególnie gdy nie mamy do czynie-
nia z instytucją lub przedsiębiorstwem 
posiadającym własne służby prawne. 
I właśnie ten zakres wdrożenia procesu 
ustalania służebności na skalę masową 
jest chyba najtrudniejszy.

 � Ile nas to kosztowało? 

Sumując wynagrodzenia dla wła-
ścicieli nieruchomości oraz opłaty no-
tarialne i sądowe, spółka od 2009 r. 
poniosła koszty na poziomie około 800 
tys. zł. Można doliczyć jeszcze własne 
koszty pracownicze i biurowe (ok. 300-
400 tys. zł). Jest to naprawdę niewielka 
suma, biorąc pod uwagę fakt uregu-
lowania na tych zasadach prawa po-
sadowienia sieci na około 70 tys. m2 
powierzchni.

Myślę, że ważne jest stworzenie 
„rynku ceny służebności”, również 
w aspekcie wycen biegłych, którzy 
wykonują operaty na zlecenie właści-
cieli nieruchomości lub sądów. Przede 
wszystkim biegły zawsze musi się od-
nieść do tego, co się dzieje na rynku, 
nie może sobie przyjąć dowolnych lub 
innych niż lokalne danych przy opra-
cowaniu wyceny. Kiedy zaprosiliśmy 
jednego z biegłych do siebie, pokaza-
liśmy naszą pracę i naszą bazę służeb-
ności przesyłu, przewartościowało się 
jego myślenie o tym, jak trzeba wyko-
nywać operaty i jakie przyjmować da-
ne, kiedy spotka się z takim zleceniem 
z sądu w przypadku sieci ciepłowniczej 
w Bełchatowie. 

 � Wnioski

Podsumowując ten bardzo waż-
ny dla wszystkich przedsiębiorstw 
przesyłowych temat, potraktowany 
w niniejszym artykule być może zbyt 
ogólnikowo, chciałbym zaznaczyć, że 
wszyscy musimy zdać sobie sprawę, 
że nie uciekniemy od problemu. Moż-
na oczywiście liczyć na brak pozwów, 
możliwość wykorzystania procedury 
zasiedzenia na nieruchomościach ob-
cych lub ustawodawcę, który w koń-
cu rozwiąże zagadnienie systemowo 
w skali kraju. Jednakże moim zdaniem, 
najlepiej małymi krokami porządkować 
swoją działalność i niwelować zagroże-
nia już teraz. I liczyć raczej na siebie, 
niż czekać na wyrok, jakkolwiek by to 
nie zabrzmiało.  o
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Dorota Kubek, Wydawnictwo „Nowa Energia”

We wrześniu w Międzyzdrojach (13-16.09.2015) ciepłownicy zrzeszeni 
w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie spotkali się na corocznym - XIX 

już Forum Ciepłowników Polskich. Kogeneracja, ciepłownictwo systemowe oraz 
nowe technologie - to przewodnie zagadnienia tegorocznego Forum. Tradycyjnie 
również w Międzynarodowym Domu Kultury Międzyzdroje odbywała się wystawa 
EXPO XIX FCP, na której firmy prezentowały technologie oraz usługi dla branży.

XIX Forum 
Ciepłowników Polskich 
za nami!

Uczestnicy Debaty „Ciepłownictwo systemowe - wyzwania”
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W spotkaniu uczestniczyło ponad 
500 osób reprezentujących praktycz-
nie całe spektrum sektora ciepłow-
niczego: reprezentowane było śro-
dowisko naukowe, przedsiębiorstwa 
ciepłownicze, dostawcy usług i tech-
nologii.  

Część merytoryczną Forum rozpo-
częła Debata „Ciepłownictwo syste-
mowe - wyzwania”, którą poprowadził 
Bogusław Regulski, wiceprezes zarzą-
du IGCP. Referat wprowadzający do 
Debaty wygłosiła Iwona Wendel, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i Rozwoju. Głos w Dyskusji 
zabrali: Tomasz Dąbrowski, dyrektor 
Departamentu Energetyki w Minister-
stwie Gospodarki, Roman Głaz, z-ca 
dyrektora Departamentu Ochrony Po-
wietrza w Ministerstwie Środowiska, 
Waldemar Kozłowski, główny specja-
lista Północno-Zachodniego Oddziału 
Terenowego URE z siedzibą w Szcze-
cinie, Dariusz Szymczak, z-ca dyrek-
tora Departamentu Ochrony Klimatu 
w NFOŚiGW.

Kolejną Debatę „Koncepcja nowe-
go systemu wsparcia dla Kogenera-
cji” poprowadził prof. Janusz Lewan-
dowski z Politechniki Warszawskiej. 
W dyskusji udział wzięli: Krzysztof Ki-
dawa, Izba Energetyki Przemysłowej 
i Odbiorców Energii, Andrzej Rub-
czyński, Polskie Towarzystwo Elek-
trociepłowni Zawodowych, Andrzej 
Goździkowski, Izba Gospodarcza Cie-
płownictwo Polskie oraz Paulina Dre-
żewska-Krok reprezentująca Izbę Go-
spodarczą Gazownictwa. 

Podczas Sesji Inauguracyjnej  wrę-
czone zostały Laury Ciepłownictwa - 
nagrody IGCP stanowiące wyróżnienie 
dla znamienitych osobistości ciepłow-
nictwa, przedsiębiorców za wkład w 
rozwój sektora ciepłowniczego.

W roku bieżącym Kapituła Laurów 
postanowiła uhonorować:

Laurem Honorowym: Bogdana 
Świątka, wiceprezesa zarządu, dyrek-
tora ds. rozwoju Veolii Energii Poznań 
SA oraz Veolii Energii Poznań ZEC SA.

LAUREM w kategorii wiodące 
przedsiębiorstwo ciepłownicze 

Jacek Szymczak, prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Wiesław Chmielowicz, prezes zarządu 
Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA

Bogusław Regulski, wiceprezes zarządu 
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Andrzej Rubczyński, reprezentujący PTEZ, zabrał głos  
w sprawie nowego systemu wsparcia dla kogeneracji

F
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Krzysztof Kidawa z IEPiOE zabrał 
głos w Debacie „Koncepcja nowego 

systemu wsparcia dla Kogeneracji”

- zgodnie z maksymą „Pierwszy 
wśród równych”:

 � sprzedaż ciepła poniżej 200 000 
GJ - SEC Słubice Sp. z o.o. w Słu-
bicach.
Przedsiębiorstwa nominowane 

do nagrody w tej kategorii to również: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Brodnicy oraz SEC Bar-
linek Sp. z o.o.;

 � sprzedaż ciepła w granicach 200 
001- 1 000 000 GJ - Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 
z o.o. w Suwałkach.
Przedsiębiorstwa nominowane 

do nagrody w tej kategorii to również: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Świnoujściu oraz GPEC 
Starogard Gdański Sp. z o.o.;

 � sprzedaż ciepła powyżej 1 000 
001 GJ - Szczecińska Energetyka 
Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie.
Do nagrody nominowane były rów-

nież przedsiębiorstwa: PGE GiEK SA 
Oddział Elektrociepłownia Gorzów; 
Veolia Energia Poznań SA oraz For-
tum Power and Haet Polska Sp. z o.o. 
we Wrocławiu.

Laurem Zasłużony dla cie-
płownictwa - Laur dla osoby, która 
nieprzerwanie przez co najmniej 25 lat 
zatrudniona była na stanowisku dy-
rektora lub prezesa przedsiębiorstwa 
ciepłowniczego - uhonorowani zostali:

 � Wiesław Chmielowicz, prezes za-
rządu Energetyki Cieplnej Opolsz-
czyzny SA;

 � Krzysztof Poreda, prezes zarzą-
du Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Łukowie;

 � Lech Wronka, członek zarządu 
GPEC MATARINA Sp. z o.o. w 
Gdańsku (poprzednio PUEiK UNI-
KOM Sp. z o.o. w Gdańsku).
� o

Laureatom gratulujemy!!!

Mariusz Majkut, prezes zarządu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Bogdan Świątek, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. rozwoju Veolii Energii Poznań SA
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Zmieniają się warunki pracy blo-
ków węglowych w systemie energe-
tycznym. To powoduje ciągłą zmianę 
istotności poszczególnych kryteriów 
oceny technologii węglowych. Waż-
nymi przesłankami kształtującymi ich 
konkurencyjność w zapewnieniu bez-
pieczeństwa systemu energetycznego 
pozostają: zasobność paliw, stabilny do 
nich dostęp, prognozy kształtowania 
cen węgla, stosunkowo niskie nakła-
dy inwestycyjne, wysokie zaawanso-
wanie technologiczne (ciągły postęp 
w podwyższaniu sprawności konwer-
sji, postęp w redukcji oddziaływania 
na środowisko, niska w stosunku do 
technologii małych gęstości energe-
tycznych względna materiałochłonność 
itd.), wysoka niezawodność, możliwość 
szeregowego i równoległego budowa-

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, prof. dr hab. inż. Henryk Łukowicz, mgr inż. Paweł Pilarz, 
Instytut Maszyn Energetycznych, Politechnika Śląska

Elastyczność cieplna bloków 
energetycznych dużych mocy.

Możliwości jej wzrostu
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z możliwością 

zwiększenia elastyczności cieplnej bloków energetycznych dużej mocy. 
Głównie zajęto się oceną możliwości zmiany mocy przez wprowadzenie 
odpowiednich korekt w schemacie cieplnym. Ilościowo analizowano kilka 
przykładów dla bloków 200 i 900 MW. W tym ostatnim wypadku szczegółowo 
przedyskutowano efekty dla wprowadzenia do obiegu cieplnego zbiornika 
akumulacyjnego. Oceniono możliwość zwiększenia mocy bloku w dłuższym 
okresie czasu oraz zakres zmniejszenia minimum technicznego bloku. Wskazano 
na zalety technologiczne duobloku.

nia instalacji poligeneracyjnych, w tym 
hybrydowych. Z drugiej strony nie bez 
znaczenia jest zagadnienie roli techno-
logii paliw kopalnych w systemie ener-
getycznym zdominowanym przez gene-
rację losową, zwłaszcza wobec braku 
odpowiednich technologii magazyno-
wania energii w dużej skali. Problema-
tyka dekarbonizacji przesuwa bowiem 
coraz częściej technologie paliw ko-
palnych do funkcji bilansujących przy 
braku generacji elektryczności ze źródeł 
odnawialnych. Dla podkreślenia wagi 
problemu warto wskazać, że przy za-
łożeniu 80% udziału OZE w produkcji 
elektryczności system wymaga 300% 
mocy zainstalowanej w tych źródłach, 
co i tak zabezpiecza, przy 5% możliwo-
ści magazynowania energii, tylko 15-
25% produkcji pewnej (bezpiecznej). 

W konsekwencji wymaga to zainstalo-
wania 70-80% wartości mocy (głównie 
w zakresie obciążenia podszczytowego 
i szczytowego) w technologiach paliw 
kopalnych [1]. Fakty te wskazują na 
wzrost znaczenia zdolności do zmia-
ny obciążenia (elastyczność cieplna) 
wszystkich modułów instalacji, kryte-
rium niezawodnościowego oraz utrzy-
mania wysokiej sprawności w całym 
zakresie obciążenia. W artykule zostaną 
przedstawione różne koncepcje wzro-
stu elastyczności cieplnej bloków wę-
glowych dużej mocy.

 � Ogólna charakterystyka 
stanu rozwoju 
technologii bloku 
węglowego
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Aktualnie na rynku są dostępne 
konstrukcje kotłów i turbin na parame-
try 600/6200C, 25-30 MPa. W blokach 
obecnie oddawanych do eksploatacji 
i będących w trakcie budowy dominu-
ją kotły pyłowe wieżowe. W niektórych 
instalacjach stosuje się także kotły dwu-
ciągowe. Parowniki (ściany otaczające 
komorę paleniskową) współczesnych 
kotłów przepływowych są wykonywa-
ne z: rur spiralnie opasujących komorę 
paleniskową lub rur pionowych (kali-
browanych od wewnątrz) (zmniejsze-
nie oporów przepływu, wysokie kosz-
ty inwestycyjne, znalazły zastosowanie 
głównie na rynku japońskim). Rury spi-
ralne mogą być gładkie lub gwintowane 
od wewnątrz. W pierwszym wypadku 
prędkość przepływu masowego wynosi 
ok. 3100 kg/m2s, zaś dla rur gwintowa-
nych ok. 2400 kg/m2s. W palenisku ze 
spiralnym układem rur ilość przejmowa-
nego ciepła jest w miarę równomierna, 
gdyż każda z rurek przechodzi przez 
strefę palników i naroża, w wyniku cze-
go  temperatura u wylotu ekranu wod-
nego jest ujednolicona. Takie rozwią-
zanie nie wymaga zastosowania kryz 
regulacyjnych. Wadą jest komplikacja 
przy stosowaniu palników narożniko-
wych. W rozwiązaniach z rurami pio-
nowymi gwintowanymi prędkość prze-
pływu masowego jest mniejsza i wynosi 
około ok. 2000 kg/m2s (minimalna war-
tość 500 kg/m2s). Konstrukcja parow-
nika jest prostsza, mimo konieczno-
ści stosowania kryz regulacyjnych. 
W konsekwencji dla tego rodzaju rur 

łatwiejsza jest konserwacja i organiza-
cja ewentualnych remontów. Rozpa-
trywana konstrukcja jest szczególnie 
przydatna przy zastosowaniu palników 
narożnych. Sprawność kotłów będą-
cych w eksploatacji i zastosowanych 
w budowanych obecnie instalacjach 
oscyluje wokół wartości 95%. Jakość 
spalania we współczesnych kotłach 
pracujących w punkcie projektowym 
jest na tyle wysoka, że zasadnicze zna-
czenie dla sprawności ma głównie stra-
ta wylotowa Sw. Przy jej ocenie należy 
wziąć pod uwagę możliwość odzysku 
ciepła ze spalin oraz niskotemperatu-
rowego suszenia węgla. Moce bloków 
mieszczą się w przedziale 850-1100 
MW (większe wartości dla węgla bru-
natnego). Powszechnie stosowanym 
sposobem prowadzenia ruchu kotłów 
jest stosowanie ciśnienia poślizgowego. 

W różnych fazach badań studial-
nych, konstrukcyjnych i technologicz-
nych są instalacje lub ich moduły na 
parametry pary: 650°C/670°C/30 MPa, 
i wyższe, które jednocześnie powinny 
spełniać wymagania „capture ready”. 
Studia te podjęto między innymi w Pro-
jekcie Strategicznym Zaawansowane 
Technologie Pozyskiwania Energii (Zad. 
1)[2-5]. Przyjęte parametry stanowią 
istotny postęp w stosunku do stoso-
wanych w obecnie budowanych blo-
kach, co wymagało zaprogramowania 
i prowadzenia rozległych badań mate-
riałowych. Przedmiotem badań w pro-
jekcie były m.in. następujące tworzywa: 
stal SANICRO 25, stop niklu HR6W, 

nadstopy Ni: Alloy 617 i DMV617 mod. 
Koncepcja wyspy kotłowej dla tej klasy 
bloków została zaproponowana i opra-
cowana przez Rafako. Wskaźniki pra-
cy bloku dla nominalnego obciążenia 
przedstawiono w tab. 1. Podstawowe 
parametry ekologiczne:

 � SCR - emisja NOx - 100 mg/mn
3
, 

przy CCS - 30 mg/mn
3
,

 � IOS - emisja SO2 - 100 mg/mn
3 

przy CCS - 25 mg/mn
3

,

 � Stężenie pyłu za elektrofiltrem - 30 
mg/mn

3
 przy CCS - 10 mg/mn

3
,

 � Stężenie pyłu za IOS - 10 mg/mn
3
 

przy CCS - 5 mg/mn
3
,

 � Stężenie CO <100 mg/mn
3
.

W trakcie realizacji projektu poja-
wiły się nowe możliwości wytwarza-
nia elementów kotłowych z materiałów 
HR6W oraz Alloy 617mod. (rury z nad-
stopu niklu HR6W mogą być dostarczo-
ne obecnie z maksymalną grubością 
ścianki do 90 mm. Jest to wzrost o 15 
mm w porównaniu z poprzednimi moż-
liwościami. Natomiast producent nad-
stopu niklu Alloy 617mod. zwiększył 
grubość ścianki rur wykonanych w tym 
gatunku do 80 mm i jest to wzrost o 30 
mm). 

Przeprowadzono analizę koncep-
cyjną układów technologicznych kotła 
pod kątem doboru maksymalnych pa-
rametrów pary świeżej i wtórnie prze-
grzanej dla wykonania elementów czę-
ści ciśnieniowej z nowych materiałów. 
Stwierdzono, że możliwe jest podnie-
sienie temperatury pary świeżej i wtór-
nie przegrzanej o 20°C (w stosunku do 

Wielkość Jedn. Węgiel kamienny Węgiel brunatny

Moc elektryczna (brutto) MWe 900,0

Moc elektryczna (netto) MWe 832,5

Sprawność obiegu % 54,1

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej (brutto) % 50,1 47,5

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej (netto) % 46,3 43,9

Jednostkowe zużycie ciepła kJ/kWh 6791,1

Jednostkowe zużycie energii chemicznej paliwa kJ/kWh 7186,5 7583,4

Strumień CO
2 w spalinach kg/s 171,1 207,4

Tab. 1. Wskaźniki pracy bloku
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wartości przyjętych pierwotnie), czyli 
do wartości:

 � temperatura pary pierwotnej 
673/670°C,

 � temperatura pary wtórnej przy 
WMT 692/690°C, co stanowi istot-
ny postęp w stosunku do aktualnie 
budowanych bloków na parame-
try nadkrytyczne (para świeża/pa-
ra wtórna 600 (610)/610 (620)°C).
Podwyższenie temperatury pary 

świeżej i wtórnie przegranej o 20°C 
prowadzi do:

 � podniesienia sprawności netto blo-
ku o:

 –  0,5% przy pracy bloku bez 
UOCS (Układu Odzysku Ciepła 
Spalin),
 –  1,46% przy pracy bloku z włą-
czonym UOCS,

 � podniesienie mocy bloku netto o:
 –  29,44 MWe (3,35%) przy pracy 
bloku bez UOCS,
 –  52,08 MWe (5,93%) przy pracy 
bloku z włączonym UOCS.

Jednak dla tego stanu pracy bloku 
zwiększa się zużycie mocy na potrze-
by własne o ~ 5 MWe. 

Zaletą tak przyjętych parametrów 
jest stosunkowo niewielki udział sto-
pów niklu w budowie wyspy kotłowej 
i turbiny.

W badaniach różnych rozwiązań 
służących doskonaleniu struktury obie-
gu rozważano wiele wariantów wyko-
rzystania ciepła odpadowego ze spa-
lin: do podgrzania czynnika w układzie 
regeneracji turbiny, jako źródło ciepła 
w obiegu ORC oraz do suszenia wę-
gla brunatnego podawanego do kotła. 

Nowa klasę bloków uzyskujemy 
przyjmując parametry 700/720°C, 
35÷37,5 MPa. Dla tych parametrów 
możliwe jest uzyskanie sprawności 
przekraczającej 50% (program Thermie 
700 Advanced Power Plant - AD700, 
Blok 50+). Mimo ciągłych kontrowersji, 
które towarzyszą wyborowi dalszych 
kierunków rozwoju technologii węglo-
wych, prace w zakresie określenia cha-
rakterystyk nowych materiałów koniecz-
nych do budowy bloków o tak wysokich 

parametrach są ciągle prowadzone. Ak-
tualnie ukazała się dokumentacja wyni-
ków prowadzonych badań umożliwiają-
ce zastosowanie parametrów 35÷37,5 
MPa oraz 700/720°C[6]. 

 � Technologiczne 
możliwości zwiększania 
elastyczności bloków 
węglowych

Miary elastyczności cieplnej
Bloki węglowe dużej mocy są za-

zwyczaj przewidywane do pracy w pod-
stawie systemu. Nie oznacza to jednak, 
że nie określa się dla nich pewnych pa-
rametrów charakteryzujących elastycz-
ność cieplną. Są to zazwyczaj: 

 � minimum techniczne bloku, 
 � wydajność maksymalna, 
 � skokowe zmiany mocy czynnej, 
 � szybkość zmiany mocy wytwarza-

nej, 
 � czasy rozruchu bloku.

Wartości niektórych z tych para-
metrów zawiera tab. 2 [7,8], gdzie po-
dano je celem porównania, także dla 
innych technologii. Dla bloków będą-
cych obecnie w procesie inwestycyj-
nym odpowiednie dane są najczęściej 
następujące: 

 � minimum techniczne bloku: ≤ 40%,
 � wydajność maksymalna trwała: > 

103% wydajności gwarantowanej 
do uzyskania mocy gwarancyjnej 
bloku,

 � skokowe zmiany mocy czynnej: 5% 
mocy znamionowej/30s (na grani-
cach zakresu 100%: + 2.5 %, - 5%, 
40% : +5%, - 2.5%),

 � szybkość zmiany mocy wytwarza-
nej ≥ 4% mocy znamionowej / 60s

 � czasy rozruchu bloku:
 –  ze stanu gorącego: do 8 h po-
stoju ≤ 2h
 –  ze stanu ciepłego: do 50 h po-
stoju ≤ 3h,
 –  ze stanu zimnego: > 50 h po-
stoju ≤ 5h.

Dla oceny procesu eksploatacyjne-
go dodatkowo ważną jest sprawność 
instalacji przy zmiennym obciążeniu. 
Pewną jej ogólną miarą jest średnia 

sprawność bloku definiowana jako:

 (1)

gdzie: xi oznaczają wielkość 
względnego obciążenia w stosunku 
do obciążenia nominalnego, ηi - spraw-
ności odpowiadające obciążeniom xi .
W ocenie (1) przyjmuje się często na-
stępujące wartości: x1 = 0.4, x2 = 0.4, 
x3 = 0.1, x4 = 0.1.

Dane podane w tab. 2 wskazują na 
znaczny postęp w doskonaleniu proce-
sów rozruchowych i wskaźników do-
tyczących dynamiki zmian obciążenia. 
Postęp dotyczy wszystkich technologii, 
jednak jest on szczególnie zauważalny 
dla UGP (Układy Parowo-Gazowe). Dla 
bloków węglowych, ze względu na wy-
sokie ciśnienia pary, uzyskanie lepszych 
charakterystyk, zarówno w zakresie 
tempa uruchomień, jak i innych charak-
terystyk dynamicznych, jest utrudnione. 
W kontekście zmiany struktury techno-
logicznej wytwarzania elektryczności, 
szczególnie ważne znaczenie mają: 
minimum techniczne bloku, skokowe 
zmiany mocy czynnej utrzymujące się 
w dłuższym okresie czasu, dopusz-
czalna szybkość zmiany mocy wytwa-
rzanej, a także czas rozruchu bloku ze 
stanu gorącego i po dobowym postoju. 
Postęp w tym zakresie to bardzo waż-
ny krok, służący zwiększeniu udziału 
technologii węglowych w stabilizacji 
systemu elektroenergetycznego przy 
istotnym udziale w strukturze wytwa-
rzania źródeł odnawialnych.

 � Zakres możliwych 
zmian w strukturze 
schematu cieplnego dla 
skokowego zwiększenia 
mocy

Celem prowadzonej w tym roz-
dziale analizy jest określenie wpływu 
zmniejszenia ilości kondensatu pły-
nącego przez wymienniki regeneracji 
niskoprężnej, co w efekcie powodu-
je zmniejszenie ilości pary kierowanej 
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Charakterystyka 
eksploatacyjna

Bloki jądrowe Bloki węglowe Układy gazowo-parowe

Zdolność zmiany obciążenia

10%/min - 
w zakresie 80-100% obciążenia

5%/min - 
w zakresie 50-100% obciążenia

2%/min - 
w zakresie 20-100%

obciążenia

3-6%/min - 
w zakresie 40-100% 

obciążenia

4-9%/min - 40-100% 
obciążenia

Minimalne obciążenia ( w % obciążenia 
nominalnego)

20-30
35-40

20-25 (w systemie z 
recyrkulacją spalin)

30-50 (dla 1 wałowej instalacji z systemem 
nagrzewania wlotu powietrza), 15-25 (dla 

konfiguracji 2TG + 1TP)

Czas rozruchu
- ze stanu gorącego
(czas postoju < 8 h)
- ze stanu ciepłego

(czas postoju < 48 h)
- ze stanu zimnego

(czas postoju < 120 h)

60-120 min

2-3 h

15-20 h

80-150 min

3-5 h

5-10 h

30-60 min (<30 min potencjalnie),
1-1.5h (<50 min - potencjalnie)

2-3h (w zależności od konfiguracji)

Sprawność, % 
- obciążenie nominalne

- obciążenie 50% nominalnego

36-38 (reaktor EPR)
33-35 (EPR)

45-47
42-44

> 60-61
54-57 (1 TG + 1 TP)

60 (dla większej liczby TG)

Tab. 2. Dane charakteryzujące elastyczność cieplną oraz emisje dla technologii jądrowej, energetyki węglowej i UGP [7,8]

do upustów regeneracji niskoprężnej 
i będzie skutkować zmianą mocy tur-
biny. W celu zasymulowania odcięcia 
strumienia pary upustowej z części ni-
skoprężnej, na cele regeneracji w wy-
miennikach WNP 1-4, dobudowano 
obejście wymienników jako by-pass 
z regulacją zaworem w zakresie 0-60% 
strumienia wody (rys. 1). Zmienną ana-
lizowaną był stopień otwarcia obejścia 
gdzie dla 0% by-pass jest wyłączony, 
natomiast przy 60% większość stru-
mienia skroplonej pary omija regene-
rację niskoprężną i zostaje on skiero-
wany do odgazowywacza (w wariancie 
z obejściem wszystkich wymienników 
regeneracji niskoprężnej). Zamodelo-
wano również wariant obejścia tylko 
dla pierwszego wymiennika regenera-
cji niskoprężnej (WNP1). W przypadku 
analizy obejścia WNP1 dla pierwszego 
wymiennika zauważono również spa-
dek strumienia pary upustowej na po-
trzeby regeneracji w tym konkretnym 
wymienniku, lecz w kolejnych WNP za-
obserwowano wzrost zapotrzebowania 
na parę. Zastosowanie obejścia wszyst-
kich wymienników skutkowało znacznie 
większym obniżeniem mocy i sprawno-
ści brutto, niż w przypadku by-pass dla 
pierwszego WNP. Zauważono również, 

że nastąpił wzrost poboru pary wodnej 
z upustów turbiny średnioprężnej. Wy-
nika to z faktu kompensowania niewy-
starczającego podgrzania skroplin na 
części niskoprężnej, gdzie nominalna 
temperatura wody na wlocie do odga-
zowywacza wyniosła 154,1°C, a po 
włączeniu 60% by-pass WNP spadła 
do 87,7°C. Nominalna wartość gene-
rowanej mocy przy obciążeniu 100% 
wyniosła 900,1 MW, natomiast kolejne 
zwiększanie obejścia regeneracji obni-
żało ilość produkowanej energii elek-
trycznej (tab. 3). Zastosowanie obejścia 
wymienników regeneracji niskoprężnej 
bez wprowadzenia dodatkowych zabie-
gów technologicznych prowadzi więc 
do obniżenia mocy bloku, z powodu 
zwiększenia upustów pary na części 
średnioprężnej turbiny (rys. 2).

 � Analiza możliwości 
chwilowego zwiększenia 
mocy bloku poprzez 

zmniejszenie 
strumienia kondensatu 
w regeneracji 
niskoprężnej

Przeprowadzona w poprzednim 
punkcie analiza wykazała, że obejście 
regeneracji niskoprężnej powoduje 
zmniejszenie mocy bloku. Chwilowe 
zwiększenie mocy będzie możliwe po-
przez akumulację części wody w skra-
placzu i jednoczesne opróżnianie od-
gazowywacza (rys. 3).

Obliczenia dla bloku 900 MW
Analizowano schemat cieplny bloku 

podany na rys. 4. Na rys. 5-7 poka-
zano wybrane wyniki obliczeń zmiany 
możliwości chwilowego zwiększenia 
mocy referencyjnego bloku rozpatry-
wanego w zad. 1 Projektu Strategicz-
nego Zaawansowane technologie po-
zyskiwania energii. 

Parametry pary proponowanej in-

Tab. 3. Zestawienie wyników dla analizowanych wariantów obejścia WNP - zmiana 
mocy bloku 

Stopień obejścia WNP 0% 20% 40% 60%

Moc bloku dla włączenia  
obejścia wszystkich WNP [MW]

900,1 892,7 885,3 878,7

Moc bloku dla włączenia obejścia WNP1 [MW] 900,1 899,3 898,4 897,5
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Rys. 1. Blok 900 MW przy obciążeniu 100% z możliwością włączenia by-pass regeneracji niskoprężnej

pierwszego wymiennika zauważono również spadek strumienia pary upustowej na potrzeby 
regeneracji w tym konkretnym wymienniku, lecz w kolejnych WNP zaobserwowano wzrost 
zapotrzebowania na parę. Zastosowanie obejścia wszystkich wymienników skutkowało znacznie 
większym obniżeniem mocy i sprawności brutto, niż w przypadku by-pass dla pierwszego WNP. 
Zauważono również, że nastąpił wzrost poboru pary wodnej z upustów turbiny średnioprężnej. 
Wynika to z faktu kompensowania niewystarczającego podgrzania skroplin na części 
niskoprężnej, gdzie nominalna temperatura wody na wlocie do odgazowywacza wyniosła 
154,1°C, a po włączeniu 60% by-pass WNP spadła do 87,7°C. Nominalna wartość generowanej 
mocy przy obciążeniu 100% wyniosła 900,1 MW, natomiast kolejne zwiększanie obejścia 
regeneracji obniżało ilość produkowanej energii elektrycznej (tab. 3). Zastosowanie obejścia 
wymienników regeneracji niskoprężnej bez wprowadzenia dodatkowych zabiegów 
technologicznych prowadzi więc do obniżenia mocy bloku, z powodu zwiększenia upustów pary 
na części średnioprężnej turbiny 

 
 
Rys. 1. Blok 900 MW przy obciążeniu 100% z możliwością włączenia by-pass regeneracji niskoprężnej 

Tab. 3. Zestawienie wyników dla analizowanych wariantów obejścia WNP - zmiana mocy bloku  

Stopień obejścia WNP 0% 20% 40% 60% 
Moc bloku dla włączenia obejścia wszystkich WNP [MW] 900,1 892,7 885,3 878,7 
Moc bloku dla włączenia obejścia WNP1 [MW] 900,1 899,3 898,4 897,5 
 

stalacji mieszczą się pośrodku między 
parametrami stosowanymi w obecnie 
opanowanych konstrukcjach a para-
metrami charakterystycznymi dla bloku 
50+.653°C/672°C/30,3 MPa Ciśnie-
nie wtórnego przegrzewu pp = 6 MPa, 
Temperatura wody zasilającej 315ºC, 
Sprawność kotła (w odniesieniu do sta-
nu spalin za LUVO) 94.5%. Ciśnienie 
w skraplaczu 5 kPa.

Obliczenia wykonano dla założeń:
 � stały strumień pary świerzej - oko-

łonominalny,
 � strumień gromadzonej wody 

w skraplaczu jest równy strumie-
niowi opróżniania odgazowywacza 
(dodatkowy podawany do odgazo-
wywacza),

 � modeluje się stany quasi-ustalone. 
W dalszych rozważaniach należa-

łoby rozpatrzyć pracę odgazowywacza 
dla „zerowego“ strumienia pary płynącej 
z upustu turbiny do odgazowywacza. 
Dla rozważanego sposobu zwiększe-
nia mocy turbozespołu może zacho-

dzić konieczność modyfikacji przepływu 
skroplin z regeneracji wysokoprężnej do 
niskoprężnej w przypadku wystąpienia 
takiego rozwiązania. W analizowanym 
przykładzie możliwy jest przyrost mocy 
rzędu 45 MW.

 Przykład dla bloku 200 MW
Podobną analizę przeprowadzo-

no dla zmiany mocy przy wyłączeniu 
poszczególnych wymienników rege-
neracyjnych dla bloku 200 MW, któ-
rego schemat cieplny ilustruje rys. 8. 
Wybrane wyniki obliczeń pokazano na 
rys. 9 i 10.

 � Zagadnienia 
modelowania 
nieustalonych stanów 
cieplnych urządzeń 
obiegu

Z punktu widzenia bilansowania 
bloku dla rozpatrywanych w poprzed-
nich punktach zagadnień, jednym z naj-

istotniejszych parametrów jest entalpia 
wody opuszczającej odgazowywacz 
w funkcji czasu. Entalpia w przypadku 
mieszaniny parowo-wodnej jest funkcją 
ciśnienia nasycenia albo temperatu-
ry nasycenia, która jest ściśle określo-
na przez ciśnienie nasycenia i odwrot-
nie. Stan cieplny mieszaniny określano 
w funkcji energii wewnętrznej oraz stop-
nia suchości całej mieszaniny, jako iż 
w urządzeniu panują parametry nasy-
cenia:

 (2)

Odgazowywacz modelowany jest 
równowaga, tzn. zakłada się równowa-
gę cieplną pomiędzy fazą ciekłą i gazo-
wą w całej objętości zbiornika. Zmiany 
poszczególnych parametrów w czasie 
wymagają rozwiązania równań bilansu 
masy i energii:

 (3)
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Rys. 3. Schemat cieplny układu z grupą zaworów szybkozamykających,  
mających na celu szybkie ograniczenie dopływu pary  

do wymienników regeneracyjnych (zawory 1-8)[9]

- Analiza możliwości chwilowego zwiększenia mocy bloku poprzez zmniejszenie 
strumienia kondensatu w regeneracji niskoprężnej 
Przeprowadzona w poprzednim punkcie analiza wykazała, że obejście regeneracji niskoprężnej 
powoduje zmniejszenie mocy bloku. Chwilowe zwiększenie mocy będzie możliwe poprzez 
akumulację części wody w skraplaczu i jednoczesne opróżnianie odgazowywacza (rys. 3). 
 

 
Rys. 2. Stopnień włączenia by-pass, a generowana moc elektryczna i sprawność brutto  

 

 

- Analiza możliwości chwilowego zwiększenia mocy bloku poprzez zmniejszenie 
strumienia kondensatu w regeneracji niskoprężnej 
Przeprowadzona w poprzednim punkcie analiza wykazała, że obejście regeneracji niskoprężnej 
powoduje zmniejszenie mocy bloku. Chwilowe zwiększenie mocy będzie możliwe poprzez 
akumulację części wody w skraplaczu i jednoczesne opróżnianie odgazowywacza (rys. 3). 
 

 
Rys. 2. Stopnień włączenia by-pass, a generowana moc elektryczna i sprawność brutto  

 

 

Rys. 2. Stopnień włączenia by-pass, a generowana moc elektryczna i sprawność brutto 

 
(4)

Równanie (3) oznacza wprost, iż 
ubytek masy znajdującej się w odga-
zowywaczu równy jest strumieniowi 
wody go opuszczającej (w tym zada-
niu jest to wartość zadana). Równanie 
(4) analogicznie opisuje zmianę ener-
gii wewnętrznej w czasie przez zmianę 
strumienia entalpii wody opuszającej 
odgazowywacz. Obliczenie masy oraz 
energii wewnętrznej mieszaniny w na-
stępnym kroku czasowym dla okre-
ślonych warunków początkowych (G0, 
U0) wymaga rozwiązania powyższego 
układu równań i jest zadaniem wyjątko-
wo prostym. Problemem natomiast jest 
fakt, iż dla kolejnych kroków czasowych 
należy określić entalpię pobieranego 
z odgazowywacza strumienia cieczy, 
która stanowi zresztą, jak wcześniej 
wspomniano najistotniejszą w oma-
wianym zadaniu informację. Szukana 
wartość entalpii jest wartością entalpii 
dla wody w warunkach nasycenia, które 
zmieniają się wraz z opróżnianiem od-
gazowywacza. Zmianę tych warunków 
opisuje określony wcześniej układ rów-
nań (równ. 3 i 4), ale nie określa w spo-
sób jawny temperatury albo ciśnienia. 
Parametry te wynikają z równania sta-
nu, a w przypadku obliczeń wykony-
wanych dla pary i wody z zależności 
parowych wykorzystanych w zadaniu. 
W obliczeniach wykorzystano proce-
dury parowe IAPWS-97. W funkcjach 
IAPWS-97 nie ma procedur określają-
cych wartość ciśnienia lub temperatu-
ry dla określonej wartości energii we-
wnętrznej. W omawianym zadaniu była 
to wartość wyliczona dla nowego kroku 
czasowego. Poza tym brakuje jeszcze 
jednej informacji związanej ze stanem 
mieszaniny. Przyjęto, iż będzie to ob-
jętość właściwa mieszaniny, która jest 
wyliczana bezpośrednio z bilansu masy 
(równ. 3) i zadanej objętości zbiornika:

   
  (5)

Aby otrzymać ciśnienie i skład mie-
szaniny z wyliczonych dla nowego kro-

ku czasowego energii wewnętrznej oraz 
objętości właściwej, zastosowano na-
stępujący układ równań:

0=u' (1-x)+u''x-u
0=v' (1-x)+v''x-v
Opróżnianie zbiornika wody zasila-

jącej zgodnie z rys. 11 powoduje zmia-
nę parametrów wody w funkcji czasu 
(rys.12). 

 � Analiza możliwości 
zwiększenia mocy bloku 
w dłuższym czasie. 
Zastosowanie zbiornika 
akumulacyjnego [10]

Przeanalizowano możliwość zasto-
sowania zbiornika wody gorącej (AKU), 
który pełni funkcję akumulacyjną cie-
pła w obiegu bloku 900 MW zasilane-
go węglem kamiennym. Zasobnik ten 
podłączono równolegle do regeneracji 
niskoprężnej (rys. 13). 

W stanach małego obciążenia blo-
ku część wody zza odgazowywacza 
została doprowadzona do zbiornika 
AKU. Jednocześnie taki sam strumień 
czynnika zostaje wyprowadzony ze 
zbiornika wody zimnej i dostarczony do 
rurociągu skroplin za kondensatorem. 
W przypadku wzrostu zapotrzebowa-
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nia na energię elektryczną następuje 
odwrócenie procesu. Gorąca woda 
zakumulowana w zasobniku zostaje 
doprowadzona do obiegu podstawo-
wego do rurociągu doprowadzające-
go skropliny do odgazowywacza (za 
regeneracją niskoprężną), natomiast 
zbiornik wody zimnej jest napełniany 
wodą zza pompy skroplin. Rozwiąza-
nie to przyczynia się do zmniejszenia 
strumienia wody przepływającej przez 
wymienniki regeneracji, co skutkuje 
ograniczeniem strumieni pary upusto-
wej z części NP i przyrostem genero-
wanej mocy. 

W obliczeniach uwzględniono zapo-
trzebowanie mocy elektrycznej pompy 
tłoczącej wodę ze zbiornika hot-AKU 
w momencie jego opróżniania. 

Do istniejącego układu bloku do-
budowano dwa zbiorniki symulujące 
zasobniki wody gorącej i zimnej. Prze-
analizowano wpływ pracy zbiornika na 
wskaźniki bloku 900 MW w czasie na-
pełniania i opróżniania zasobników dla 
obciążenia bloku 40% oraz 100%. Ana-
lizowany cykl pracy bloku węglowego 
obejmował kolejno:

 � 10 min pracy nominalnej przy da-

Rys. 3. Schemat cieplny układu z grupą zaworów szybkozamykających mających na celu szybkie 
ograniczenie dopływu pary do wymienników regeneracyjnych (zawory 1-8)(na podstawie [9]) 

Obliczenia dla bloku 900 MW 
Analizowano schemat cieplny bloku podany na rys. 4. Na rys. 5-7 pokazano wyniki wybrane 
wyniki obliczeń zmiany możliwości chwilowego zwiększenia mocy referencyjnego bloku 
rozpatrywanego w zadaniu 1 Projektu Strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania 
energii.  

Parametry pary proponowanej instalacji mieszczą się pośrodku między parametrami 
stosowanymi w obecnie opanowanych konstrukcjach, a parametrami charakterystycznymi dla 
bloku 50+.653°C/672°C/30,3 MPa Ciśnienie wtórnego przegrzewu pp = 6 MPa, Temperatura 
wody zasilającej 315ºC, Sprawność kotła (w odniesieniu do stanu spalin za LUVO) 94.5%. 
Ciśnienie w skraplaczu 5 kPa. 
 

Obliczenia wykonano dla założeń: 

 stały strumień pary świerzej - okołonominalny, 
 strumień gromadzonej wody w skraplaczu jest równy strumieniowi opróżniania 

odgazowywacza (dodatkowy podawany do odgazowywacza), 
 modeluje się stany quasi-ustalone.  

 

 
Rys. 4. Schemat obliczeniowy układu bloku 900 MW Rys. 4. Schemat obliczeniowy układu bloku 900 MW

nym obciążeniu z wyłączonym sys-
temem akumulacji ciepła,

 � napełnianie strumieniem wody zza 
odgazowywacza ṁwg1 = 33 kg/s 
pustego zbiornika gorącego (AKU) 
do osiągnięcia poziomu maksimum 
(42 m),

 � po osiągnięciu 42 m w zbiorniku 
akumulującym gorącą wodą obieg 
pracuje 4 min na parametrach no-
minalnych,

 � ostatni etap obejmuje opróżnia-
nie zbiornika akumulującego cie-
pło strumieniem ṁwg2 = 62 kg/s 
wprowadzając wodę do obiegu za 
wymiennikami regeneracji nisko-
prężnej.
Można zaobserwować kilka cha-

rakterystycznych stanów pracy obiegu 
podczas uzupełniania zbiornika akumu-
lującego ciepło, a następnie obniżania 
poziomu zmagazynowanej wody. 

Dla modelu bloku 100% napełnianie 
zbiornika hot-AKU od poziomu począt-
kowego 0 m strumieniem gorącej wody 
ṁwg1 = 33 kg/s zajęło 247 min 37 s (tro-
chę ponad 4 h 7 min), natomiast jego 
opróżnienie strumieniem ṁwg2 = 62 kg/s 
trwało 130 min 46 s, czyli ok. 2 godzi-

ny 10 minut (rys. 14). W przypadku 
analogicznego cyklu obliczeniowego 
dla obciążenia 40% napełnianie za-
sobnika hot-AKU (ṁwg1 = 33 kg/s) od-
bywało się przez 257 min 57 s (pra-
wie 4 h i 18 min), a jego opróżnienie 
(ṁwg2 = 62 kg/s) do poziomu 0 m zajęło 
137 min 19 s, więc ponad 2 h i 17 min 
(rys. 15).

Zbiornik cool-AKU służył do bilan-
sowania strat w strumieniu wody krą-
żącej w obiegu podstawowym. Poziom 
wody chłodnej w momencie rozpoczę-
cia symulacji wynosił 42 m, czyli po-
ziom maksymalny. Z uwagi na różnicę 
gęstości czynnika w hot-AKU i cool-
AKU, moment pełnego napełnienia za-
sobnika wody gorącej osiągnięto, gdy 
poziom wody chłodnej w równy 4,73 m 
dla obciążenia 100% (rys. 14) i 3,18 m 
dla obciążenia 40% (rys. 15).

W momencie zapoczątkowania 
napełniania zbiornika hot-AKU wo-
dą zza odgazowywacza strumieniem 
ṁwg2 = 62 kg/s, następuje obniżenie 
generowanej mocy przez blok węglo-
wy (rys. 16). Zmniejszenie strumienia 
wody zasilającej kocioł do poziomu 
585,97 kg/s (obciążenie 100%) powo-
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Rys. 7. Ciśnienie pary przed 
NP, w jej poszczególnych 
upustach oraz na wylocie  

do skraplacza  
w funkcji przyrostu  
mocy bloku brutto

Rys. 5a. Przyrost mocy siłowni w funkcji strumienia kumulowanego 
w odgazowywaczu (opróżniania odgazowywacza)

Rys. 5b. Procentowa zmiana mocy brutto zespołu w funkcji 
procentowej zmiany strumienia kondensatu

Rys. 6a. Strumień pary podgrzewającej kondensat w 
odgazowywaczu w funkcji przyrostu mocy brutto zespołu

Rys. 6b. Strumień pary płynący do skraplacza  
w funkcji przyrostu mocy brutto siłowni

W dalszych rozważaniach należałoby rozpatrzyć pracę odgazowywacza dla „zerowego“ 
strumienia pary płynącej z upustu turbiny do odgazowywacza. Dla rozważanego sposobu 
zwiększenia mocy turbozespołu może zachodzić konieczność modyfikacji przepływu skroplin z 
regeneracji wysokoprężnej do niskoprężnej w przypadku wystąpienia takiego rozwiązania. W 
analizowanym przykładzie możliwy jest przyrost mocy rzędu 45 MW. 
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 Przykład dla bloku 200 MW 

Podobną analizę przeprowadzono dla zmiany mocy przy wyłączeniu poszczególnych 
wymienników regeneracyjnych dla bloku 200 MW, którego schemat cieplny ilustruje rys. 8. 
Wybrane wyniki obliczeń pokazano na rys. 9 i 10. 

 

 

Rys. 7. Ciśnienie pary przed NP, w jej poszczególnych upustach oraz na wylocie do skraplacza w funkcji 
przyrostu mocy bloku brutto 
 

 

Rys. 8. Schemat analizowanego układu (blok 200 MW) 

Tym sposobem można uzyskać przyrost mocy (224227,2 - 213056,37)/213056,37 = 0,0523 
(5,2%) 
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duje spadki mocy elektrycznej do war-
tości 846,98 MW, czyli o 5,89% oraz 
sprawności: ηbrutto = 48,52% (o 0,59%) 
i η

netto = 46,94% (o 0,7%). 
Po napełnieniu zasobnika wody 

gorącej do jego maksymalnej pojem-
ności 555 m3 i 4 min pracy nominalnej, 
zamodelowano odprowadzenie zma-
gazynowanej wody za regeneracją ni-
skoprężną strumieniem ṁwg2= 62 kg/s. 
W efekcie uzyskano redukcję strumie-
nia chłodnych skroplin przez wymien-
niki niskoprężne oraz ograniczono za-
potrzebowanie pary z upustów turbiny 
niskoprężnej. Skutkowało to podnie-
sieniem mocy elektrycznej do poziomu 
906,344 MW, czyli o 0,7% względem 
mocy nominalnej. Uzyskano również 
wzrost sprawności: ηbrutto = 49,45% 
(o 0,93%) i ηnetto = 47,8% (o 0,86%). 
W przypadku modelowania bloku dla 
obciążenia 40% również jest zauwa-
żalny spadek mocy w momencie roz-
poczęcia procesu napełniania zbiorni-
ka hot-AKU (rys. 16). Pobór gorącej 
wody zza odgazowywacza skutko-
wał zmniejszeniem strumienia wody 
zasilającej kocioł z 247,59 kg/s do 

Rys. 9. Zmiana mocy netto siłowni  
w funkcji strumienia kumulowanego w skraplaczu i oddawanego w odgazowywaczu

Rys. 8. Schemat analizowanego układu (blok 200 MW)  
Tym sposobem można uzyskać przyrost mocy (224227,2 - 213056,37)/213056,37 = 0,0523 (5,2%)

Rys.10. Stosunek strumienia pary płynącej przez ostatnią grupę stopni części 
niskoprężnej do strumienia płynącego przez tą część w warunkach nominalnych

Podobną analizę przeprowadzono dla zmiany mocy przy wyłączeniu poszczególnych 
wymienników regeneracyjnych dla bloku 200 MW, którego schemat cieplny ilustruje rys. 8. 
Wybrane wyniki obliczeń pokazano na rys. 9 i 10. 
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płynącego przez tą część w warunkach nominalnych 

- Zagadnienia modelowania nieustalonych stanów cieplnych urządzeń obiegu 

Z punktu widzenia bilansowania bloku dla rozpatrywanych w poprzednich punktach zagadnień, 
jednym z najistotniejszych parametrów jest entalpia wody opuszczającej odgazowywacz w 
funkcji czasu. Entalpia w przypadku mieszaniny parowo wodnej jest funkcją ciśnienia nasycenia 
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Rys. 11. Zmiana objętości wody w ZWZ w funkcji czasu opróżniania zbiornika wody 
zasilającej po wyłączeniu regeneracji niskoprężnej

Rys. 12. Ciśnienie i temperatura w ZWZ w funkcji czasu opróżniania zbiornika wody 
zasilającej po wyłączeniu regeneracji niskoprężnej

214,59 kg/s, a co za tym idzie obni-
żenie generowanej mocy z 376,2 MW 
do 325,8 MW (o 13,4%). Można rów-
nież zaobserwować spadki spraw-
ności brutto (o 0,71%) oraz netto 
(o 0,67%) w porównaniu do wartości 
przy normalnej pracy bloku w obcią-
żeniu 40%.

Zakończenie napełniania zbiornika 
hot-AKU nastąpiło, gdy poziom wody 
w nim zgromadzonej osiągnął 42 m. 
Po 4 min pracy bloku z wyłączonym 
systemem akumulacji, rozpoczęto do-
starczanie zmagazynowanej wody za 
wymiennikami regeneracji niskopręż-
nej wcześniej ustalonym strumieniem 
ṁwg2 = 62 kg/s. W efekcie uzyskano 
podniesienie mocy do wartości 381,2 
MW (o 1,3%) w porównaniu do mocy 
bloku przy obciążeniu 40% bez sys-
temu akumulującego ciepło. Nastą-
pił również wzrost sprawności: ηbrutto 

= 47,38% (o 0,62%) i ηnetto = 46,25% 
(o 0,61%). Istnieje potencjał do szer-
szej analizy wielkości strumienia wody 
do i z hot-AKU celem zwiększenia ela-
styczności działania bloku węglowe-
go 900 MW m.in. przez zwiększenie 
szybkości napełniania zasobnika kosz-
tem redukcji obciążenia lub zwiększe-
nie strumienia wody gorącej do obiegu 
w momencie zwiększonego zapotrze-
bowania na energię elektryczną.

 � Wnioski

Z przeprowadzonej analizy chwilo-
wej możliwości zwiększenia mocy blo-
ku wynika, że:

Tab. 3. Zestawienie wskaźników bloku 900 MW w stanach bez i z działającym systemem akumulującym ciepło

Wskaźniki bloku Bez zbiorników AKU
Napełnianie 

hot-AKU
Opróżnianie 

hot-AKU

O
bc

ią
że

ni
e 

10
0% Generowana moc elektryczna [MW] 900,1 847,0 906,3 

Sprawność brutto [%] 49,10 48,52 49,45

Sprawność netto [%] 47,46 46,94 47,8

O
bc

ią
że

ni
e 

40
% Generowana moc elektryczna [MW] 376,2 325,8  381,2

Sprawność brutto [%] 46,76 46,05 47,38

Sprawność netto [%] 45,64 44,97 46,25

 
Opróżnianie zbiornika wody zasilającej zgodnie z rys. 11 powoduje zmianę parametrów wody w 
funkcji czasu (rys. 12).  
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Analiza możliwości zwiększenia mocy bloku w dłuższym czasie. Zastosowanie zbiornika 
akumulacyjnego [10] 
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 � zmniejszenie strumienia konden-
satu płynącego przez regenerację 
niskoprężną - poprzez kumulowa-
nie strumienia wypływającego ze 
skraplacza i wykorzystanie obję-
tości zbiornika wody zasilającej 
lub dodatkowego ciśnieniowego 
zbiornika wody gorącej - umożliwia 
zwiększenie mocy turbozespołu.

 � zwiększenie tej mocy zależy od ilości 
kumulowanej wody i dla rozpatrywa-
nego bloku 900 MW może osiągnąć 
ok. 46 MWe, co stanowi nieco powy-
żej 5% mocy nominalnej bloku.

 � istnie możliwość zwiększenia tej 
wartości, wymaga to jednak prze-
analizowania pracy układu za po-
mocą rozbudowanych modeli.

Modelowanie bloku 900 MW ze 
zbiornikiem akumulującym wska-
zuje na możliwość zwiększenia 

Rys. 13. Schemat obiegu bloku 900 MW ze zbiornikiem akumulującym ciepło

 Rys. 14. Cykl pracy modelowanego bloku  
przy obciążeniu 100% ze zbiornikiem akumulującym ciepło

 
Przeanalizowano możliwość zastosowania zbiornika wody gorącej (AKU), który pełni funkcję 
akumulacyjną ciepła w obiegu bloku 900 MW zasilanego węglem kamiennym. Zasobnik ten 
podłączono równolegle do regeneracji niskoprężnej (rys. 13).  
 

 

 

Rys. 23. Schemat obiegu bloku 900 MW ze zbiornikiem akumulującym ciepło 

W stanach małego obciążenia bloku część wody zza odgazowywacza została doprowadzona do 
zbiornika AKU. Jednocześnie taki sam strumień czynnika zostaje wyprowadzony ze zbiornika 
wody zimnej i dostarczony do rurociągu skroplin za kondensatorem. W przypadku wzrostu 
zapotrzebowania na energię elektryczną następuje odwrócenie procesu. Gorąca woda 
zakumulowana w zasobniku zostaje doprowadzona do obiegu podstawowego do rurociągu 
doprowadzającego skropliny do odgazowywacza (za regeneracją niskoprężną), natomiast 
zbiornik wody zimnej jest napełniany wodą zza pompy skroplin. Rozwiązanie to przyczynia się 
do zmniejszenia strumienia wody przepływającej przez wymienniki regeneracji, co skutkuje 
ograniczeniem strumieni pary upustowej z części NP i przyrostem generowanej mocy.  
W obliczeniach uwzględniono zapotrzebowanie mocy elektrycznej pompy tłoczącej wodę ze 
zbiornika hot-AKU w momencie jego opróżniania.  

 
Rys. 14. Cykl pracy modelowanego bloku przy obciążeniu 100% ze zbiornikiem akumulującym ciepło 

Zbiornik cool-AKU służył do bilansowania strat w strumieniu wody krążącej w obiegu 
podstawowym. Poziom wody chłodnej w momencie rozpoczęcia symulacji wynosił 42 m, czyli 
poziom maksymalny. Z uwagi na różnicę gęstości czynnika w hot-AKU i cool-AKU, moment 
pełnego napełnienia zasobnika wody gorącej osiągnięto, gdy poziom wody chłodnej w równy 
4,73 m dla obciążenia 100% (rys. 14) i 3,18 m dla obciążenia 40% (rys. 15). 

 

mocy bloku w dłuższym okresie 
czasu oraz umożliwia zmniejsze-
nie mocy dla minimum technicz-
nego bloku.

W czasie napełniania zasobnika 

zauważalny był spadek mocy bloku 
o 5,89% dla obciążenia 100% i o 13,4% 
dla obciążenia 40%. W przypadku od-
wrócenia procesu i rozpoczęcia opróż-
niania zbiornika hot-AKU nastąpił 
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Rys. 15. Cykl pracy modelowanego bloku przy obciążeniu 40% ze zbiornikiem 
akumulującym ciepło

Rys. 16. Wykres zmian wskaźników podczas  
pracy bloku 100% ze zbiornikiem akumulującym ciepło

 
Rys. 14. Cykl pracy modelowanego bloku przy obciążeniu 100% ze zbiornikiem akumulującym ciepło 

Zbiornik cool-AKU służył do bilansowania strat w strumieniu wody krążącej w obiegu 
podstawowym. Poziom wody chłodnej w momencie rozpoczęcia symulacji wynosił 42 m, czyli 
poziom maksymalny. Z uwagi na różnicę gęstości czynnika w hot-AKU i cool-AKU, moment 
pełnego napełnienia zasobnika wody gorącej osiągnięto, gdy poziom wody chłodnej w równy 
4,73 m dla obciążenia 100% (rys. 14) i 3,18 m dla obciążenia 40% (rys. 15). 

 

wzrost wskaźników w porównaniu do 
wartości nominalnych: dla mocy o 0,7% 
dla obciążenia 100% i o 1,3% (obciąże-
nie 40%). Zmiany te odniesione są do 
warunków pracy bloku bez akumulato-
ra. Wyniki zestawiono w tab. 3.

Przeprowadzone obliczenia po-
kazują możliwość zastosowania za-
sobnika akumulującego ciepło jako 
magazynu zdolnego do podniesienia 
generowanej mocy elektrycznej w mo-
mencie wzrostu zapotrzebowania oraz 
obniżenie obciążenia bloku, gdy po-
pyt na energię spada. Z praktycznego 
punktu widzenia podstawową sprawą 
oprócz określenia potencjału skokowej 
zmiany obciążenia dla początkowe-
go stanu nominalnego jest wyznacze-
nie tego potencjału także dla obciążeń 
w przedziale: minimum techniczne - 
obciążenie nominalne, a także ocena 
skutków takiej zmiany dla trwałości ele-
mentów grubościennych oraz nieza-
wodności i dyspozycyjności instalacji.

Podobne analizy można przepro-
wadzić dla wyłączenia regeneracji wy-
sokoprężnej, wykorzystując schemat 
pokazany na rys. 18.

Można także rozważyć przesunięcie 
odgazowywacza w strefę wyższych ci-
śnień (zwiększenie liczby wymienników 
regeneracyjnych przed odgazowywa-
czem - rys. 19.

 � Duoblok

Jednym z rozwiązań zwiększają-
cych elastyczność cieplną bloków wę-
glowych jest duoblok. Jego idea pole-
ga na zastosowaniu układu z dwoma 
kotłami i jedną turbiną parową. Takie 
rozwiązanie z punktu widzenia ela-
styczności cieplnej umożliwia uzy-
skanie charakterystyk podobnych 
do układów gazowo-parowych. Na 
rys. 20 pokazano porównanie cha-
rakterystyk dynamicznych dla bloku 
węglowego 1000 MW, układu gazo-
wo-parowego o strukturze 2x440 MW 
i duobloku 2x550 MW[11]. Przy po-
dobnych danych dotyczących dyna-
mik zmiany obciążenia (ok. 30 MW/
min) wybór duobloku umożliwia uzy-

Rys. 15. Cykl pracy modelowanego bloku przy obciążeniu 40% ze zbiornikiem akumulującym 
ciepło 

W momencie zapoczątkowania napełniania zbiornika hot-AKU wodą zza odgazowywacza 
strumieniem ṁwg2 = 62 kg/s, następuje obniżenie generowanej mocy przez blok węglowy (rys. 
16). Zmniejszenie strumienia wody zasilającej kocioł do poziomu 585,97 kg/s (obciążenie 100%) 
powoduje spadki mocy elektrycznej do wartości 846,98 MW, czyli o 5,89% oraz sprawności: 
ηbrutto = 48,52% (o 0,59%) i ηnetto = 46,94% (o 0,7%).  

Po napełnieniu zasobnika wody gorącej do jego maksymalnej pojemności 555 m3 i 4 min 
pracy nominalnej, zamodelowano odprowadzenie zmagazynowanej wody za regeneracją 
niskoprężną strumieniem ṁwg2= 62 kg/s. W efekcie uzyskano redukcję strumienia chłodnych 
skroplin przez wymienniki niskoprężne oraz ograniczono zapotrzebowanie pary z upustów 
turbiny niskoprężnej. Skutkowało to podniesieniem mocy elektrycznej do poziomu 906,344 MW, 
czyli o 0,7% względem mocy nominalnej. Uzyskano również wzrost sprawności: ηbrutto = 49,45% 
(o 0,93%) i ηnetto = 47,8% (o 0,86%). W przypadku modelowania bloku dla obciążenia 40% 
również jest zauważalny spadek mocy w momencie rozpoczęcia procesu napełniania zbiornika 
hot-AKU (rys. 16). Pobór gorącej wody zza odgazowywacza skutkował zmniejszeniem 
strumienia wody zasilającej kocioł z 247,59 kg/s do 214,59 kg/s, a co za tym idzie obniżenie 
generowanej mocy z 376,2 MW do 325,8 MW (o 13,4%). Można również zaobserwować spadki 
sprawności brutto (o 0,71%) oraz netto (o 0,67%) w porównaniu do wartości przy normalnej 
pracy bloku w obciążeniu 40%. 

 

Rys. 36. Wykres zmian wskaźników podczas pracy bloku 100% ze zbiornikiem akumulującym ciepło 

Rys. 17. Wykres zmian wskaźników podczas 
 pracy bloku 40% ze zbiornikiem akumulującym ciepło 

 

Rys. 47. Wykres zmian wskaźników podczas pracy bloku 40% ze zbiornikiem akumulującym 
ciepło  

Zakończenie napełniania zbiornika hot-AKU nastąpiło, gdy poziom wody w nim 
zgromadzonej osiągnął 42 m. Po 4 min pracy bloku z wyłączonym systemem akumulacji, 
rozpoczęto dostarczanie zmagazynowanej wody za wymiennikami regeneracji niskoprężnej 
wcześniej ustalonym strumieniem ṁwg2 = 62 kg/s. W efekcie uzyskano podniesienie mocy do 
wartości 381,2 MW (o 1,3%) w porównaniu do mocy bloku przy obciążeniu 40% bez systemu 
akumulującego ciepło. Nastąpił również wzrost sprawności: ηbrutto = 47,38% (o 0,62%) i ηnetto 

= 46,25% (o 0,61%). Istnieje potencjał do szerszej analizy wielkości strumienia wody do i z hot-
AKU celem zwiększenia elastyczności działania bloku węglowego 900 MW m.in. przez 
zwiększenie szybkości napełniania zasobnika kosztem redukcji obciążenia lub zwiększenie 
strumienia wody gorącej do obiegu w momencie zwiększonego zapotrzebowania na energię 
elektryczną. 

Wnioski 
Z przeprowadzonej analizy chwilowej możliwości zwiększenia mocy bloku wynika, że: 
 zmniejszenie strumienia kondensatu płynącego przez regenerację niskoprężną - poprzez 

kumulowanie strumienia wypływającego ze skraplacza i wykorzystanie objętości zbiornika 
wody zasilającej lub dodatkowego ciśnieniowego zbiornika wody gorącej - umożliwia 
zwiększenie mocy turbozespołu. 

 zwiększenie tej mocy zależy od ilości kumulowanej wody i dla rozpatrywanego bloku 900 
MW może osiągnąć ok. 46 MWe, co stanowi nieco powyżej 5% mocy nominalnej bloku. 

 istnie możliwość zwiększenia tej wartości, wymaga to jednak przeanalizowania pracy układu 
za pomocą rozbudowanych modeli. 
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skanie minimum obciążenia równego 
350 MW przy pracy dwóch kotłów 
i 175 MW dla jednego kotła. Dla roz-
patrywanego układu gazowo- paro-
wego odpowiednie wartości wynoszą 
520 MW (pracują dwie turbiny gazo-
we) i 260 MW (pracuje jedna turbina 
gazowa). Dla bloku węglowego 1000 
MW (węgiel brunatny) minimum wy-
nosi 500 MW. Dane te wskazują na 
atrakcyjność koncepcji duobloku.

 � Uwagi końcowe

Badanie elastyczności cieplnej 
bloków energetycznych opalanych 
paliwami węglowymi i węglowodoro-
wymi ma obecnie istotne znaczenie 
dla zwiększenia ich udziału w genera-
cji elektryczności, a także dla bezpie-
czeństwa systemów energetycznych. 
Zakres badań obejmuje nie tylko po-
szukiwanie zmian w strukturze obiegu 
cieplnego gwarantujących odpowied-
nie efekty w zakresie dynamiki pracy 
układu, ale także analizę konsekwen-
cji wytrzymałościowych i żywotnościo-
wych w następstwie zmian eksploata-
cyjnych. W artykule zajęto się głównie 
oceną możliwości zmiany mocy przez 
wprowadzenie odpowiednich korekt 
w schemacie cieplnym. Ilościowo ana-
lizowano kilka przykładów dla bloków 
200 i 900 MW. W tym ostatnim wy-
padku szczegółowo przedyskutowano 
efekty dla wprowadzenia do obiegu 
cieplnego zbiornika akumulacyjne-
go. Oceniono możliwość zwiększe-
nia mocy bloku w dłuższym okresie 
czasu oraz zakres zmniejszenia mini-
mum technicznego bloku. Badania te, 
jak to zauważono powyżej, powinny 
być uzupełnione o badania wytrzy-
małościowe.

Zagadnienia zwiększenia elastycz-
ności cieplnej technologii energetycz-
nych powinny być przedmiotem zainte-
resowania już na etapie projektowania 
i konstruowania poszczególnych modu-
łów instalacji. Wtedy istnieje możliwość 
przeprowadzenia analiz optymalizacyj-
nych. W tym przypadku można anali-
zować także wprowadzenia do eksplo-

Rys. 18. Schemat cieplny układu z grupą zaworów szybkozamykających  
mających na celu szybkie ograniczenie dopływu pary  

do wymienników regeneracyjnych (zawory 2-4). SP - schładzacz pary.

Rys. 19. Schemat cieplny układu z grupą zaworów szybkozamykających  
mających na celu szybkie ograniczenie dopływu pary  

do wymienników regeneracyjnych (zawory 1-9). SP - schładzacz pary

. 

Rys. 18. Schemat cieplny układu z grupą zaworów szybkozamykających mających na celu szybkie 
ograniczenie dopływu pary do wymienników regeneracyjnych (zawory 2-4). SP - schładzacz pary. 

Można także rozważyć przesunięcie odgazowywacza w strefę wyższych ciśnień (zwiększenie 
liczby wymienników regeneracyjnych przed odgazowywaczem (rys. 19). 

Duoblok 

Jednym z rozwiązań zwiększających elastyczność cieplna bloków węglowych jest 
duoblok. Jego idea polega na zastosowaniu układu z dwoma kotłami i jedną turbiną parową. 
Takie rozwiązanie z punktu widzenia elastyczności cieplnej umożliwia uzyskanie charakterystyk 
podobnych do układów gazowo-parowych. Na rys. 20 pokazano porównanie charakterystyk 
dynamicznych dla bloku węglowego 1000 MW, układu gazowo-parowego o strukturze 2x440 
MW i duobloku 2x550 MW[11]. Przy podobnych danych dotyczących dynamik zmiany  

 

Rys. 19. Schemat cieplny układu z grupą zaworów szybkozamykających mających na celu szybkie 
ograniczenie dopływu pary do wymienników regeneracyjnych (zawory 1-9). SP - schładzacz pary 

obciążenia (ok. 30 MW/min) wybór duobloku umożliwia uzyskanie minimum obciążenia 
równego 350 MW przy pracy dwóch kotłów i 175 MW dla jednego kotła. Dla rozpatrywanego 
układu gazowo- parowego odpowiednie wartości wynoszą 520 MW (pracują dwie turbiny 
gazowe) i 260 MW (pracuje jedna turbina gazowa). Dla bloku węglowego 1000 MW (węgiel 
brunatny) minimum wynosi 500 MW. Dane te wskazują na atrakcyjności koncepcji duobloku. 

Uwagi końcowe 

Badanie elastyczności cieplnej bloków energetycznych opalanych paliwami węglowymi i 
węglowodorowymi ma obecnie istotne znaczenie dla zwiększenia ich udziału w generacji 
elektryczności, a także dla bezpieczeństwa systemów energetycznych. Zakres badań obejmuje nie 
tylko poszukiwanie zmian w strukturze obiegu cieplnego gwarantujących odpowiednie efekty w 
zakresie dynamiki pracy układu, ale także analizę konsekwencji wytrzymałościowych i 
żywotnościowych w następstwie zmian eksploatacyjnych. W artykule zajęto się głównie oceną 
możliwości zmiany mocy przez wprowadzenie odpowiednich korekt w schemacie cieplnym. 
Ilościowo analizowano kilka przykładów dla bloków 200 i 900 MW. W tym ostatnim wypadku 
szczegółowo przedyskutowano efekty dla wprowadzenia do obiegu cieplnego zbiornika 
akumulacyjnego. Oceniono możliwość zwiększenia mocy bloku w dłuższym okresie czasu oraz 
zakres zmniejszenia minimum technicznego bloku. Badania te, jak to zauważono powyżej, 
powinny być uzupełnione o badania wytrzymałościowe. 
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Rys. 20. Porównanie charakterystyk instalacji: układu gazowo-parowego (2x440 MW),  
bloku węglowego (1000 MW), duobloku (2x550 MW) w zakresie dynamiki zmiany obciążenia i minimum technicznego [11]

atacji duobloku. Dla istniejących bloków 
zakres możliwych rozwiązań będzie 
ograniczony.  o
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Rys. 20. Porównanie charakterystyk instalacji: Układu gazowo-parowego (2x440 MW), Bloku 
węglowego (1000 MW), Duobloku (2x550 MW) w zakresie dynamiki zmiany obciążenia i 
minimum technicznego[11] 

Zagadnienia zwiększenia elastyczności cieplnej technologii energetycznych powinny być 
przedmiotem zainteresowania już na etapie projektowania i konstruowania poszczególnych 
modułów instalacji. Wtedy istnieje możliwość przeprowadzenia analiz optymalizacyjnych. W 
tym przypadku można analizować także wprowadzenia do eksploatacji duobloku. Dla 
istniejących bloków zakres możliwych rozwiązań będzie ograniczony.  
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Zaawansowane technologie pozyski-
wania energii (zad. 1) i Niskoemisyjne 
innowacyjne technologie rekonstruk-
cji elektrowni węglowych z  blokami 
o mocy 200 MW, współfinasowanych 

przez NCBiR.
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prof. dr hab. inż. Marek Pronobis, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska

W ostatnich latach w Europie prio-
rytetem stało się wytwarzanie energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
(OZE), w tym z elektrowni wiatrowych 
i ogniw fotowoltaicznych, które pracują 
w sposób stochastyczny. Duży udział 
OZE tego rodzaju powoduje koniecz-
ność dysponowania przez krajowy sys-
tem energetyczny (KSE) tzw. gorącą 
operacyjną rezerwą mocy (GR). Roz-
wiązanie to polega na tym, że opera-
tor płaci właścicielom bloków, których 
działanie jest nierentowne, za niewyłą-
czanie ich ze względu na bezpieczeń-
stwo całego KSE. Bloki takie pracują 
ciągle z minimalną mocą, by w przy-
padku nagłego wyłączenia innych źró-
deł (np. OZE) móc je szybko zastąpić. 
Jednak praca przy niskiej mocy rodzi 
szereg problemów. 

W szczególnie trudnej sytuacji 
znalazły się elektrownie opalane wę-
glem kamiennym, którym trudniej, niż 
siłowniom na wyraźnie tańszy węgiel 

aktualne problemy budowy 
i eksploatacji kotłów energetycznych

Począwszy od lat 70. XX w. rozwój światowej energetyki, a tym samym również 
techniki kotłowej, jest w głównej mierze determinowany przez coraz bardziej 

zaostrzane wymagania w zakresie ochrony środowiska. Początkowo były to 
wymagania dotyczące „klasycznych” emisji: pyłu, tlenków siarki i azotu, które 
spowodowały wyeliminowanie z energetyki mniej sprawnych odpylaczy, pojawienie 
się instalacji odsiarczania spalin oraz technik spalania zapewniających niższą emisję 
SOx i NOx. Spektakularnym efektem wyzwań tego okresu stało się powstanie nowej 
gałęzi kotłów energetycznych opartych na zastosowaniu fluidyzacji. Umożliwiły 
one spełnienie norm emisji SOx i NOx bez konieczności budowania dodatkowych 
instalacji pozakotłowych, zapewniając ponadto większą elastyczność w zakresie 
charakterystyki spalanych paliw.

brunatny, sprostać konkurencji OZE. 
Istnieje ryzyko, że nawet najnowsze 
jednostki wytwórcze będą pełniły ro-
lę regulacyjną, lub wręcz pracowały 
jako GR, co może radykalnie wydłu-
żyć okres zwrotu dużych nakładów 
poniesionych na ich budowę. Są to 
bloki o nadkrytycznych parametrach 
pary przewidziane pierwotnie do pra-
cy podstawowej, zaprojektowane do 
pracy poślizgowej. Zaniżanie ich mocy 
powoduje, że będą pracowały w wa-
runkach podkrytycznych, przy obniżo-
nej sprawności. Stan taki może mieć 
trwały charakter. 

Istnieje jeszcze gorsza perspek-
tywa, że nowe wysokosprawne bloki 
wielkiej mocy będą wyłączane, ponie-
waż nawet ich moc minimalna będzie 
zbyt duża dla niektórych stanów KSE, 
podczas gdy rolę regulacyjną w sys-
temie będą pełniły bloki mniejsze, ale 
i starsze, o niskiej sprawności. Pewne 
remedium mogą tu stanowić nowe du-

obloki nadkrytyczne, w których moc 
turbiny można zaniżyć do nawet 20%. 

Powyższe zagrożenia są konse-
kwencją ograniczania emisji CO2, ale 
coraz trudniejsze do spełnienia wyma-
gania w zakresie ochrony środowiska 
pojawiają się także w obszarze emisji 
substancji toksycznych gazowych, sta-
łych i ciekłych. W efekcie, drastyczne 
wymagania ekologiczne oraz zaostrzo-
na konkurencja na rynku energii stawia-
ją poważne wyzwania zarówno przed 
firmami produkującymi kotły energe-
tyczne, jak i użytkującymi je elektrow-
niami oraz elektrociepłowniami. Wyzwa-
nia te przekładają się bezpośrednio na 
rozwiązania konstrukcyjne i eksploata-
cję kotłów. 

W Polsce aktualnie obowiązuje 
Rozporządzenie [1], będące przenie-
sieniem na grunt krajowy dyrektyw [2] 
i [3], wg którego po 2015 r. kotły o mo-
cy większej od 300 MWt będą musiały 
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uzyskiwać stężenia SOx200 i NOx2001, 
natomiast standard dla pyłu P20, przy 
założeniu, że moc jednostek pracu-
jących na jedno źródło emisji - w tym 
przypadku komin lub chłodnię komino-
wą, się sumuje. Dla kotłów mniejszych 
ograniczenia te są łagodniejsze, a po-
nadto starsze kotły podlegają pewnym 
wyłączeniom z wymagań emisyjnych. 

Jednak zgodnie z wymogami Dy-
rektywy IED instalacje wymagające 
uzyskania pozwoleń zintegrowanych 
muszą spełniać wymagania zawarte 
w tzw. konkluzjach BAT (dokumentach 
technicznych przyjmowanych w drodze 
decyzji implementacyjnej Komisji Eu-
ropejskiej i obowiązujących w krajach 
członkowskich) - przede wszystkim tzw. 
graniczne wielkości emisyjne. Oznacza 
to dużo ostrzejsze wymagania w sto-
sunku do zawartych dotychczas w po-
zwoleniach zintegrowanych, ponieważ 
obecnie dokumenty techniczne (BREF - 
BAT Reference Documents - dokumen-
ty referencyjne najlepszych dostępnych 
technik) będą obligatoryjne [4]. Konklu-
zje BAT zostaną opublikowane w I poło-
wie 2016 r. [5]. Od daty opublikowania 
rozpocznie się 4-letni okres na dostoso-
wanie zakładów do wymagań BAT, czyli 
jest prawdopodobne, że wymagania te 
zaczną obowiązywać w I połowie 2020 
r. W tab. 1 zestawiono wg [5] zmiany, 
które nastąpią w stosunku do wymagań 
[1] obowiązujących obecnie. 

Zwraca uwagę, niewystępują-
ce wcześniej, wymaganie minimalnej 
sprawności bloku netto. W przypadku 
nowych obiektów będzie to narzucało 
podstawowe parametry techniczne, zaś 
dla istniejących obiektów może prowa-
dzić do wymuszonych wyłączeń. Kon-
kluzje BAT zawierają ponadto silne za-
ostrzenie dopuszczalnych parametrów 
ścieków z IOS. 

Wprowadzenie limitu CO będzie 
natomiast stanowiło poważne utrud-
nienie przy stosowaniu pierwotnych 
metod redukcji NOx. 

Regulacje UE w zakresie emisji na 
pewno będą dalej zaostrzane i rozsze-
rzane na więcej substancji, np. nie jest 
wykluczone, że ograniczenia w zakre-
sie cząstek stałych zostaną zaostrzo-
ne przez wprowadzenie przepisów dla 
emisji pyłów drobnych - PM10 i PM2,5. 

Pewne możliwości odstępstw od 
wymagań konkluzji BAT daje art. 15(4) 
dyrektywy IED transponowany jako art. 
204 ust. 2 do ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska [6], umożliwiający pominię-
cie zadań, dla których koszty dostoso-
wania mogą przewyższać korzyści dla 
środowiska. 

Czynnikiem, który na ewolucję roz-
wiązań w obszarze techniki kotłowej bę-
dzie miał wpływ największy jest jednak 
podpisanie przez Polskę zobowiązań 
do ograniczenia emisji CO2. Ponieważ 
jeszcze długo zasadnicza część ener-
gii będzie w naszym kraju wytwarzana 
w oparciu o spalanie węgla, w grę wcho-
dzą następujące możliwości mieszczące 
się w zakresie techniki kotłowej: 

 � podwyższenie sprawności kotłów, 
 � budowa kotłów umożliwiających 

podwyższenie sprawności obiegu 
siłowni, 

1)  W niniejszym opracowaniu zastosowano dla uproszczenia zapis stężeń wg następującej reguły: NOx poniżej 200 mg/m3u jako NO2 przy 6% O2 w spalinach suchych = NOx200. 
Analogicznie użyto oznaczenia typu SOx200 i P20. 

Tab. 1. Porównanie wymagań obowiązujących z Konkluzjami BAT z kwietnia 2015

Parametr normowany Wymiar
Stan 

aktualny

Konkluzje BAT 

Obiekty istniejące Obiekty nowe

Znamionowa sprawność netto 
bloku

%
-

33,5 - 44 45-46

Emisja graniczna NO2 mg/mu
3 200

65-150*)
<85-200**)

65-85*)
80-125**)

Emisja graniczna CO mg/mu
3 - <5-100*) <5-100*)

Emisja graniczna SO2 mg/mu
3 200

10-130*)
25-165**)

10-75*)
25-110**)

Emisja graniczna pyłu mg/mu
3 20

2-8*)
3-14**)

2-5*)
3-10**)

Emisja graniczna NH3 mg/mu
3 - <3-10*) <3-10*)

Emisja graniczna HCl mg/mu
3 - 1-5*) 1-3*)

Emisja graniczna HF mg/mu
3 - <1-3*) <1-2*)

Emisja graniczna Hg µg/mu
3 - 1-4*) 1-2*)

*) Średnia roczna
**) Średnia dobowa

 � spalanie lub współspalanie bioma-
sy, 

 � zastępowanie (całkowite lub czę-
ściowe) węgla gazem ziemnym,

 � budowa kotłów przystosowanych 
do spalania w warunkach elimina-
cji azotu ze spalin.
Pewien pośredni wpływ na kotły 

będzie też miało wprowadzenie syste-
mów sekwestracji CO2 ze spalin (CCS, 
CCU). 

Innym zagadnieniem istotnym dla 
pracy kotłów jest obserwowany wzrost 
zawartości chloru w krajowych węglach 
kamiennych. W połączeniu z zaostrzo-
nym limitowaniem emisji HCl - tab. 1 
może on stanowić poważny problem 
dla kotłów. 

Wyzwania opisane powyżej prze-
kładają się w sposób widoczny na 
rozwiązania konstrukcyjne kotłów, za-
równo modernizowanych, jak i nowo 
budowanych i projektowanych. Poni-
żej omówiono najważniejsze problemy 
budowy i eksploatacji kotłów pyłowych 
i fluidyzacyjnych z cyrkulacyjną warstwą 
fluidalną (CWF) stanowiących (przy-
najmniej obecnie) w Polsce podstawę 
systemu energetycznego. Kotły z war-
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stwą stacjonarną (pęcherzową - SWF) 
budowane są i prawdopodobnie będą 
budowane rzadziej, zgodnie z trendem 
światowym [7]. Nie wyklucza to jednak 
ich przydatności, szczególnie w przy-
padku przebudowy mniejszych kotłów 
pyłowych na spalanie biomasy. 

 � Zwiększenie sprawności 
kotłów 

Współczesne kotły energetyczne 
charakteryzują się stosunkowo wy-
soką sprawnością przekraczającą na 
ogół 90% (w odniesieniu do wartości 
opałowej). Ponieważ straty niecałko-
witego i niezupełnego spalania są nie-
wielkie i najczęściej nie przekraczają 
łącznie 2%, dalsze istotne zwiększe-
nie sprawności jest możliwe jedynie 
poprzez ograniczenie straty wylotowej. 
Konstrukcyjnie można zmniejszyć dwie 
wielkości wpływające na stratę wyloto-
wą: temperaturę spalin wylotowych (tsw) 
i stosunek nadmiaru powietrza (λsw). 
Wielkość ∆tsw 1%, która zapewnia zmia-
nę straty wylotowej o 1 punkt %, rośnie 
w miarę zmniejszania λsw - dla typowe-
go węgla kamiennego przy λsw = 1,2 
wartość ∆tsw 1% ≈ 22 K, natomiast przy 
λ

sw = 2,0 ∆tsw 1% ≈ 14 K.

 � Obniżenie temperatury 
spalin wylotowych

W większości pracujących w Pol-
sce kotłów istnieje możliwość obniże-
nia tsw. Przy spalaniu węgla kamienne-
go można bezpiecznie pracować przy 
tsw = 110-120oC, co pozwala osiągnąć 
sprawność kotła powyżej 94%. Trzeba 
tu rozważyć dwa przypadki: 

 � kocioł bez dodatkowego układu od-
zysku ciepła - ostatnią powierzch-
nią jest podgrzewacz powietrza (na 
ogół regeneracyjny - ROPP), 

 � blok energetyczny wyposażony 
w  rozbudowany układ odzysku 
ciepła spalin za ROPP lub kocioł 
kondensacyjny, w którym spaliny 
są schładzane poniżej punktu rosy. 
W pierwszym z wymienionych przy-

padków chodzi na ogół o modernizację 

kotłów istniejących. Obniżenie tsw moż-
na tu uzyskać poprzez: 

 � rozbudowę (lub przebudowę) kon-
wekcyjnych powierzchni ciśnienio-
wych,

 � rozbudowę (lub przebudowę) pod-
grzewacza powietrza,

 � zastosowanie (lub modyfikację ist-
niejącego) systemu oczyszczania 
powierzchni ogrzewalnych z zanie-
czyszczeń popiołowych.

Zwykle projektant przy moderni-
zacji ma do dyspozycji niewiele wol-
nej przestrzeni w kanałach spalin, co 
wymusza wymianę istniejących po-
wierzchni na nowe, o większej inten-
sywności wymiany ciepła. W ostatnim 
czasie pojawiły się nowe rozwiązania 
wymienników konwekcyjnych o więk-
szej efektywności cieplnej [8]. W wa-
runkach rzeczywistego kotła zbadano 
powierzchnie konwekcyjne odporne na 
zanieczyszczenie i w większości przy-
padków (z wyjątkiem bardzo grubego 
przemiału i silnego zapopielenia wę-
gla) na erozję popiołową - rys. 1 [9]. 
Szczególnie korzystne jest takie roz-
wiązanie dla kotłów biomasowych i ole-
jowych, których popiół nie ma właści-
wości erozyjnych, natomiast jest silnie 
zanieczyszczający. Także w części kon-
wekcyjnej kotłów CWF za odpylaczem 
pośrednim, kiedy w popiele lotnym brak 
najgrubszych frakcji, ten typ powierzch-
ni może być skuteczny. 

Modernizacje kotłów, poprzez wy-
korzystanie takich powierzchni, prowa-
dzą do obniżenia straty wylotowej dając 
w rezultacie poprawę sprawności kotła 
i związane z nią obniżenie emisji sub-
stancji szkodliwych. Dodatkową zaletą 
jest zmniejszenie objętości zajmowanej 
przez pęczek w stosunku do wymien-
nika z rur gładkich przekazującego ten 
sam strumień ciepła. Odzyskana prze-
strzeń w kanale spalin może w pew-
nych przypadkach być wykorzystana 
do umieszczenia katalizatora SCR. 

Znaczny postęp nastąpił także 
w dziedzinie regeneracyjnych obroto-
wych podgrzewaczy powietrza (ROPP). 
Szczególnie ważne jest zasadnicze 

zmniejszenie przecieków powietrza do 
spalin. Pojawiły się nowe wypełnienia 
o większej efektywności przekazywa-
nia ciepła i odporności na zanieczysz-
czenie, także siarczanami amonu [10], 
[11]. Ponadto prowadzone są prace 
nad ciągłym pomiarem temperatur wy-
pełnień ROPP umożliwiającym prowa-
dzenie kotła bez przekroczenia punktu 
rosy przy niskiej tsw. 

Z punktu widzenia sprawności kotła 
istotny jest dobór optymalnej tempera-
tury podgrzania powietrza do młynów. 
Jeśli jest ona za niska, ogranicza wy-
dajność młyna, przy zbyt wysokiej po-
jawia się konieczność dosysania zimne-
go powietrza, co pogarsza sprawność. 
Korzystne są też rozwiązania, w któ-
rych nie ma wentylatorów młynowych, 
a odpowiednie nadciśnienie powietrza 
do młynów zapewniają wentylatory po-
dmuchowe tłoczące zimne powietrze. 

Szczególnie w przypadku bloków 
na węgiel brunatny znaczny potencjał 
poprawy sprawności ma wprowadzenie 
suszenia paliwa ciepłem odpadowym 
od wilgotności ok. 50% do kilkunastu 
procent. Aktualnie badanych jest tu kil-

Rys. 1. Symulowane ożebrowanie 
diagonalne podczas badań możliwości 

samooczyszczania z osadów popiołowych 
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Rys. 1. Symulowane ożebrowanie diagonalne podczas badań możliwości samooczyszczania  
z osadów popiołowych  

 Znaczny postęp nastąpił także w dziedzinie regeneracyjnych obrotowych 
podgrzewaczy powietrza (ROPP). Szczególnie ważne jest zasadnicze zmniejszenie 
przecieków powietrza do spalin. Pojawiły się nowe wypełnienia o większej efektywności 
przekazywania ciepła i odporności na zanieczyszczenie, także siarczanami amonu [10], [11]. 
Ponadto prowadzone są prace nad ciągłym pomiarem temperatur wypełnień ROPP 
umożliwiającym prowadzenie kotła bez przekroczenia punktu rosy przy niskiej tsw.  

Z punktu widzenia sprawności kotła istotny jest dobór optymalnej temperatury 
podgrzania powietrza do młynów. Jeśli jest ona za niska, ogranicza wydajność młyna, przy 
zbyt wysokiej pojawia się konieczność dosysania zimnego powietrza, co pogarsza sprawność. 
Korzystne są też rozwiązania, w których nie ma wentylatorów młynowych, a odpowiednie 
nadciśnienie powietrza do młynów zapewniają wentylatory podmuchowe tłoczące zimne 
powietrze.  

Szczególnie w przypadku bloków na węgiel brunatny znaczny potencjał poprawy 
sprawności ma wprowadzenie suszenia paliwa ciepłem odpadowym od wilgotności ok. 50% 
do kilkunastu procent. Aktualnie badanych jest tu kilka metod suszenia [12, 13, 14, 15, 16].  
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ka metod suszenia [12,13,14,15,16]. 
Zastąpienie suszenia węgla w mły-

nach spalinami pobieranymi z górnej 
części paleniska wstępnym suszeniem 
paliwa daje znaczne efekty sprawno-
ściowe. Zamiast bezpośredniego poda-
wania węgla do komory paleniskowej 
pojawia się wówczas układ z pośred-
nim zasobnikiem. Nie występuje tłoczą-
ce działanie młynów wentylatorowych, 
a pył z zasobnika jest transportowany 
do kotła gorącym powietrzem. Przy su-
szeniu całego strumienia paliwa przy-
rost sprawności bloku może sięgać 5 p. 
%, jednak taka technologia może po-
wodować problemy (wysokie tempera-
tury w palenisku i ryzyko żużlowania).

Drugi z podanych wyżej sposobów 
poprawy sprawności realizują zaawan-
sowane systemy odzysku ciepła spalin. 
W kotłach z odprowadzeniem spalin 
przez chłodnię kominową lub mokry 
komin, istnieje możliwość schłodze-
nia spalin do temperatury znacznie niż-
szej, niż w klasycznych rozwiązaniach 
z typowym kominem [11]. Jako przy-
kład można pokazać układ POWERISE 
zastosowany w kotle nadkrytycznym 
TAURON Wytwarzanie SA Oddział El. 
Łagisza [17] - rys. 2. Układy tego ro-
dzaju pozwalają uzyskać sprawność 
kotła (który w tym momencie bilanso-
wo kończy się za schładzaczem spa-
lin) wyższą od 95% i odpowiednio niską 
emisję CO2. Odzyskane ciepło służy 
do wstępnego podgrzewania powie-
trza i kondensatu. Jednak eliminacja 
podgrzewaczy regeneracyjnych obni-
ża sprawność obiegu, stąd efektywny 
przyrost tej sprawności nie jest przy ta-
kim odzysku ciepła zbyt duży - rzędu 
0,2 p. %. Dlatego stosowanie tego typu 
rozwiązań wymagających sporych na-
kładów inwestycyjnych jest dyskusyjne. 

W kotłach energetycznych na ogół 
nie obniża się temperatury spalin po-
niżej punktu rosy. Jednak możliwość 
uzyskania niezwykle dużej sprawno-
ści kotła może spowodować, że tech-
nika kondensacyjna wkroczy również 
do energetyki. Przy wysokich cenach 
paliwa i pozwoleń na emisję CO2 stanie 
się opłacalna, mimo znacznych kosz-

tów inwestycyjnych związanych z ko-
niecznością zastosowania na odcinku 
kondensacyjnym materiałów odpor-
nych na korozję oraz odprowadzania 
ścieków. Istnieje też możliwość wyko-
rzystania kondensacji do usuwania ze 
spalin pyłu i niektórych zanieczyszczeń 
gazowych, a nawet metali ciężkich [11, 
18, 19]. Taka technologia może być 
szczególnie przydatna dla mniejszych 
kotłów pracujących na wspólny komin, 
co narzuca ostre wymagania emisyjne. 
Przykładem na to, że technika konden-
sacyjna nadaje się także dla kotłów na 
paliwa stałe, są niemieckie i skandy-
nawskie rozwiązania kotłów na biomasę 
[20, 21]. Pojawiają się też próby włą-
czenia w niskotemperaturową część 
kotła układów ORC (obieg Rankine’a na 
czynniku organicznym) [22]. 

W blokach zero emisyjnych konden-
sacja spalin, oprócz efektu sprawno-
ściowego, jest też wymagana ze wzglę-
du na konieczność usunięcia wody ze 
spalin przed procesem wychwytu CO2 
[23]. Rozwiązanie takie pokazano na 
rys. 5, gdzie pod pozycją „separacja 
H2O” kryje się dwustopniowy system 
składający się z typowego kondensa-
tora spalin oraz układu dehydratacji za 
pomocą glikolu trietylenowego. 

Rys. 2. Schemat i podstawowe parametry układu odzysku ciepła spalin  
w kotle nadkrytycznym TAURON Wytwarzanie SA Oddział El. Łagisza - dane wg [16] 

 � Zmniejszenie stosunku 
nadmiaru powietrza λk 
w palenisku 

Nowoczesne techniki niskoemisyj-
nego spalania umożliwiają prowadze-
nie kotłów pyłowych z niezwykle mały-
mi nadmiarami powietrza. Spotyka się 
kotły, jak np. zmodernizowane jednostki 
w El. Połaniec [24], w których udział O2 
w spalinach za podgrzewaczem wo-
dy wynosi ok. 2÷2,5%, czemu odpo-
wiada stosunek nadmiaru na wylocie 
z komory paleniskowej na poziomie λk 
= 1,07÷1,1. Daje to, oprócz ogranicze-
nia emisji NOx, wyraźny efekt sprawno-
ściowy. Dlatego taki sposób prowadze-
nia spalania będzie się coraz bardziej 
stawał standardem. 

 � Budowa kotłów 
umożliwiających 
podwyższenie 
sprawności obiegu 
siłowni 

Podstawowym sposobem zwięk-
szania sprawności obiegu siłowni jest 
podwyższanie parametrów pary do po-
ziomu nadkrytycznego. Większość no-
wo budowanych bloków jest obecnie 
projektowana dla pracy poślizgowej. 
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Zastąpienie suszenia węgla w młynach spalinami pobieranymi z górnej części 
paleniska wstępnym suszeniem paliwa daje znaczne efekty sprawnościowe. Zamiast 
bezpośredniego podawania węgla do komory paleniskowej pojawia się wówczas układ z 
pośrednim zasobnikiem. Nie występuje tłoczące działanie młynów wentylatorowych, a pył z 
zasobnika jest transportowany do kotła gorącym powietrzem. Przy suszeniu całego strumienia 
paliwa przyrost sprawności bloku może sięgać 5 p. %, jednak taka technologia może 
powodować problemy (wysokie temperatury w palenisku i ryzyko żużlowania). 
 Drugi z podanych wyżej sposobów poprawy sprawności realizują zaawansowane 
systemy odzysku ciepła spalin. W kotłach z odprowadzeniem spalin przez chłodnię 
kominową lub mokry komin, istnieje możliwość schłodzenia spalin do temperatury znacznie 
niższej, niż w klasycznych rozwiązaniach z typowym kominem [11]. Jako przykład można 
pokazać układ POWERISE zastosowany w kotle nadkrytycznym TAURON Wytwarzanie SA 
Oddział El. Łagisza [17] - rys. 2. Układy tego rodzaju pozwalają uzyskać sprawność kotła 
(który w tym momencie bilansowo kończy się za schładzaczem spalin) wyższą od 95% i 
odpowiednio niską emisję CO2. Odzyskane ciepło służy do wstępnego podgrzewania 
powietrza i kondensatu. Jednak eliminacja podgrzewaczy regeneracyjnych obniża sprawność 
obiegu, stąd efektywny przyrost tej sprawności nie jest przy takim odzysku ciepła zbyt duży - 
rzędu 0,2 p. %. Dlatego stosowanie tego typu rozwiązań wymagających sporych nakładów 
inwestycyjnych jest dyskusyjne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Schemat i podstawowe parametry układu odzysku ciepła spalin  
w kotle nadkrytycznym TAURON Wytwarzanie SA Oddział El. Łagisza - dane wg [17]  

 W kotłach energetycznych na ogół nie obniża się temperatury spalin poniżej punktu 
rosy. Jednak możliwość uzyskania niezwykle dużej sprawności kotła może spowodować, że 
technika kondensacyjna wkroczy również do energetyki. Przy wysokich cenach paliwa i 
pozwoleń na emisję CO2 stanie się opłacalna, mimo znacznych kosztów inwestycyjnych 
związanych z koniecznością zastosowania na odcinku kondensacyjnym materiałów 
odpornych na korozję oraz odprowadzania ścieków. Istnieje też możliwość wykorzystania 
kondensacji do usuwania ze spalin pyłu i niektórych zanieczyszczeń gazowych, a nawet 
metali ciężkich [11, 18, 19]. Taka technologia może być szczególnie przydatna dla 
mniejszych kotłów pracujących na wspólny komin, co narzuca ostre wymagania emisyjne. 
Przykładem na to, że technika kondensacyjna nadaje się także dla kotłów na paliwa stałe, są 
niemieckie i skandynawskie rozwiązania kotłów na biomasę [20, 21]. Pojawiają się też próby 
włączenia w niskotemperaturową część kotła układów ORC (obieg Rankine’a na czynniku 
organicznym) [22].  
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W konstrukcji ekranów kotłów tego ro-
dzaju konkurują ze sobą 2 koncepcje: 
ekrany z rur gładkich spiralnie opasują-
cych komorę paleniskową, co narzuca 
konieczność stosowania prędkości ma-
sowych w granicach 2000÷2500 kg/
m2s i ekrany z pionowych rur z ożebro-
waniem wewnętrznym, dającym możli-
wość pracy przy niższych prędkościach 
masowych, na poziomie 1000 kg/m2s). 

Istnieje jeszcze trzecia koncepcja 
w postaci kotłów na stałe ciśnienie 
[25]. Kotły tego typu są uruchamiane 
przy pełnym ciśnieniu i stale pracują 
w warunkach nadkrytycznych, wskutek 
czego nie występuje w nich stan dwu-
fazowy wody, nieunikniony przy pra-
cy poślizgowej. Nie pojawiają się więc 
kryzysy wrzenia, będące poważnym 
zagrożenie dla trwałości elementów 
ciśnieniowych. Upraszcza to konstruk-
cję kotła i obniża koszty inwestycyjne 
o ok. 4-5% w stosunku do rozwiązań 
ze zmiennym ciśnieniem. Przy odpo-
wiedniej konstrukcji turbiny i regulacji 
grupowej także sprawność takiego blo-
ku może być wyższa. 

Dla uzyskania wysokiej sprawności 
obiegu konieczne jest stosowanie jak 
najwyższych parametrów pary. Dlatego 
osiągalne sprawności zależą w głównej 
mierze od postępów inżynierii materia-
łowej. Aby podnieść sprawności bloków 
nawet do poziomu 50+, prowadzono 
badania nowych materiałów na prze-
grzewacze, umożliwiających produk-
cję pary o temperaturze 700-720oC 
i ciśnieniu 35 MPa. Nie są to już stale, 
lecz stopy niklu o niewielkiej zawartości 
żelaza - rys. 3 (zwraca uwagę większe 
zagrożenie wężownic przegrzewaczy, 
które muszą być projektowane na ok. 
50 K wyższą temperaturę od rurocią-
gów pary). W Europie badania takich 
stopów prowadzono w ramach projek-
tu AD700 [26], uzyskując dobre wyniki. 
Jednak wprowadzenie do eksploatacji 
bloków na takie parametry po złych do-
świadczeniach z nowym materiałem 
T24 odsunęło się na czas nieokreślony. 

Im większe lokalne przekroczenia 
temperatur wężownic przegrzewaczy 
w stosunku do wartości średniej, tym 

mniejszy staje się efekt wprowadzenia 
niezwykle drogich nowych materiałów. 
Dlatego w przyszłości standardem bę-
dzie monitoring nierównomierności roz-
kładów temperatur metalu przegrze-
waczy pary pierwotnej i wtórnej, który 
umożliwia zbliżenie średniej tempera-
tury pary za stopniami przegrzewaczy 
do dopuszczalnych temperatur pracy 
materiałów (a więc pozwala w maksy-
malnym stopniu wykorzystać poten-
cjał podwyższania sprawności bloku). 
Przydatne mogą też się w tym celu 
okazać nowoczesne układy diagno-
styczne [27], w tym pirometry akustycz-
ne, wchodzące coraz częściej w skład 
systemów SNCR [28]. Istnieją także 
specjalne rozwiązania przegrzewaczy 
grodziowych, wyrównujące rozkład 
temperatur metalu [29]. 

Zarówno na etapie projektowa-
nia, jak i późniejszej eksploatacji ko-
tły nadkrytyczne stwarzają szereg pro-
blemów. Ekstremalne warunki pracy 
elementów ciśnieniowych powodują 
większe niż w kotłach podkrytycznych 
zagrożenie korozją, a także odwar-
stwianiem tlenków (eksfoliacja) z we-
wnętrznej powierzchni rur przegrze-
waczy, co prowadzi do powstawania 
zatorów w wężownicach oraz erozji ele-
mentów turbin. Mimo postępów meta-
lurgii, wiedza w zakresie właściwości 
nowych materiałów kotłowych nadal 
jest niepełna, czego rezultatem są nie-

zwykle kosztowne awarie kotłów wypo-
sażonych w ekrany ze stali T24 [32]. 
Także wymagania w zakresie przygo-
towania wody dla kotłów nadkrytycz-
nych są większe. 

Chociaż niektóre firmy wybierają 
nadal dwuciągowe sylwetki kotłów [33, 
34], korzystniejsze, przynajmniej w pol-
skich warunkach (brak zagrożenia sej-
smicznego), są konstrukcje wieżowe, 
zapewniające jednorodne pola tem-
peratur i stężeń składników spalin na 
dopływie do przegrzewaczy. 

Mimo licznych trudności, rozwój 
wielkich kotłów energetycznych, za-
równo pyłowych, jak i z CWF w kierun-
ku coraz wyższych parametrów pary 
jest nieunikniony. Przy wymogu sepa-
racji CO2 jest to kierunek konieczny dla 
zapewnienia sprawności obiegu na po-
ziomie zbliżonym do 40%. 

 � Spalanie biomasy 

Zaliczenie paliw biomasowych do 
nieemitujących CO2 powoduje po-
wszechne ich spalanie w energetyce. 
Ponieważ odpady komunalne są przy-
najmniej w części biomasą, z czasem 
pojawią się też technologie termiczne-
go ich unieszkodliwiania przy wykorzy-
staniu kotłów energetycznych. Należy 
jednak nadmienić, że zakres spalania 
lub współspalania biomasy jest silnie 
uzależniony od obowiązującej legislacji. 

Rys. 3. Przykładowy skład i wytrzymałość  
na pełzanie stopów niklowych na przegrzewacze [30, 31]
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Rys. 3. Przykładowy skład i wytrzymałość na pełzanie stopów niklowych  
na przegrzewacze [30, 31] 
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Spalanie biomasy  
 
 Zaliczenie paliw biomasowych do nieemitujących CO2 powoduje powszechne ich 
spalanie w energetyce. Ponieważ odpady komunalne są przynajmniej w części biomasą, z 
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 Do spalania biomasy najlepiej nadają się kotły fluidyzacyjne i rusztowe. W kotłach 
pyłowych, w początkowym okresie praktycznie jedynym sposobem utylizacji biopaliw było 
ich współmielenie, a następnie współspalanie z węglem. Jednak ze względu na wyraźny 
spadek wydajności młynów przy współmieleniu jest to możliwe do realizacji tylko przy 
niewielkim udziale biomasy. Stopniowo pojawiły się bardziej efektywne technologie:  
 kotły spalające wyłącznie biomasę, z odpowiednimi układami przygotowania paliwa i 
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Do spalania biomasy najlepiej na-
dają się kotły fluidyzacyjne i rusztowe. 
W kotłach pyłowych, w początkowym 
okresie praktycznie jedynym sposo-
bem utylizacji biopaliw było ich współ-
mielenie, a następnie współspalanie 
z węglem. Jednak ze względu na wy-
raźny spadek wydajności młynów przy 
współmieleniu jest to możliwe do reali-
zacji tylko przy niewielkim udziale bio-
masy. Stopniowo pojawiły się bardziej 
efektywne technologie: 

 � kotły spalające wyłącznie biomasę, 
z odpowiednimi układami przygo-
towania paliwa i palnikami - przy-
kładem jest zmodernizowany przez 
RAFAKO kocioł K10 w TAURON 
Wytwarzanie SA Oddział Elektrow-
nia Stalowa Wola, 

 � osobne mielenie biomasy i wpro-
wadzanie jej do kotła przez wy-
specjal izowane palniki przy 
jednoczesnym spalaniu węgla 
w klasycznym układzie młynowo-
paleniskowym - przykładem są ko-
tły EDF Rybnik, Kraków i Wrocław, 

 � dołączenie wstępnej zgazowarki 
lub przedpaleniska wprowadzają-
cego do kotła pyłowego gaz pal-
ny lub gorące spaliny - przykładem 
jest zmodernizowany kocioł K11 
w TAURON Wytwarzanie SA Od-
dział Elektrownia Stalowa Wola, 

 � paleniska hybrydowe - np. z rusz-
tem umieszczonym pod paleni-
skiem kotła pyłowego [35, 36] lub 
ze stacjonarną warstwą fluidalną 
w leju żużlowym [10]. 
Przykładem radykalnej przebudo-

wy jest układ w Herningværket poka-
zany na rys. 4, gdzie kocioł pyłowy 
został najpierw uzupełniony rusztem 
wibracyjnym do biomasy w formie 
zrębków, a później w ogóle wyelimi-
nowano spalanie węgla, zastępując 
go gazem [37]. 

Sposobem na poprawę charakte-
rystyki biomasy jako paliwa kotłowego 
jest jej toryfikacja. Toryfikat ma więk-
szą wartość opałową od biomasy wyj-
ściowej, a ponadto daje się skutecznie 
mielić w młynach węglowych. Jednak 
problemem jest uzyskanie odpowied-

nich pozwoleń ze strony administracji 
państwowej. 

Wybór optymalnego systemu za-
leży od sytuacji na rynku biopaliw oraz 
od obowiązujących przepisów. Np. za-
liczenie do „zielonej energii” wyłącz-
nie biomas typu Agro postawiłoby 
w uprzywilejowanej pozycji przedpale-
niska i układy hybrydowe. Natomiast 
dopuszczenie biomas toryfikowanych 
o właściwościach przemiałowych zbli-
żonych do węgla, pozwoliłoby w wielu 
przypadkach zastąpić węgiel biomasą 
w istniejących kotłach pyłowych. 

Największy efekt w zakresie ogra-
niczenia emisji CO2 dałoby połączenie 
nadkrytycznych parametrów czynnika 
roboczego ze spalaniem biomasy, co 
nie wymaga sekwestracji CO2. Jednak 
budowa odpowiednich kotłów nastręcza 
znaczne trudności, ze względu na syner-
giczne oddziaływanie wysokich tempera-
tur i niekorzystnego składu spalin wpro-
wadzającego silne zagrożenie korozją.

Spalanie w energetyce biomasy 
o niekorzystnym składzie, jak np. sło-
ma zbóż, czy rzepaku oraz rozmaite 
trawy, a nawet osady ściekowe, inten-
syfikuje zanieczyszczenie powierzchni 
ogrzewalnych oraz żużlowanie, a tak-
że korozję. Rozwiązanie opisanych 
problemów leży zarówno po stronie 
konstrukcyjnej palenisk, ich techno-
logii pracy (zgazowanie lub spalanie) 
oraz odpowiedniej modyfikacji składu 
popiołu poprzez zastosowanie odpo-
wiednich addytywów wiążących pier-
wiastki alkaliczne w substancje o wyż-
szej temperaturze topnienia, mniejszej 
korozyjności i mniej zanieczyszczają-

ce. Skuteczne okazało się dodawanie 
do paleniska (z paliwem lub osobno) 
kaolinu. W jego obecności powstają 
związki glinokrzemianowe o tempera-
turze topnienia powyżej 15000C. Ule-
gają wówczas wyeliminowaniu reakcje 
w fazie ciekłej i szybkość korozji wyso-
kotemperaturowej znacznie spada [38, 
39]. Maleje również skłonność osadów 
popiołowych do spiekania się. Wadą 
kaolinu jest jednak stosunkowo mała 
(5÷10 m2/g) powierzchnia właściwa. 
Alternatywą jest użycie haloizytu. Jest 
on również minerałem z grupy kaolini-
tów, ale odznacza się dużą powierzch-
nią właściwą (ok. 70÷85 m2/g) i wysoką 
zdolnością wiązania potasu, sodu i in-
nych pierwiastków oraz jonów. Wyniki 
dotychczasowych prób są bardzo obie-
cujące. Dodatek haloizytu w przypad-
ku kilku rodzajów biomasy powodował 
podniesienie temperatury mięknienia 
popiołu do temperatur typowych dla 
węgla [40], co oznacza, że żużlowa-
nie powierzchni ogrzewalnych, a tym 
samym i korozja chlorowa, może ulec 
znacznemu ograniczeniu. Najkorzyst-
niejszym rozwiązaniem byłoby doda-
wanie haloizytu już na etapie produkcji 
peletów, co jednak wymaga uzyskania 
odpowiednich pozwoleń. 

 � Zastępowanie 
(całkowite lub 
częściowe) węgla 
gazem ziemnym

Strumień CO2 z kotła opalanego 
gazem ziemnym jest znacznie mniej-
szy od strumienia emitowanego przez 

Rys. 4. Przebudowa paleniska pyłowego  
na gazowe z rusztem do spalania biomasy w dolnej części [37] 

8 
 
 osobne mielenie biomasy i wprowadzanie jej do kotła przez wyspecjalizowane palniki 

przy jednoczesnym spalaniu węgla w klasycznym układzie młynowo-paleniskowym - 
przykładem są kotły EDF Rybnik, Kraków i Wrocław,  

 dołączenie wstępnej zgazowarki lub przedpaleniska wprowadzającego do kotła pyłowego 
gaz palny lub gorące spaliny - przykładem jest zmodernizowany kocioł K11 w TAURON 
Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia Stalowa Wola,  

 paleniska hybrydowe - np. z rusztem umieszczonym pod paleniskiem kotła pyłowego [35, 
36] lub ze stacjonarną warstwą fluidalną w leju żużlowym [11].  

 Przykładem radykalnej przebudowy jest układ w Herningværket pokazany na rys. 4, 
gdzie kocioł pyłowy został najpierw uzupełniony rusztem wibracyjnym do biomasy w formie 
zrębków, a później w ogóle wyeliminowano spalanie węgla zastępując go gazem [37].  

Rys. 4. Przebudowa paleniska pyłowego na gazowe z rusztem do spalania biomasy  
w dolnej części [37]  

 Sposobem na poprawę charakterystyki biomasy jako paliwa kotłowego jest jej 
toryfikacja. Toryfikat ma większą wartość opałową od biomasy wyjściowej, a ponadto daje 
się skutecznie mielić w młynach węglowych. Jednak problemem jest uzyskanie odpowiednich 
pozwoleń ze strony administracji państwowej.  
 Wybór optymalnego systemu zależy od sytuacji na rynku biopaliw oraz od 
obowiązujących przepisów. Np. zaliczenie do „zielonej energii” wyłącznie biomas typu Agro 
postawiłoby w uprzywilejowanej pozycji przedpaleniska i układy hybrydowe. Natomiast 
dopuszczenie biomas toryfikowanych o właściwościach przemiałowych zbliżonych do węgla, 
pozwoliłoby w wielu przypadkach zastąpić węgiel biomasą w istniejących kotłach pyłowych.  
 Największy efekt w zakresie ograniczenia emisji CO2 dałoby połączenie 
nadkrytycznych parametrów czynnika roboczego ze spalaniem biomasy, co nie wymaga 
sekwestracji CO2. Jednak budowa odpowiednich kotłów nastręcza znaczne trudności, ze 
względu na synergiczne oddziaływanie wysokich temperatur i niekorzystnego składu spalin 
wprowadzającego silne zagrożenie korozją 
 Spalanie w energetyce biomasy o niekorzystnym składzie, jak np. słoma zbóż, czy 
rzepaku oraz rozmaite trawy, a nawet osady ściekowe, intensyfikuje zanieczyszczenie 
powierzchni ogrzewalnych oraz żużlowanie, a także korozję. Rozwiązanie opisanych 
problemów leży zarówno po stronie konstrukcyjnej palenisk, ich technologii pracy 
(zgazowanie lub spalanie) oraz odpowiedniej modyfikacji składu popiołu poprzez 
zastosowanie odpowiednich addytywów wiążących pierwiastki alkaliczne w substancje o 
wyższej temperaturze topnienia, mniejszej korozyjności i mniej zanieczyszczające. Skuteczne 
okazało się dodawanie do paleniska (z paliwem, lub osobno) kaolinu. W jego obecności 
powstają związki glinokrzemianowe o temperaturze topnienia powyżej 1500ºC. Ulegają 
wówczas wyeliminowaniu reakcje w fazie ciekłej i szybkość korozji wysokotemperaturowej 
znacznie spada [38, 39]. Maleje również skłonność osadów popiołowych do spiekania się. 
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kocioł węglowy. Wynika to ze składu 
chemicznego obu paliw oraz z wyższej 
sprawności i mniejszych mocy potrzeb 
własnych bloku. 

Z punktu widzenia techniki kotłowej, 
zarówno przy modernizacji istniejących 
jednostek, jak i budowie nowych, gaz 
ziemny ma jako paliwo same zalety. 
Jedyną wadą jest jego koszt. Jednak 
w miarę wzrostu ceny pozwoleń na emi-
sję CO2 oraz przy drastycznym ogra-
niczeniu dopuszczalnych stężeń emisji 
substancji toksycznych współspalanie 
lub całkowite przejście na gaz ziemny 
stanie się coraz bardziej opłacalne tak-
że w Polsce. Szczególne miejsce mają 
tu wysokosprawne układy parowo-ga-
zowe. Jeżeli próby pozyskania taniego 
gazu łupkowego zakończą się sukce-
sem, liczba kotłów przebudowywanych 
na opalanie gazem na pewno wzrośnie. 

Powyższe stwierdzenia nie ozna-
czają, że przebudowa kotłów pyłowych 
na gaz ziemny nie niesie z sobą żad-
nych problemów. Przykładem może być 
skłonność kotłów opalanych gazem do 
generowania drgań, której kotły na pa-
liwa stałe raczej nie mają. Jednak ist-
nieją odpowiednie techniki opanowania 
tego zjawiska [11]. 

 � Budowa kotłów 
przystosowanych do 
spalania w warunkach 
eliminacji azotu ze 
spalin

Aby ułatwić oddzielenie CO2 od 
spalin pojawiła się propozycja spala-
nia paliw stałych w utleniaczu pozba-
wionym azotu (Oxyspalanie, Oxyfuel). 
Jest to ważny krok w rozwoju techniki 
kotłowej, porównywalny do wcześniej-
szego wprowadzenia kotłów pyłowych, 
czy później spalania fluidalnego. Dla 
utrzymania temperatury w palenisku 
na poziomie podobnym do występu-
jącego przy spalaniu powietrznym ko-
nieczna jest recyrkulacja ok. 50÷70% 
spalin wylotowych (rys. 5). Po oddzie-
leniu wody spaliny opuszczające kocioł 
zawierają ok. 90% CO2. Resztę stano-
wi nadmiarowy tlen oraz niewielkie ilo-

ści N2, Ar oraz SOx i NOx, które jednak 
znacząco utrudniają późniejsze skra-
planie spalin [41]. 

W porównaniu do technologii kla-
sycznych oxyspalanie wnosi szereg 
zmian. Nie jest np. możliwe stosowa-
nie regeneracyjnych podgrzewaczy 
powietrza, z uwagi na przeciek tlenu 
do spalin. Duży udział wody w spali-
nach podwyższa punkt rosy, co wpły-
wa zarówno na temperatury czynnika 
suszącego (którym nie jest powietrze 
tylko spaliny) za młynami, jak i na pracę 
elektrofiltra. Inny problem stanowi regu-
lacja stechiometrii spalania, ponieważ 
udział O2 w palenisku jest także funkcją 
strumienia spalin recyrkulowanych dla 
uzyskania właściwej temperatury pło-
mienia. W rezultacie udziały nadmia-
rowego tlenu w spalinach wylotowych 
są wyższe niż w układzie klasycznym. 
Nietypowy skład spalin powoduje, że 
chociaż strumienie emisji NOx i SOx 
są niższe niż przy pracy na powietrzu, 
to stężenia tych substancji są w gazie 
resztkowym (spaliny po eliminacji H

2O 
i CO

2) znacznie wyższe.
Konstrukcja samego kotła nie różni 

się jakościowo od rozwiązań klasycz-
nych, inne będą natomiast proporcje 
geometryczne (o ok. 30% mniejsze 
przekroje części konwekcyjnej [41]). 
Odmienny przebieg spalania i wyraź-
nie wyższa emisyjność spalin mogą też 
narzucić inną geometrię komory pale-

niskowej. Istnieją jednak analizy wy-
kazujące, że przebudowa istniejących 
kotłów pyłowych na spalanie z elimi-
nacją azotu jest możliwa przy stosun-
kowo niewielkich modyfikacjach - [42]. 
Wykazano, że opłacalność takiej prze-
budowy zaczyna się przy cenie emisji 
CO2 na poziomie 90 zł/t. 

Mimo licznych prac, np. [43, 44] 
wiele procesów zachodzących w ko-
tłach systemu Oxyfuel wymaga jesz-
cze zbadania. Przykładem mogą być: 
pierwotna redukcja NOx, zjawiska ko-
rozyjne, żużlowanie i zanieczyszczenie 
powierzchni, aczkolwiek pewne pra-
ce w tych obszarach już istnieją [45]. 
Korzystne byłoby prowadzenie proce-
su przy mniejszej recyrkulacji spalin, 
co jednak prowadzi do podwyższenia 
temperatur w palenisku i intensyfikacji 
związanych z tym niekorzystnych zja-
wisk. Wiele szczegółów konstrukcyj-
nych (np. usytuowanie IOS, odpylania 
i SCR) zależy ponadto od wymagań 
układu separacji CO2. 

 � Ograniczenie emisji 
tlenków azotu

�o Metody pierwotne 
Wg aktualnych doświadczeń [46, 

47, 48, 49] najniższe emisje trwale osią-
gane przy wykorzystaniu jedynie me-
tod pierwotnych są w dużych kotłach 
pyłowych na poziomie NOx 150÷250. 

Rys. 5. Schemat procesu w warunkach eliminacji azotu ze spalin [40] 
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Rys. 5. Schemat procesu w warunkach eliminacji azotu ze spalin [41]  

 Konstrukcja samego kotła nie różni się jakościowo od rozwiązań klasycznych, inne 
będą natomiast proporcje geometryczne (o ok. 30% mniejsze przekroje części konwekcyjnej 
[41]). Odmienny przebieg spalania i wyraźnie wyższa emisyjność spalin mogą też narzucić 
inną geometrię komory paleniskowej. Istnieją jednak analizy wykazujące, że przebudowa 
istniejących kotłów pyłowych na spalanie z eliminacją azotu jest możliwa przy stosunkowo 
niewielkich modyfikacjach - [42]. Wykazano, że opłacalność takiej przebudowy zaczyna się 
przy cenie emisji CO2 na poziomie 90 zł/t.  
 Mimo licznych prac np. [43, 44] wiele procesów zachodzących w kotłach systemu 
Oxyfuel wymaga jeszcze zbadania. Przykładem mogą być: pierwotna redukcja NOx, zjawiska 
korozyjne, żużlowanie i zanieczyszczenie powierzchni, aczkolwiek pewne prace w tych 
obszarach już istnieją [45]. Korzystne byłoby prowadzenie procesu przy mniejszej 
recyrkulacji spalin, co jednak prowadzi do podwyższenia temperatur w palenisku i 
intensyfikacji związanych z tym niekorzystnych zjawisk. Wiele szczegółów konstrukcyjnych 
(np. usytuowanie IOS, odpylania i SCR) zależy ponadto od wymagań układu separacji CO2.  
 
Ograniczenie emisji tlenków azotu 

Metody pierwotne  
 Wg aktualnych doświadczeń [46, 47, 48, 49] najniższe emisje trwale osiągane przy 
wykorzystaniu jedynie metod pierwotnych są w dużych kotłach pyłowych na poziomie NOx 
150250. Warto przy tym podkreślić znaczące osiągnięcia krajowe w tej dziedzinie.  
 Metody pierwotne zmniejszają emisję w wyniku:  

 kontrolowanego różnicowania stechiometrii spalania,  
 intensyfikacji turbulencji ułatwiającej kontakt substratów i zmniejszającej lokalne 

odchylenia stężeń i temperatur od wartości wymaganej w danym obszarze paleniska.  

 Procesy te mogą być technicznie realizowane w różny sposób. Najlepsze wyniki 
osiągnięto dotąd w systemach spalania ze stopniowaniem powietrza i paliwa w strugach o 
zróżnicowanej koncentracji (SZK). Układy tego typu mogą być stosowane zarówno w kotłach 
z wirowymi palnikami naściennymi, jak i w paleniskach tangencjalnych [11, 50].  

Jedynymi w Polsce (i prawdopodobnie jednymi z nielicznych w świecie) kotłami 
spełniającymi za pomocą metod pierwotnych wymóg NOx200 (przy zapewnieniu trwałości 
ekranów) są K4 i K5 EP 650 El. Połaniec SA (ELPO).  

Możliwość osiągania niskiej emisji łączy się z wysoką stabilnością płomienia, 
umożliwiającą pracę przy minimum technicznym bloku obniżonym do 88 MW [51], także 
przy współspalaniu z biomasą do ok. 22% (udział masowy). Schemat systemu SZK w kotle 
K4 ELPO pokazano na rys. 6a. Zbliżone rezultaty (NOx250) uzyskano w kotłach K4 - K8 
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Warto przy tym podkreślić znaczące 
osiągnięcia krajowe w tej dziedzinie. 

Metody pierwotne zmniejszają emi-
sję w wyniku: 

 � kontrolowanego różnicowania ste-
chiometrii spalania, 

 � intensyfikacji turbulencji ułatwia-
jącej kontakt substratów i zmniej-
szającej lokalne odchylenia stężeń 
i temperatur od wartości wymaga-
nej w danym obszarze paleniska. 
Procesy te mogą być technicznie 

realizowane w różny sposób. Najlepsze 
wyniki osiągnięto dotąd w systemach 
spalania ze stopniowaniem powietrza 
i paliwa w strugach o zróżnicowanej kon-
centracji (SZK). Układy tego typu mo-
gą być stosowane zarówno w kotłach 
z wirowymi palnikami naściennymi, jak 
i w paleniskach tangencjalnych [11, 50]. 

Jedynymi w Polsce (i prawdopo-
dobnie jednymi z nielicznych w świecie) 
kotłami spełniającymi za pomocą me-
tod pierwotnych wymóg NOx200 (przy 
zapewnieniu trwałości ekranów) są K4 
i K5 EP 650 El. Połaniec SA (ELPO). 

Możliwość osiągania niskiej emisji 
łączy się z wysoką stabilnością pło-
mienia, umożliwiającą pracę przy mini-
mum technicznym bloku obniżonym do 
88 MW [51], także przy współspalaniu 
z biomasą do ok. 22% (udział masowy). 
Schemat systemu SZK w kotle K4 EL-
PO pokazano na rys. 6a. Zbliżone re-
zultaty (NOx250) uzyskano w kotłach 
K4 - K8 EDF Rybnik SA (EDFR) [48]. 
Dodatkowym wymogiem była koniecz-
ność zapewnienia współspalania bio-
masy bez jej podawania przez młyny. 
Wymagało to wprowadzenia szeregu 
zmian konstrukcyjnych w istniejącym 
układzie paleniskowym kotła - rys. 6b.

Opisane modernizacje dowodzą, 
że istnieje techniczna możliwość uzy-
skiwania NOx200 przy spalaniu polskich 
węgli kamiennych. Należy jednak nad-
mienić, że kotły ELPO i EDFR mają re-
latywnie wysokie komory paleniskowe, 
co umożliwia wprowadzenie rozbudo-
wanego stopniowania powietrza i pali-
wa. Uzyskanie takich rezultatów w ko-
tłach o  innej konstrukcji byłoby 
znacznie trudniejsze. 

Możliwe jest również osiągnięcie 
NOx200 w kotłach wyposażonych 
w nowoczesne palniki wirowe usytu-
owane narożnikowo [52] oraz w syste-
mach opartych na silnym zawirowaniu 
spalin u wylotu komory paleniskowej 
wspomaganym przez SNCR [53]. Pod 
pewnymi względami nowoczesne me-
tody pierwotne zbliżają się do techniki 
FLOX (Flameless Oxidation) [54]. 

Należy podkreślić, że problem nie 
ogranicza się jedynie do uzyskania 
w sposób trwały wymaganej emisji tlen-
ków azotu. Konieczne jest także utrzy-
manie w dopuszczalnych granicach za-
grożeń powstających przy zmienionym 
sposobie eksploatacji kotła zarówno 
w samym kotle (np. wzrost nierówno-
mierności rozkładów temperatur w prze-
grzewaczach pary, żużlowanie i zwięk-
szone zanieczyszczenie powierzchni 
ogrzewalnych, korozja wysokotempe-
raturowa), jak i w urządzeniach pomoc-
niczych (młyny, separatory, przewody 
mieszaniny pyłowo-powietrznej, wenty-
latory młynowe, wentylatory powietrza). 

Korzystne dla odpowiedniej iden-
tyfikacji warunków pracy paleniska są 
układy pomiaru koncentracji pyłu wę-
glowego we wszystkich przewodach 
łączących młyny z palnikami, co umożli-

wia np. określenie lokalnych stosunków 
nadmiaru powietrza w palnikach [55]. 
Najtrudniejszym do rozwiązania proble-
mem jest ograniczenie do akceptowal-
nego poziomu wysokotemperaturowej 
korozji ekranów [11]. 

Nadchodząca konieczność speł-
niania wymagań zawartych w tzw. kon-
kluzjach BAT będzie miała zasadniczy 
wpływ na dalszy rozwój metod pier-
wotnych. O ile osiąganie NOx200 leży 
na granicy możliwości tych rozwiązań, 
o tyle wymóg na poziomie NOx85 dla 
instalacji istniejących [5] jest już dla nich 
nierealny. Tym samym może nastąpić 
regres ich stosowania, ponieważ stan-
dardem stanie się SCR, niewymagający 
na ogół bardzo niskich emisji na wylo-
cie z paleniska. 

 � Metody wtórne 
ograniczenia emisji NOx 

Metody wtórne polegają na elimi-
nacji tlenków azotu za obszarem spa-
lania. Najskuteczniejszą z nich (ponad 
90%) jest selektywna redukcja katali-
tyczna (SCR), której koszty, zarówno 
Inwestycyjne, jak i eksploatacyjne są 
jednak stosunkowo wysokie. Szczegól-
nie trudno jest ją realizować w istnieją-

Rys. 6. Układy paleniskowe realizujące system SZK IPW Polin  
a) w kotle K4 ELPO  b) w kotle K4 EDFR
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Rys. 6. Układy paleniskowe realizujące system SZK IPW Polin  
a) w kotle K4 ELPO  b) w kotle K4 EDFR 

 Opisane modernizacje dowodzą, że istnieje techniczna możliwość uzyskiwania 
NOx200 przy spalaniu polskich węgli kamiennych. Należy jednak nadmienić, że kotły ELPO 
i ERSA mają relatywnie wysokie komory paleniskowe, co umożliwia wprowadzenie 
rozbudowanego stopniowania powietrza i paliwa. Uzyskanie takich rezultatów w kotłach o 
innej konstrukcji byłoby znacznie trudniejsze.  
 Możliwe jest również osiągnięcie NOx200 w kotłach wyposażonych w nowoczesne 
palniki wirowe usytuowane narożnikowo [52] oraz w systemach opartych na silnym 
zawirowaniu spalin u wylotu komory paleniskowej wspomaganym przez SNCR [53]. Pod 
pewnymi względami nowoczesne metody pierwotne zbliżają się do techniki FLOX 
(Flameless Oxidation) [54].  
 Należy podkreślić, że problem nie ogranicza się jedynie do uzyskania w sposób trwały 
wymaganej emisji tlenków azotu. Konieczne jest także utrzymanie w dopuszczalnych 
granicach zagrożeń powstających przy zmienionym sposobie eksploatacji kotła, zarówno w 
samym kotle (np. wzrost nierównomierności rozkładów temperatur w przegrzewaczach pary, 
żużlowanie i zwiększone zanieczyszczenie powierzchni ogrzewalnych, korozja 
wysokotemperaturowa), jak i w urządzeniach pomocniczych (młyny, separatory, przewody 
mieszaniny pyłowo-powietrznej, wentylatory młynowe, wentylatory powietrza).  
 Korzystne dla odpowiedniej identyfikacji warunków pracy paleniska są układy 
pomiaru koncentracji pyłu węglowego we wszystkich przewodach łączących młyny z 
palnikami, co umożliwia np. określenie lokalnych stosunków nadmiaru powietrza w 
palnikach [55]. Najtrudniejszym do rozwiązania problemem jest ograniczenie do 
akceptowalnego poziomu wysokotemperaturowej korozji ekranów [11].  
 Nadchodząca konieczność spełniania wymagań zawartych w tzw. konkluzjach BAT 
będzie miała zasadniczy wpływ na dalszy rozwój metod pierwotnych. O ile osiąganie 
NOx200 leży na granicy możliwości tych rozwiązań, o tyle wymóg na poziomie NOx85 dla 
instalacji istniejących [5] jest już dla nich nierealny. Tym samym może nastąpić regres ich 
stosowania, ponieważ standardem stanie się SCR, niewymagający na ogół bardzo niskich 
emisji na wylocie z paleniska.  
 

Metody wtórne ograniczenia emisji NOx  
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cych kotłach, ponieważ albo narzuca 
silną ingerencję w konstrukcję II ciągu 
(High-dust SCR), albo wymaga wyso-
kotemperaturowego odpylacza (Low-
dust SCR) lub odpowiedniej przestrzeni 
poza kotłem oraz podgrzewania spalin 
do temperatury reakcji (Tail-gas SCR). 
Należy nadmienić, że w przypadku dys-
ponowania tanim paliwem lub innym 
źródłem ciepła do podgrzewania spalin 
opcja Tail-gas SCR może być opłacal-
na, ponieważ oferuje bardzo korzystne 
warunki eksploatacji katalizatorów. Od 
dość dawna próbuje się [56] umieścić 
katalizator w ROPP, co miałoby wiele 
zalet, ale dotąd nie uzyskano komer-
cyjnych rezultatów. Trzeba jednak za-
uważyć, że od kilku lat następuje stały 
spadek kosztów SCR, co bardzo zwięk-
sza konkurencyjność tej metody. Jeżeli 
połączyć instalację High-dust SCR, wy-
magającą na ogół ingerencji w podgrze-
wacz wody, z jego rozbudową, można 
podnieść sprawność kotła, co skraca 
istotnie okres zwrotu nakładów. 

Metody niekatalityczne (SNCR) re-
dukcji tlenków azotu w spalinach o wy-
sokiej temperaturze przy użyciu amonia-
ku lub mocznika, tańsze inwestycyjnie 
i eksploatacyjnie od katalitycznych, są 
jednak od nich mniej efektywne. Mak-
symalna ich skuteczność sięga obec-
nie 60-70%. Dlatego występują jedynie 
w połączeniu z metodami pierwotnymi. 
Sprawdzają się także w kotłach z CWF. 
Skuteczność SNCR jest wysoka tylko 
w wąskim zakresie temperatury i zależy 
od użytego czynnika (amoniak - 800-
1000°C, mocznik - 800-1100°C), a tak-
że od składu spalin - wiele substan-
cji działa katalitycznie na przesuwanie 
się okna temperaturowego w kierunku 
niższych temperatur. Wadą jest możli-
wość powstania innych zanieczyszczeń 
- HCN, NO2, N2O, CO [57] oraz wyższa 
niż przy SCR emisja NH3.

Istnieje odmiana SNCR nazwa-
na RRI (Rich Reagent Injection), któ-
ra pozwala prowadzić redukcję NOx 
w temperaturach 1300÷1700oC ze 
skutecznością na poziomie 80% [58]. 
Mankamentem tej metody jest koniecz-
ność zapewnienia beztlenowych warun-

ków w obszarze reakcji, co w pełnym 
zakresie zmian paliw i obciążeń kotła 
jest trudne. 

Dla eksploatacji kotła zarówno SCR 
jak i SNCR mogą stwarzać rozmaite 
problemy w postaci zanieczyszczenia 
i korozji związanej z obecnością siar-
czanów amonu oraz wzrostem udziału 
SO3 w spalinach. 

W celu obniżenia kosztów i popra-
wy parametrów eksploatacyjnych pro-
wadzi się próby łączenia metod katali-
tycznych z niekatalitycznymi. Powstałe 
układy hybrydowe powinny zużywać 
mniej reagentów i zapewniać mniej-
sze stężenie (przeciek) NH3 w spali-
nach za kotłem. 

Metodą wtórną innego typu jest 
utlenianie NO do NO

2, N2O3, N2O5 
(NOy), a następnie ich usuwanie w mo-
krych i półsuchych instalacjach odsiar-
czania [59, 60]. Utleniaczem może być 
ozon lub H2O2, a także inne substancje. 
Produkty sorpcji NOy, głównie Ca(NO3)2, 
przechodzą do ścieków z mokrego od-
siarczania lub do suchego produktu 
z instalacji odsiarczania półsuchego. 
Zaletą tej technologii jest jednoczesne 
ograniczenie emisji rtęci. Aktualnie tech-
nologia ta jest w fazie badań przemy-
słowych. 

 � Przyszłość metod 
ograniczania emisji NOx

Podstawowe znaczenie ma tu Dy-
rektywa IED oraz zawarte w niej konklu-
zje BAT (BREF). Wydłużenie okresów 
przejściowych do 2020 r. spowodowa-
ło, że straciła sens modernizacja wielu 
starszych kotłów dla obniżenia emisji 
NOx, czego efektem jest np. stopniowa 
likwidacja kotłów OP 380. Pozostałe 
będą musiały spełniać standard nie tyl-
ko NOx200, lecz także np. NOx85 przy 
założeniu, że moc jednostek pracują-
cych na jedno źródło emisji się sumuje. 
Wszystko wskazuje na to, że koniecz-
ność spełnienia standardów osiągal-
nych tylko dla SCR może spowodować, 
że pozostałe technologie przestaną być 
stosowane lub będą miały tylko margi-
nalne znaczenie. 

Biorąc pod uwagę, że aktualnie pro-
jektowane kotły będą pracowały co naj-
mniej do 2040 r., należy się w ciągu te-
go okresu liczyć z jeszcze silniejszym 
zaostrzeniem wymagań w zakresie emi-
sji NOx. Stąd projekty muszą przewidy-
wać potencjalną możliwość osiągania 
emisji przynajmniej na poziomie NOx40. 
Wiąże się to z nieuniknioną konieczno-
ścią wychwytu CO2, który wymaga nie-
zwykle dokładnego oczyszczenia spalin 
przed ich wprowadzeniem do instala-
cji. Ponieważ osiągnięcie takiego stę-
żenia NOx może być trudne nawet dla 
SCR, to prawdopodobnie pojawią się 
nowe technologie, np. adsorpcja NO2 
na materiałach mezoporowatych [61], 
które mogą wpłynąć na rozwiązania 
„klasycznych” metod redukcji. 

Istotnym problemem dla metod 
wtórnych, a szczególnie SNCR, staje 
się zawarte w konkluzjach BAT ogra-
niczenie emisji NH3 na poziomie 3 - 10 
mg/m3

n - tabl. 1. 

 � Przyszłość kotłów 
energetycznych 
z paleniskiem 
fluidyzacyjnym 

W zakresie kotłów energetycznych 
dużej mocy praktycznie jedynym roz-
wiązaniem, które może konkurować 
z kotłami pyłowymi są kotły z cyrkula-
cyjną warstwą fluidalną (CWF - CFB). 
Ich przewaga nad pyłowymi od po-
czątku wynikała z niższych emisji SOx 
(możliwość skutecznego odsiarcza-
nia w palenisku) i braku termicznych 
NOx wynikającego z niskich tempera-
tur spalania. Dodatkową zaletą była 
elastyczność paliwowa zarówno pod 
względem rodzaju paliwa, jak i jego pa-
rametrów (granulacja, zapopielenie). 
Wadami natomiast były wyższe koszty 
potrzeb własnych z uwagi na zużycie 
energii wentylatorów powietrza pier-
wotnego oraz wyższe koszty samego 
kotła, które jednak były na ogół niższe 
od łącznych kosztów kotła pyłowego 
oraz mokrej IOS. 

Od kiedy kotły muszą spełniać 
wymagania zawarte w konkluzjach 
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BAT, sytuacja uległa zmianie, ponie-
waż stężenia emisji osiągalne dla CWF 
(NOx160, SOx120 [62]) wkrótce nie bę-
dą już wystarczające, zmuszając do 
instalowania wtórnych metod redukcji 
NOx i dodatkowego odsiarczania spa-
lin. Pojawiły się już kotły CWF wyposa-
żone w SCR i mokrą IOS, chociaż na 
razie częściej stosuje się SNCR i od-
siarczanie półsuche. Dlatego najważ-
niejszą przewagą CWF nad technolo-
gią pyłową będzie raczej elastyczność 
paliwowa, szczególnie w zakresie paliw 
biomasowych. Przykładem takiej ten-
dencji jest największy na świecie kocioł 
biomasowy w El. Połaniec, zbudowany 
w technologii CWF. 

Szeroka analiza [63] daje dość do-
bre porównanie obu technologii. Jej 
wyniki nie wskazują jednoznacznie na 
żadną z nich, ponieważ warunki po-
czątkowe silnie zależą zarówno od lo-
kalnej bazy paliwowej, jak i legislacji 
w zakresie emisji oraz stałego rozwoju 
technologii CWF. Np. chińskie bada-
nia nad ograniczeniem zużycia energii 
na przetłaczanie powietrza doprowa-
dziły do sytuacji, kiedy zużycie ener-
gii na podmuch fluidalny jest mniejsze 
od zużycia energii na przemiał węgla 
w kotle takiej samej mocy. Także koszty 
budowy kotła CWF stały się podobne 
do kosztów kotła pyłowego. Natomiast 
nadal problemem jest utylizacja popio-
łu z CWF zawierającego sporo wolne-
go CaO. Także koszty uruchamiania 
kotłów CWF są wyższe niż pyłowych. 
Niższa jest też nadal dyspozycyjność 
kotłów CWF. 

Analizy i próby na jednostkach pi-
lotowych wykazują pewną przewagę 
CWF w odniesieniu do implementacji 
technologii Oxyfuel. Tu jednak dopie-
ro zbudowanie pełnoskalowych jed-
nostek może dać wiarygodną odpo-
wiedź, który typ paleniska jest lepszy. 
Ciekawy pomysł oferujący możliwość 
zamiennego spalania powietrznego 
i oxyspalania w jednym kotle propo-
nuje Foster Wheeler w postaci techno-
logii Flexi-Burn CFB [64]. Jedną z za-
let CWF jest nadciśnienie w palenisku, 
zabezpieczające przed niekontrolowa-

nym dopływem fałszywego powietrza, 
co w kotłach pyłowych pracujących 
w podciśnieniu jest prawdopodobne. 
Ważną zaletą CWF jest też możliwość 
pracy z niewielkim, na poziomie 1%, 
nadmiarem tlenu, trudnym do osiągnię-
cia w palenisku pyłowym. Problemem 
w Oxyfuel CFB może natomiast być 
pogorszenie skuteczności odsiarczania 
związane z przesunięciem w górę tem-
peratur kalcynacji przy wysokim udzia-
le CO2. Podniesienie temperatury war-
stwy może być utrudnione ze względu 
na ryzyko aglomeracji. 

Przy parametrach nadkrytycznych 
zaletą CWF jest mniejsze niż w kotle 
pyłowym obciążenie cieplne ekranów, 
co pozwala uniknąć budowy relatywnie 
drogiego parownika spiralnego. Trud-
ne może być natomiast wprowadzenie 
bloków 50+ w technologii CWF, o więk-
szym potencjale w zakresie zmniejsza-
nia emisji CO2, wymagających tempe-
ratur pary na poziomie 700oC. Będzie 
to dużo łatwiejsze w oparciu o kotły 
pyłowe. 

Powyższe uwagi dowodzą, że cho-
ciaż kotły energetyczne w technologii 
CWF raczej nie wyprą pyłowych, to bę-
dą dalej rozwijane i budowane dla co-
raz większych mocy i coraz wyższych 
parametrów. Szczególnie przydatne 
będą w sytuacji, kiedy do dyspozycji 
jest tanie paliwo niskiej jakości, jak to 
ma miejsce np. w Indiach, które węgiel 
wyższej jakości muszą importować. 

 � Przystosowanie kotłów 
energetycznych do 
pracy w warunkach 
znacznego udziału 
OZE w systemie 
energetycznym

Duży udział OZE powoduje ko-
nieczność dysponowania przez kra-
jowy system energetyczny (KSE) tzw. 
gorącą operacyjną rezerwą mocy (GR). 
Rozwiązanie to polega na tym, że ope-
rator płaci właścicielom bloków, których 
działanie jest nierentowne za niewyłą-
czanie ich ze względu na bezpieczeń-
stwo całego KSE. Bloki takie pracują 

ciągle z minimalną mocą a w przypad-
ku nagłego wyłączenia innych źródeł 
(np. OZE) pozwalają je w krótkim cza-
sie zastąpić. Jednak praca przy niskiej 
mocy rodzi szereg problemów, w tym 
także niską sprawność wytwarzania. 
Ponieważ taki stan KSE można uznać 
za trwały w dłuższej perspektywie 
czasowej, ważne jest, aby rodził jak 
najniższe koszty. Dlatego istotne jest 
rozpoznanie zagrożeń dla tak pracują-
cych bloków energetycznych (np. niska 
sprawność, pogorszenie dyspozycyj-
ności), a następnie zbadanie możliwo-
ści przeciwdziałania wspomnianym za-
grożeniom. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku możliwość dokonywa-
nia szybkich zmian mocy przy zapew-
nieniu bezpiecznej pracy elementów 
ciśnieniowych [65, 66]. Należy prze-
prowadzać modernizacje elementów 
istniejących bloków przewidzianych 
obecnie do pracy w warunkach GR, 
ponieważ bloki te były projektowane 
pod kątem jak najlepszej pracy przy 
mocy wysokiej. Przy trwałym ograni-
czeniu mocy takich jednostek zmienia-
ją się zarówno parametry „nominalne” 
- przy których blok pracuje z możliwie 
wysoką sprawnością, jak i wymagania 
dla instalacji ochrony środowiska (re-
dukcja NOx, IOS). Jeżeli analizowane 
bloki będą dłużej pracowały z niską, niż 
z wysoką mocą, konieczne byłyby dzia-
łania modernizacyjne i zmiany w prowa-
dzeniu eksploatacji dostosowujące je 
do takiej sytuacji. Trzeba także wziąć 
pod uwagę możliwość zabudowy za-
sobników ciepła odpowiednio włączo-
nych do obiegu. 

Ważnym zagadnieniem jest dobór 
parametrów i paliw dla kotłów przewi-
dzianych do pracy jako GR. Nie mają tu 
sensu wysokosprawne jednostki nad-
krytyczne, ponieważ są budowane do 
pracy poślizgowej i przy niskiej mocy 
pracują w warunkach podkrytycznych. 
Wówczas okres zwrotu wysokich na-
kładów na niezwykle drogie elementy 
ciśnieniowe bardzo się wydłuży, co sta-
wia sens budowy takich jednostek pod 
znakiem zapytania. Dlatego należy roz-
ważyć następujące warianty: 
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 � Przystosowanie istniejących kotłów 
pyłowych do pracy jako GR - mogą 
to być starsze i mniejsze jednostki 
(OP 230, OP 380), które należa-
łoby przystosować do spełniania 
wymogów emisyjnych. Warunkiem 
powodzenia takiego rozwiązania 
jest analiza prognozowanej trwa-
łości elementów i wymiana tych, 
których oczekiwany czas pracy 
jest zbyt krótki. 

 � Modernizacja istniejących podkry-
tycznych kotłów pyłowych na bio-
masę (także toryfikowaną lub węgiel 
i biomasę przy dużym jej udziale). 
Bloki z takimi kotłami byłyby konku-
rencyjne w stosunku do nowych jed-
nostek nadkrytycznych na węgiel, 
gdyby wymóg CCS stał się obliga-
toryjny. Przy spalaniu węgla CCS ob-
niża sprawność bloku do poziomu, 
który aktualnie osiągają przeciętne 
bloki KSE. Jeżeli bloki GR spalałyby 
biomasę, to nie ustępowałyby pod 
względem sprawności blokom nad-
krytycznym na węgiel. Pozwalałoby 
to utrzymać sprawność KSE mimo 
pracy jako GR. 

 � Budowa podkrytycznych kotłów py-
łowych lub fluidalnych na biomasę 
- dobór parametrów i sprawności 
musiałby uwzględniać przewidywa-
ne warunki pracy. Ten wariant stoi 
jednak w sprzeczności z wymo-
giem sprawności na poziomie 45-
46% dla nowych bloków - tab. 1. 

 � Stosowanie jako GR siłowni j.w. 
w układach kogeneracyjnych, któ-
re mają dodatkowe przychody 
ze sprzedaży ciepła. Taki wariant 
mógłby też spełnić powyższy wy-
móg sprawnościowy. 
KSE powinien w tym przypadku 

preferować kierowanie biomasy do blo-
ków GR, co spowodowałoby, że bloki 
podstawowe pracowałyby z możliwie 
najwyższą sprawnością, którą współ-
spalanie biomasy obniża. 

 � Wnioski

1. Dalszy rozwój kotłów energetycz-
nych jest zdeterminowany w głów-

nej mierze przez konieczność 
ograniczenia wpływu wykorzysta-
nia paliw kopalnych na środowisko 
naturalne zgodnie z wymogami Dy-
rektywy IED i tzw. konkluzjami BAT. 

2. W  ostatnich latach w  Europie 
priorytetem stało się wytwarza-
nie energii elektrycznej ze źró-
deł odnawialnych (OZE), w tym 
z elektrowni wiatrowych i ogniw 
fotowoltaicznych, które pracują 
w sposób stochastyczny. Powodu-
je to konieczność dysponowania 
przez krajowy system energetycz-
ny (KSE) tzw. gorącą operacyj-
ną rezerwą mocy (GR). Bloki GR 
pracują ciągle z minimalną mocą, 
a w przypadku nagłego wyłącze-
nia innych źródeł (np. OZE) pozwa-
lają je w krótkim czasie zastąpić. 
Wymaga to jednak odpowiednie-
go przystosowania kotłów do takiej 
pracy. 

3. W  szczególnie trudnej sytuacji 
znalazły się elektrownie opalane 
węglem kamiennym, którym trud-
niej, niż siłowniom na węgiel bru-
natny, sprostać konkurencji OZE. 
Istnieje ryzyko, że nowe wysoko-
sprawne bloki wielkiej mocy będą 
wyłączane, ponieważ nawet ich 
moc minimalna będzie zbyt duża 
dla niektórych stanów KSE, pod-
czas gdy rolę regulacyjną w sys-
temie będą pełniły bloki mniejsze, 
ale i starsze, o niskiej sprawności. 
Pewne remedium mogłyby tu sta-
nowić nowe duobloki nadkrytycz-
ne zastępujące istniejące bloki 225 
MW, w których moc turbiny można 
zaniżyć do nawet 20%. 

4. W kotłach pyłowych coraz lepiej 
udaje się rozwiązywać problem 
spalania i współspalania biomas 
z węglem. Osiągane są już udziały 
cieplne biopaliw na poziomie 50%, 
istnieją też kotły opalane w cało-
ści biomasą. Jednak nadal kotły 
z CWF przeważają nad pyłowymi 
pod względem elastyczności pali-
wowej, szczególnie w zakresie pa-
liw biomasowych.

5. Dalszy rozwój kotłów powinien po-

zwolić na ich wykorzystanie w blo-
kach o praktycznie zerowej emisji 
CO2. W stosunkowo krótkim czasie 
powinny się np. pojawić komercyj-
ne rozwiązania w technice Oxyfuel 
ułatwiające w istotny sposób sepa-
rację CO2 ze spalin. 

6. Największy efekt w zakresie ogra-
niczenia emisji CO2 daje połącze-
nie nadkrytycznych parametrów 
czynnika roboczego ze spalaniem 
biomasy, co nie wymaga sekwe-
stracji CO2. Jednak budowa odpo-
wiednich kotłów nastręcza znaczne 
trudności, ze względu na syner-
giczne oddziaływanie wysokich 
temperatur i niekorzystnego skła-
du spalin wprowadzającego silne 
zagrożenie korozją. 

7. Dążenie do jak najwyższej spraw-
ności kotła (bloku) narzuca także 
konieczność pracy przy niskiej tem-
peraturze spalin wylotowych, a to 
stwarza zagrożenia związane z wy-
kraplaniem się rosy ze spalin. Roz-
wiązaniem tego problemu będzie 
budowa umieszczonych za kotłem 
systemów odzysku ciepła, a także 
technika kondensacyjna. 

8. Na poziomie wymagań ekologicz-
nych zdefiniowanych konkluzjami 
BAT nie tylko kotły pyłowe, lecz 
także z CWF będą wymagały sto-
sowania wtórnych metod ograni-
czenia emisji NOx oraz efektywnych 
IOS. W zakresie ograniczania emisji 
tlenków azotu, przewagę nad inny-
mi metodami uzyskuje technologia 
SCR. 

9. Także w przyszłości ważny ob-
szar działań będą stanowiły 
przedsięwzięcia prowadzące do 
zwiększenia efektywności i trwa-
łości powierzchni ogrzewalnych 
w zmiennych warunkach eksplo-
atacji. Kierunki rozwoju w tej dzie-
dzinie będą zmierzały do poprawy 
charakterystyk cieplno-przepływo-
wych, a także do polepszenia wy-
trzymałościowych warunków pracy 
powierzchni przy zmniejszeniu za-
grożeń spowodowanych erozją po-
piołową i korozją. 
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10. Drastyczne ograniczanie emisji 
rozmaitych substancji w połącze-
niu z wymogiem sekwestracji CO2 
może doprowadzić do sytuacji, kie-
dy będą wprawdzie istniały techno-
logie o statusie BAT pozwalające 
zrealizować takie limity, ale koszty 
koniecznych przedsięwzięć spo-
wodują, że elektrownie węglowe 

staną się niekonkurencyjne. Mogą 
wówczas zostać wyparte zarówno 
przez siłownie jądrowe jak i spala-
jące gaz ziemny. 

11. Wymaganie minimalnej sprawności 
bloku netto, która dla istniejących 
instalacji ma wynosić 33,5-44%, 
zaś dla nowych 45-46% narzuca 
stosowanie technologii nadkrytycz-

nej także w sytuacji, kiedy z ekono-
micznego punktu widzenia nie jest 
ona opłacalna (tanie paliwo). Wy-
soki koszt takich jednostek może 
spowodować, że będą niekonku-
rencyjne na rynku energii. 
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ie Głównym kryterium dla wyboru i ko-
lejno zastosowania technologii suszenia 
węgla brunatnego jest ilość zaoszczę-
dzonego węgla wynikająca ze wzrostu 
sprawności bloku i samego kotła na 
skutek spalania podsuszonego węgla. 
Ilość zaoszczędzonego węgla bezpo-
średnio przekłada się na ograniczenie 
emisji CO

2. 
Na efektywność bloku z układem 

suszenia decydujący wpływ ma zapo-
trzebowanie na ciepło do suszenia oraz 
wzrost potrzeb własnych. Przy czym 

Integracja suszarki 
fluidalno-fontannowej 
w układ bloku energetycznego 
opalanego węglem brunatnym

Problem poprawy sprawności bloków energetycznych opalanych węglem 
brunatnym stanowi aktualny problem w energetyce polskiej i światowej. 

Zastosowanie instalacji suszącej węgiel w układzie bloku z wykorzystaniem 
odpadowych źródeł ciepła może zwiększyć sprawność produkcji energii 
jednocześnie powoduje obniżenie emisji CO2. W pracy przedstawiono przykłady 
suszarni komercyjnych współpracujących z blokami energetycznymi oraz 
kilka innych rozwiązań suszarek będących w fazie testowej lub wdrożeniowej. 
Zidentyfikowano źródła ciepła z elektrowni na przykładzie rzeczywistego bloku 
~200MW na potrzeby przyłączenia pilotowej suszarki fluidalno-fontannowej oraz 
zaproponowano kilka rozwiązań doprowadzenia ciepła do suszarki i integracji 
suszarki z blokiem.

dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. PWr., kierownik Zakładu Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych,
dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO, Katedra Innowacyjnych Procesów Technologicznych,

Michał Czerep, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska

potrzeby własne bloku przy spalaniu 
podsuszonego węgla z reguły maleją 
[1], nie uwzględniając potrzeb suszar-
ki. Jednak sumaryczne zużycie energii 
elektrycznej na potrzeby własne mo-
że być utrzymane na istniejącym po-
ziomie, zmaleć lub nieco wzrosnąć w 
zależności od konfiguracji i lokalizacji 
suszarni.

Decydującymi parametrami o opła-
calności inwestycji suszarni węgla bru-
natnego są koszty inwestycyjne oraz 
cena uprawnień do emisji CO2. 

 � Technologie komercyjne 
zastosowane w elek-
trowniach

 � WTA - suszarka fluidalna opra-
cowana przez RWE Rheinbraun 
wykorzystuje do fluidyzacji suszo-
nego węgla sprężone opary oraz 
parę technologiczną z upustów 
średnio/niskoprężnych 3.6 bar - 
max w wewnętrznych wymien-
nikach suszarki. Wydajność 210 
t/h surowego węgla suszonego 
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do ok. 12% końcowej wilgoci [2] 
[3] - zastosowanie Niederaussem,  

 � DryFining - suszarka fluidalna at-
mosferyczna z wykorzystaniem 
do fluidyzacji powietrza w zakre-
sie temperatur 50-135oC i w wy-
miennikach wewnętrznych wody 
o temperaturze identycznej z tem-
peraturą czynnika gazowego. 
Zrealizowana inwestycja w Cre-
ek Power Station - wydajność - 
4x125 t/h węgla surowego [4]. 
Redukcja emisji zanieczyszczeń 
gazowych do atmosfery, w wyni-
ku zastosowania suszonego wę-
gla do opalania kotłów stosując 
suszarkę DryFining w Coal Creek 
Station z powodu dwustopniowej 
jej konstrukcji zmniejsza się dla 
SO2 o 40%, Hg o 40%, NOx o 20% 
oraz CO2 o 4% [4]. Pozostałe su-
szarki redukują jedynie emisję CO2 
proporcjonalnie do zmniejszone-
go strumienia węgla brunatnego 
wprowadzanego do kotła.

 � Technologie w skali pi-
lotowo-wdrożeniowej

 � DDWT - suszarka ciśnieniowa flu-
idalna, opracowana we współpracy 
BTU Cottbus i Vatenfall, realizowa-
na wydajność - 25 t/h i opracowa-
na koncepcja techniczna wciąż bez 
wdrożenia na ok. 100 t/h. [5]

 � Suszarki obrotowe rurowo-bęb-
nowe - grzane przeponowo parą 
lub bezpośrednio zwykle spalina-
mi - o wydajnościach od 20 t/h 
(Niemcy) do 100 t/h z możliwością 
zwiększenia wydajności kosztem 
większych gabarytów suszarki. 
Przykładowym wykonawcą jest 
firma PaulWurth - wyd. 20 t/h su-
szonego węgla, czynniki grzew-
cze: para 170oC / 4 bary o ilości 
38 t/h. Technologia suszarek ob-
rotowych jest to relatywnie prosta 
i tania konstrukcja.

 � Technologie mechaniczno-ter-
miczne - stosowane z dobrym 
rezultatem do produkcji brykie-
tów - mechaniczne, albo mecha-

Rys. 1. Schemat  bloku z naniesionymi punktami ciepła odpadowego  
do ewentualnego wykorzystania  

1, 2 - woda chłodząca z kondensatora i chłodnic popiołu do chłodni kominowej  
3, 4, 7 - spaliny wylotowe za kotłem 

5, 6 - powietrza nadmiarowe z za obrotowego podgrzewacza powietrza (LUVO) 
8 - popiół denny 

Technologie w skali pilotowo-przemysłowej 
 
 DDWT - suszarka ciśnieniowa fluidalna, opracowana we współpracy BTU Cottbus i Vatenfall, 

realizowana wydajność - 25 t/h i opracowana koncepcja techniczna wciąż bez wdrożenia na ok. 
100 t/h. [5] 

 Suszarki obrotowe rurowo-bębnowe - grzane przeponowo parą lub bezpośrednio zwykle 
spalinami - o wydajnościach od 20 t/h (Niemcy) do 100 t/h z możliwością zwiększenia 
wydajności kosztem większych gabarytów suszarki. Przykładowym wykonawcą jest firma 
PaulWurth - wyd. 20 t/h suszonego węgla, czynniki grzewcze: para 170oC / 4 bary o ilości 38 
t/h. Technologia suszarek obrotowych jest to relatywnie prosta i tania konstrukcja. 

 Technologie mechaniczno-termiczne - stosowane z dobrym rezultatem do produkcji brykietów - 
mechaniczne, albo mechaniczno-termiczne, które istnieją w skali pilotowej lub koncepcji 
technicznej opracowanej przez ALSTOM w zastosowaniu do węgla brunatnego dla elektrowni 
Hazelwood.  
 

Możliwości pozyskania źródeł ciepła dla technologii suszenia 
 

 
Rys. 1. Schemat  bloku z naniesionymi punktami ciepła odpadowego do ewentualnego 
wykorzystania  
1, 2 - woda chłodząca z kondensatora i chłodnic popiołu do chłodni kominowej  
3, 4, 7 - spaliny wylotowe za kotłem 
5, 6 - powietrza nadmiarowe z za obrotowego podgrzewacza powietrza (LUVO) 
8 - popiół denny  

Rys. 2. Przykładowe temperatury spalin i wody chłodzącej możliwe do wykorzystania 
jako źródło ciepła do instalacji suszącej

 
Rys. 2. Przykładowe temperatury spalin i wody chłodzącej możliwe do wykorzystania jako źródło ciepła do 
instalacji suszącej 
 

Ciepło do procesu suszenia w zależności od stosowanej technologii musi charakteryzować się 
odpowiednimi parametrami. Przykładowo źródłem energii dla procesu suszenia w wybranych 
technologiach jest :  

 WTA  
a) para technologiczna (t = 141oC, p = 3,6 bar),  
b) energia elektryczna (3x400 V). 
 DRY FINING 

a) para technologiczna (t = < 140oC), 
b) gorąca woda (t = 70÷150oC), 
c) ciepło odpadowe o temperaturze wyższej niż 70oC (spaliny, powietrze, woda z 

obiegów chłodniczych, itp.), 
d) energia elektryczna (3x400 V). 

 
Potencjalne miejsca poboru źródeł energii z obiegu siłowni parowej można podzielić na źródła 

wewnętrzne związane z pracą danego bloku lub zewnętrzne związane z gospodarką energetyczną 
całej elektrowni. Można również wyróżnić całkowicie zewnętrzne źródła ciepła bazujące na 
niezależnych dedykowanych źródłach energii.  

W obszarze typowej elektrowni na węgiel brunatny można wyróżnić następujące źródła ciepła 
dla rozpatrywanych technologii suszenia: 

a) para technologiczna  
 upust z turbiny SP para może wymagać redukcji ciśnienia i schłodzenia, do 

pożądanych parametrów,  
 upust z turbiny NP;  

b) gorąca woda  
 uzyskana pośrednio w wymiennikach schładzających spaliny, gorące 

powietrze, itp. przy temperaturze czynnika ogrzewanego na poziomie 120-
140oC; 

c) ciepło odpadowe  
 spaliny z za obrotowego podgrzewacza powietrza (LUVO), 
 gorące powietrze z za obrotowego podgrzewacza powietrza (LUVO), 
 z obiegów chłodzących urządzenia i maszyny bloku;  

niczno-termiczne, które istnieją 
w skali pilotowej lub koncepcji 
technicznej opracowanej przez 
ALSTOM w zastosowaniu do 
węgla brunatnego dla elektrowni 
Hazelwood. 

 � Możliwości pozyskania 
źródeł ciepła dla tech-
nologii suszenia

Ciepło do procesu suszenia w za-
leżności od stosowanej technologii mu-
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si charakteryzować się odpowiedni-
mi parametrami. Przykładowo źródłem 
energii dla procesu suszenia w wybra-
nych technologiach jest : 
 WTA 
a) para technologiczna (t = 141oC, p 

= 3,6 bar), 
b) energia elektryczna (3x400 V).
 DRY FINING
a) para technologiczna (t = < 140oC),
b) gorąca woda (t = 70÷150oC),
c) ciepło odpadowe o temperaturze 

wyższej niż 70oC (spaliny, powie-
trze, woda z obiegów chłodniczych, 
itp.),

d) energia elektryczna (3x400 V).
Potencjalne miejsca poboru źró-

deł energii z obiegu siłowni parowej 
można podzielić na źródła wewnętrz-
ne związane z pracą danego bloku lub 
zewnętrzne związane z gospodarką 
energetyczną całej elektrowni. Można 
również wyróżnić całkowicie zewnętrz-
ne źródła ciepła bazujące na niezależ-
nych dedykowanych źródłach energii. 

W obszarze typowej elektrowni na 
węgiel brunatny można wyróżnić na-
stępujące źródła ciepła dla rozpatry-
wanych technologii suszenia:
a) para technologiczna 

 –  upust z turbiny SP para mo-
że wymagać redukcji ciśnienia 
i schłodzenia, do pożądanych 
parametrów, 
 –  upust z turbiny NP; 

b) gorąca woda 
 –  uzyskana pośrednio w wymien-
nikach schładzających spaliny, 
gorące powietrze, itp. przy tem-
peraturze czynnika ogrzewanego 
na poziomie 120-140oC;

c) ciepło odpadowe 
 –  spaliny zza obrotowego pod-
grzewacza powietrza (LUVO),
 –  gorące powietrze z za obroto-
wego podgrzewacza powietrza 
(LUVO),
 –  z obiegów chłodzących urzą-
dzenia i maszyny bloku; 

d) energia elektryczna - główna roz-
dzielnia zasilająca urządzenia bloku.
Potencjalne miejsca poboru energii 

z poza obiegu bloku to:

a) para technologiczna 
 –  z szyny międzyblokowej przykła-
dowe parametry (t = 280.0oC, p 
= 12.0bar),  
 –  z upustów ciepłowniczych wyko-
nanych na wybranych blokach. 
Dostępność ciepła z tego źródła 
jest zmienna i zależy od pory ro-
ku i temperatury zewnętrznej;  

b) gorąca woda 
 –  uzyskana pośrednio w wymien-
nikach ciepłowniczych. Dostęp-
ność ciepła z tego źródła zmienia 
się w zależności od pory roku 
i temperatury zewnętrznej,
 –  uzyskana pośrednio w wymien-
nikach woda/para z pary tech-
nologicznej pochodzącej z szyny 
międzyblokowej. 

Oprócz ww. źródeł możliwe jest po-
zyskanie ciepła z innych mniej oczywi-
stych źródeł ciepła. Z analizy dostęp-
nych źródeł ciepła w przykładowej 
elektrowni wynika, że istnieje możli-
wość pozyskania następujących stru-
mieni ciepła odpadowego:

 � instalacja chłodząca (chłodnia)    
175.0MW, 28.4oC/21.5oC

 � gazy odlotowe    
7.0 MW, 120oC/55oC

 � woda odpadowa    
2.6 MW, 90oC/55oC

 � popioły lotne za elektrofiltrem     
0.52 MW, 80oC/55oC

 � popioły denne       
0.70 MW, 550oC/55oC

 � popioły denne       
0.21 MW, 200oC/55oC

Biorąc pod uwagę wielkość właści-
wości ww. źródeł ciepła, pod względem 
technicznych możliwości praktyczne-
go ich wykorzystania w procesie su-
szenia węgla brunatnego, w pierwszej 
kolejności wskazuje się wykorzystać 
ciepło z instalacji chłodzącej (chłodni 
kominowej).

 � Integracja suszarki 
fluidalno-fontannowej 
z obiegiem siłowni pa-
rowej 

Zdaniem autorów implementacja 
technologii suszenia dla potrzeb spala-
nia w istniejących blokach siłowni paro-
wych powinna bazować raczej na wy-
korzystaniu wewnętrznych źródeł ciepła 
danego bloku z możliwością dodatko-
wego wykorzystania tzw. źródeł odpa-
dowych lub odnawialnych. Pozwala to 
zachować integralność funkcjonalną 
i technologiczną danego bloku. Jest to 
jednak możliwe, gdy wielkość spalane-
go strumienia podsuszonego węgla nie 
będzie wpływać na zmiany konstrukcyj-
ne kotłów oraz pozostałych urządzeń 
pomocniczych danego bloku. Gdy zde-
finiuje się maksymalny dopuszczalny 
udział podsuszonego węgla w procesie 
spalania przy zachowaniu niezmiennej 
powierzchni grzewczej kotłów, możliwa 
jest eksploatacja danego kotła zarówno 
bez, jak i ze współspalaniem. Pozwala 
to ograniczyć ryzyko związane z od-
stawianiem bloku w przypadku braku 
zachowania ciągłości dostawy suszo-
nego węgla. 

Na rys. 3-8 przedstawiono własne 
przykłady integracji suszarek w ukła-
dach bloku energetycznego z wykorzy-
staniem ciepła odpadowego.

Technicznym rozwiązaniem wyko-
rzystującym ciepło odpadowe obiegu 
chłodni kominowej jest zastosowanie 
klasycznej pompy sprężarkowej. Isto-
tę rozwiązania dla przykładowych pa-
rametrów pokazano na rys. 4.

W innym układzie do podniesie-
nia temperatury czynnika pośredniego 
w celu wykorzystania ciepła wody chło-
dzącej można zastosować pompę ab-
sorpcyjną. Źródłem energii niezbędnym 
dla pracy pompy absorpcyjnej jest para 
technologiczna nasycona o temperatu-
rze około 180oC. W takim układzie wy-
stępuje bardzo małe zapotrzebowanie 
na energię elektryczną. Przykład, opra-
cowanej przez autorów pracy, integracji 
suszarki węgla brunatnego z obiegiem 
siłowni parowej z wykorzystaniem ab-
sorpcyjnej pompy ciepła przedstawio-
no na rys. 5. Prezentowana konfigura-
cja zakłada wielostopniowy podgrzew 
powietrza i wody grzewczej do proce-
su suszenia zapewniając temperatu-
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rę do procesu suszenia na poziomie 
90-120oC. 

Na rys. 7 i rys. 8 zaprezentowano 
przykłady lokalizacji suszarki na terenie 
elektrowni. Na przykładzie  pierwszym 
suszarka umiejscowiona jest w pobliżu 
instalacji nawęglania, w drugiej wersji 
suszarka umiejscowiona jest nad elek-
trofiltrami. Takie rozwiązania ograniczają 
koszty inwestycyjne związane z dodatko-
wymi dedykowanymi instalacjami trans-
portu węgla na terenie elektrowni. Więcej 
przykładów zabudowy suszarki w obrębie 
elektrowni zameszczono w raporcie [6]. 

 � Bilans energetyczny 
spalania suszonego 
węgla i odzysku ciepła 
kondensacji pary wod-
nej ze spalin

Analizę energetyczną dla określenia 
netto odzysku ciepła z kondensacji pa-
ry wodnej ze spalin biorąc pod uwagę 
straty ciepła na odparowanie wilgoci 
z węgla w komorze paleniskowej kotła, 
przeprowadzono dla różnych wilgotno-
ści węgla doprowadzanego do kotła. 

Przykładowy bilans energetyczny 
spalania węgla brunatnego o różnych 
wilgotnościach i odzysku ciepła ze skra-
plania pary ze spalin przeprowadzono 
dla wybranego węgla o kaloryczności 
7470 kJ/kg, początkowej zawartości 
wilgoci W = 54% i zawartości popio-
łu 21,6% (węgiel brunatny bełchatów) 
i mocy cieplnej kotła 300 MWth. 

Obliczono odzysk ciepła netto ΔQ 
jako różnicę między ilością ciepła po-
trzebnego do odparowania wilgoci 
z węgla w palenisku (Q-) a odzyskiem 
ciepła (Q+) z kondensacji pary ze spa-
lin wylotowych z kotła. Ideowy schemat 
przyjęty do bilansu pokazano na rys. 9 

Z analizy wyników obliczeń wynika, 
że odzysk ciepła netto zwiększa się 
wraz ze zmniejszającą się ilością wilgo-
ci w spalanym węglu brunatnym. Uzy-
skany z obliczeń dla przyjętych założeń 
odzysk netto energii cieplnej uzyskanej 
w wyniku kondensacji pary wodnej za-
wartej w spalinach wylotowych poka-
zano na rys. 10.

Rys. 3. Schemat zaopatrzenia suszarki w ciepło - wariant z odzyskiem ciepła z oparów

Rys. 4. Ideowy schemat wykorzystania ciepła odpadowego  
obiegu chłodni dla bloku o mocy 260 MWe

Rys. 5. Integracja układu suszenia z blokiem siłowni parowej i wykorzystaniem ciepła 
odpadowego obiegu chłodni - absorpcyjna pompa ciepła

  
Rys. 3. Schemat zaopatrzenia suszarki w ciepło - wariant z odzyskiem ciepła z oparów 
 

Technicznym rozwiązaniem wykorzystującym ciepło odpadowe obiegu chłodni kominowej jest 
zastosowanie klasycznej pompy sprężarkowej. Istotę rozwiązania dla przykładowych parametrów 
pokazano na Rys. 4. 
 

 
Rys. 4. Ideowy schemat wykorzystania ciepła odpadowego obiegu chłodni dla bloku o mocy 260 MWe 
 

W innym układzie do podniesienia temperatury czynnika pośredniego w celu wykorzystania 
ciepła wody chłodzącej można zastosować pompę absorpcyjną. Źródłem energii niezbędnym dla 
pracy pompy absorpcyjnej jest para technologiczna nasycona o temperaturze około 180oC. W takim 
układzie występuje bardzo małe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Przykład, opracowanej 
przez autorów pracy, integracji suszarki węgla brunatnego z obiegiem siłowni parowej z 
wykorzystaniem absorpcyjnej pompy ciepła przedstawiono na Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania.. Prezentowana konfiguracja zakłada wielostopniowy podgrzew powietrza i wody 
grzewczej do procesu suszenia zapewniając temperaturę do procesu suszenia na poziomie 90-
120oC.  
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Rys. 5. Integracja układu suszenia z blokiem siłowni parowej i wykorzystaniem ciepła odpadowego obiegu 
chłodni - absorpcyjna pompa ciepła 
 

 
Rys. 6. Koncept wykorzystania ciepła wody chłodzącej 
 

Na Rys. 7 i Rys. 8 zaprezentowano przykłady lokalizacji suszarki na terenie elektrowni. Na 
przykładzie  pierwszym suszarka umiejscowion jest w pobliżu instalacji nawęglania w drugiej 
wersji suszarka umiejscowiona jest nad elektrofiltrami. Takie rozwiązania ograniczają koszty 
inwestycyjne związane z dodatkowymi dedykowanymi instalacjami transportu węgla na terenie 
elektrowni. Więcej przykładów zabudowy suszarki w obrębie elektrowni zameszczono w raporcie 
[6].  
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Rys. 5. Integracja układu suszenia z blokiem siłowni parowej i wykorzystaniem ciepła odpadowego obiegu 
chłodni - absorpcyjna pompa ciepła 
 

 
Rys. 6. Koncept wykorzystania ciepła wody chłodzącej 
 

Na Rys. 7 i Rys. 8 zaprezentowano przykłady lokalizacji suszarki na terenie elektrowni. Na 
przykładzie  pierwszym suszarka umiejscowion jest w pobliżu instalacji nawęglania w drugiej 
wersji suszarka umiejscowiona jest nad elektrofiltrami. Takie rozwiązania ograniczają koszty 
inwestycyjne związane z dodatkowymi dedykowanymi instalacjami transportu węgla na terenie 
elektrowni. Więcej przykładów zabudowy suszarki w obrębie elektrowni zameszczono w raporcie 
[6].  

Spalanie suszonego węgla brunat-
nego powoduje rosnący netto efekt 
odzysku ciepła z kondensacji pary za-
wartej w spalinach oraz zmniejszenie 
zużycia paliwa, straty kominowej stąd 
zwiększenie sprawności kotła, jak i blo-
ku. Wielkość tego efektu dla założonej 
mocy bloku 372 MWth, tj. 100 MWe 
pokazano odpowiednio w pracy [7].

 � Wnioski

Układy suszenia takie jak WTA, czy 
DryFining bazujące na suszeniu wyso-
kotemperaturowym, gdzie ciepło do su-
szarni w znacznym stopniu pozyskiwa-
ne jest z upustów SP, czy NP niesie ze 
sobą duże koszty eksploatacyjne i w bi-
lansie energetycznym pogarsza w efek-
cie sprawność obiegu całej elektrowni. 
Alternatywą dla tych układów może być 
układ do wstępnego suszenia węgla 
brunatnego, gdzie końcowa osiągana 
wilgotność węgla będzie na poziomie 
20-25%, bazujący na czynniku suszą-
cym o temperaturze ok. 70-90oC, dla 
którego główne strumienie ciepła mo-
gą pochodzić ze źródeł ciepła odpa-
dowego elektrowni. Ciepło pozyska-
ne z upustów może stanowić jedynie 
uzupełnienie i zabezpieczenie dopro-
wadzenia ciepła do suszarni. Jednak-
że opłacalność i ekonomiczność su-
szenia węgla brunatnego w głównej 
mieże zależeć będzie od ceny emisji 
CO2. Głównymi zaletami spalania pod-
suszonego węgla brunatnego jest fakt 
braku konieczności dużej moderniza-
cji kotła oraz zmniejszenie emisji pro-
porcjonalnie do zmniejszenia strumie-
nia paliwa. Z przeprowadzonych analiz 
wynika że im suchszy węgiel jest spa-
lany tym odzysk ciepła ze skroplin jest 
większy, co daje dodatkowy pozytywny 
efekt w bilansie ekonomicznym. Nale-
ży podkreślić, że dla bloków z kotłami 
na parametry nadkrytyczne konieczne 
jest zastosowanie wstępnie suszonego 
węgla brunatnego.

 o

Rys. 6. Koncept wykorzystania ciepła wody chłodzącej

Rys. 7. Przykład zabudowy suszarki na terenie elektrowni [6]

Rys. 8. Przykład zabudowy suszarki nad instalacją elektrofiltrów [6]

 
Rys. 7. Przykład zabudowy suszarki na terenie elektrowni [6] 
 
 

 
Rys. 8. Przykład zabudowy suszarki nad instalacją elektrofiltrów [6] 
 
 
Bilans energetyczny spalania suszonego węgla i odzysku ciepła kondensacji pary 
wodnej ze spalin 
 

Analizę energetyczną dla określenia netto odzysku ciepła z kondensacji pary wodnej ze spalin 
biorąc pod uwagę straty ciepła na odparowanie wilgoci z węgla w komorze paleniskowej kotła 
przeprowadzono dla różnych wilgotności węgla doprowadzanego do kotła.  
Przykładowy bilans energetyczny spalania węgla brunatnego o różnych wilgotnościach i odzysku 
ciepła ze skraplania pary ze spalin przeprowadzono dla wybranego węgla o kaloryczności 7470 
kJ/kg, początkowej zawartości wilgoci W = 54% i zawartości popiołu 21,6% (węgiel brunatny 
bełchatów) i mocy cieplnej kotła 300 MWth.  

 
Rys. 7. Przykład zabudowy suszarki na terenie elektrowni [6] 
 
 

 
Rys. 8. Przykład zabudowy suszarki nad instalacją elektrofiltrów [6] 
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bełchatów) i mocy cieplnej kotła 300 MWth.  
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Rys. 9. Schemat bilansowy do obliczeń odzysku ciepła ze skroplin. m - strumień masowy 
powietrza i wody z kondensacji pary, hpow - entalpia powietrza, mwb - strumień masowy 

węgla brunatnego, mcp, hcp - strumień masowy i entalpia spalin

Rys. 10. Odzysk ciepła netto dla spalania węgla brunatnego  
o różnej początkowej zawartości wilgoci [7]

Obliczono odzysk ciepła netto ΔQ jako różnicę między ilością ciepła potrzebnego do 
odparowania wilgoci z węgla w palenisku (Q-), a odzyskiem ciepła (Q+) z kondensacji pary ze 
spalin wylotowych z kotła. Ideowy schemat przyjęty do bilansu pokazano na Rys. 9  
 

 
Rys. 9. Schemat bilansowy do obliczeń odzysku ciepła ze skroplin. m - strumień masowy powietrza i wody z 
kondensacji pary, hpow - entalpia powietrza, mwb - strumień masowy węgla brunatnego, mcp, hcp - strumień masowy i 
entalpia spalin 

 
Z analizy wyników obliczeń wynika, że odzysk ciepła netto zwiększa się wraz ze 

zmniejszającą się ilością wilgoci w spalanym węglu brunatnym. Uzyskany z obliczeń dla 
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Obliczono odzysk ciepła netto ΔQ jako różnicę między ilością ciepła potrzebnego do 
odparowania wilgoci z węgla w palenisku (Q-), a odzyskiem ciepła (Q+) z kondensacji pary ze 
spalin wylotowych z kotła. Ideowy schemat przyjęty do bilansu pokazano na Rys. 9  
 

 
Rys. 9. Schemat bilansowy do obliczeń odzysku ciepła ze skroplin. m - strumień masowy powietrza i wody z 
kondensacji pary, hpow - entalpia powietrza, mwb - strumień masowy węgla brunatnego, mcp, hcp - strumień masowy i 
entalpia spalin 
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Bodźce do zmian pochodzą z we-
wnątrz samych organizacji, ale także od 
innych podmiotów będących ogniwami 
łańcucha wartości energetyki. Warto 
w tym miejscu wskazać kilka kluczo-
wych czynników transformacji cyfro-
wej sektora:

 � dekarbonizacja,
 � deregulacja,
 � decentralizacja,
 � efektywność energetyczna,
 � cyfryzacja i internet rzeczy.

Powyższe czynniki wymuszają 
zmiany sposobu działania, ale nieste-
ty wciąż nie dają klarownego obrazu 
jak docelowy model i ścieżka dojścia 
do niego ma wyglądać. Przyjrzyjmy się 
bliżej trzem punktom  z powyższej listy, 
a mianowicie dekarbonizacji, decentrali-
zacji oraz cyfryzacji / internetowi rzeczy.

Dekarbonizacja z jednej strony sta-
wia bardzo twarde wyzwania przed ener-

Energetyka 
a gospodarka cyfrowa
Gospodarka cyfrowa staje się faktem. Przedsiębiorstwa energetyczne, które 

wciąż są trzonem gospodarki także podlegają przyspieszającej transformacji 
cyfrowej. Oczywiście przebieg takiej transformacji charakteryzuje się różnym 
natężeniem w zależności od geografii, obszaru Energetyki, czy też otoczenia 
ekonomicznego i regulacyjnego.

Filip Kowalski, CEE Business Development Manager - Utilities & Natural Resources

getyką konwencjonalną, stymulując ją 
np. do rozwoju coraz bardziej efektyw-
nych czystych technologii węglowych, 
ale także wpływając, na coraz wyraźniej-
szą, potrzebę lepszego wykorzystania 
danych i informacji w obrębie tak kluczo-
wych obszarów jak: inżynieria produkcji, 
inżynieria remontowa, czy też zakupy 
operacyjne. Duża energetyka wytwórcza 
staje się więc także integralnym ogni-
wem transformacji cyfrowej i konsumen-
tem innowacyjnego IT (np. zaawansowa-
na analityka predykcyjna w oparciu od 
dane czasu rzeczywistego pozyskiwane 
z obszarów systemów operacyjnych).

Decentralizacja związana jest 
przede wszystkim ze wzrostem udziału 
energetyki odnawialnej, w tym energe-
tyki rozproszonej i prosumenckiej. Ten 
trend powoduje powolną, acz konse-
kwentną zmianę mixu energetycznego i 
wpływa na model działania podsektora 

wytwarzania, dystrybucji, ale także in-
nych uczestników rynku energii, takich 
jak spółki obrotu, dostawcy technologii 
prosumenckich, dostawcy technologii 
IT. Duża energetyka wytwórcza z racji 
swojej roli pozostanie w wielu krajach 
na dłuższy czas kluczowym uczestni-
kiem tego zmieniającego rynku, jed-
nak musi się dostosować do oczeki-
wań i nowych wymagań wynikających, 
np. z innej definicji stabilności sieci, 
czy nawet definicji „podstawy syste-
mu elektroenergetycznego”. Możliwość 
planowania, monitorowania i sterowa-
nia bazą wytwórczą składającą się ze 
skomplikowanego „mixu energetyczne-
go” wymaga wejścia na wyższy poziom 
wykorzystania dostępnych technologii 
IT i sprzężenia danych z obszarów ope-
racyjnych, danych ekonomicznych oraz 
danych zewnętrznych (np. informacja 
pogodowa).
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Cyfryzacja i internet rzeczy umoż-
liwia połączenie bardzo skomplikowa-
nych interakcji rynku w dobrze zinte-
growany model przepływu danych i 
informacji pomiędzy jego uczestnika-
mi.  Wynikająca stąd konwergencja ob-
szarów IT i OT daje nowe możliwości, 
np. od strony czasu dostępu do danych 
i przetwarzania, rodzaju danych, czy 
wreszcie samego ich wolumenu. Tym 
samym procesy decyzyjne - także w 
obszarach działalności podstawowej - 
mogą przebiegać znacznie sprawniej i 
zapewniać wyższą jakość podejmowa-
nych decyzji. 

Na zagadnienie transformacji cyfro-
wej energetyki warto spojrzeć na kilka 
interesujących liczb, które potwierdza-
ją kierunek:

 � według szacunków IEA1 globalnie 
energetyka odnawialna w 2019 r. 

może osiągnąć wielkość produkcji 
w granicach 7000 TWh, co stanowi 
40% wzrost w stosunku do 2013 
(5000 TWh). Produkcja całkowita  
w oparciu o wszystkie rodzaje pa-
liw w 2019 r. będzie wynosić około 
24000 TWh);

 � Lux Research2 szacuje natomiast, 
że w 2020r. wartość rynku techno-
logii magazynowania energii osią-
gnie wielkość 50 mld dolarów;
Dodatkowym czynnikiem cyfryza-

cji, niestety dosyć niechętnie podejmo-
wanym przez przedsiębiorstwa ener-
getyczne, jest rosnący średni wiek 
pracowników w obszarach procesów 
podstawowych. Szereg przedsiębiorstw 
energetycznych (patrząc globalnie) mo-
że stracić znaczną część pracowników3  
posiadających cenne doświadczenie i 
wiedzę o krytycznych obszarach funk-

cjonowania i majątku produkcyjnego. 
Tym samym generowane jest spore 
ryzyko powstania tzw. luki wiedzy i jej 
wpływu na efektywność i ciągłość dzia-
łania przedsiębiorstw energetycznych. 
Rozwiązaniem jest cyfryzacja wiedzy, 
doświadczenia i dokumentacji rozpro-
szonej w organizacji, a następnie udo-
stępnienie tej cyfrowej informacji w 
uproszczony sposób tam, gdzie jest 
ona konieczna (np. poprzez dostęp na 
urządzeniach mobilnych)

Firma SAP jako istotny dostawca 
technologii IT dla sektora energetyczne-
go stała się kluczowym filarem transfor-
macji cyfrowej zapewniając dostęp do 
wymaganych technologii i wspierając 
klientów w dostosowaniu swoich mo-
deli biznesowych do nowych wyzwań.  
� o

1) Global Renewable Energy Market –Trends and Projections,” International Energy Agency, https://www.iea.org/media/training/presentations/etw2014/Day_3_Session_1a_Rene-
wables_Market_Trends.pdf

2) Energy Storage Market to Hit $50 Billion by 2020 (Lux Research),” CleanTechnica, August 26, 2014http://cleantechnica.com/2014/08/26/energy-storage-market-rises-50-billion-
2020-according-lux-research/

3) .“The Disappearing Utility Workforce,” Electric Energy Online, March/April 2006http://www.electricenergyonline.com/show_article.php?mag=&article=261
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Sprawne rurociągi to istotny element 
praktycznie każdego zakładu przemy-
słowego. Jednym z kluczowych ele-
mentów systemu jest dobrze zapro-
jektowany system izolacji przewodów 
przesyłowych. Dobre właściwości me-
chaniczne, termoizolacyjne, akustyczne 
i ogniochronne, odporność na korozję 
oraz szeroki wachlarz dostępnych gę-
stości (od 30 do 240 kg/m3) - to ce-
chy, które charakteryzują profesjonalne 
produkty Paroc dla przemysłu. Stosu-
jąc otuliny i kolana z linii Pro, można 
zmniejszyć straty ciepła nawet o 25-
30% w stosunku do standardowych 
mat izolacyjnych o tej samej grubości. 
Kompleksowe, wzajemnie się uzupeł-
niające rozwiązania systemowe Paroc, 
to gwarancja utrzymania założonych 
temperatur oraz bezpieczeństwa ca-
łego systemu.

 � Proste rurociągi, 
kompleksowa izolacja

PAROC Pro Section to otuliny o gru-
bości od 20 do 200 mm, średnicy we-
wnętrznej od 15 do 914 mm i gęstości 
od 100 do 140 kg/m3, przeznaczone 
do wykorzystania jako izolacja wyso-
kotemperaturowa instalacji przemysło-
wych. Otuliny posiadają klasę reakcji na 
ogień A1L. Zgodnie z instrukcją ITB Nr 
401/2004, klasa ta odpowiada klasyfi-
kacji „wyrób niepalny”, dlatego produk-
ty idealnie spełniają wymogi stawiane 
izolacjom termicznym i akustycznym in-
stalacji przemysłowych. Otulinę PAROC 
Pro Section 140 można wykorzysty-
wać w charakterze pierwszej warstwy 
izolacji w wielowarstwowym rozwiąza-
niu instalacji wysokotemperaturowych. 
Ponadto otulina PAROC Pro Section 
140 dostępna jest w wariancie Clad, 
przeznaczonym do wykonywania ru-

Profesjonalna izolacja rurociągów. 
Przegląd otulin PAROC Pro dla przemysłu

rociągów prowadzonych na zewnątrz 
obiektów budowlanych. Specjalne po-
krycie z folii aluminiowej posiada od we-
wnętrznej strony wzmacniającą, zbro-
joną tkaninę z włókien szklanych, a od 
zewnętrznej - warstwę o wysokiej od-
porności na działanie warunków atmos-
ferycznych oraz promieni UV.

 � Szybsza instalacja, 
niższe koszty

Wszystkie otuliny z linii PAROC Pro 
Section dostępne są w wariancie Lock, 
posiadającym zamki zarówno na długo-
ści otuliny, jak i na jej końcach. Techno-
logia ta pozwala znacząco skrócić koszt 
montażu w postaci roboczogodzin oraz 
czasu użytkowania rusztowań. Ponie-
waż podczas wykonywania izolacji rur 
nie potrzeba żadnych metalowych kon-
strukcji nośnych płaszcza mogących 
tworzyć mostki cieplne, system otulin 
ogranicza koszty eksploatacyjne. Szyb-
sza i bardziej ekonomiczna instalacja to 
łączna redukcja kosztów na poziomie 
ok. 20-30%. Dla zaizolowania rurocią-
gów pracujących w bardzo wysokich 
temperaturach, np. rurach pary prze-
grzanej i rurach turbin, standardowo 
zaleca się stosowanie otulin o dużej gę-
stości 140 kg/m3 w wielowarstwowych 
rozwiązaniach izolacyjnych. Zastosowa-
nie PAROC Pro Lock 140 sprawia, że 
tylko jedna warstwa izolacji jest wystar-
czająca dla zapewnienia funkcjonalne-
go rozwiązania.

 � Jedna otulina, trzy 
zastosowania

Ze względu na zróżnicowane uwa-
runkowania projektowe, dobór odpo-
wiedniej otuliny do danego systemu 
rurociągów bywa czasem kwestią pro-

blematyczną. Zwłaszcza w przypadku rur 
o mniejszych średnicach, które mogą się 
wahać od kilkunastu do kilkudziesięciu 
milimetrów. Z myślą o wygodzie projek-
tantów i inżynierów instalacji, w ofercie 
producenta znaleźć można także roz-
wiązanie specjalne. PAROC Pro Combi 
100 to niepalne otuliny z wełny kamien-
nej do izolacji termicznej i akustycznej 
wysokotemperaturowych instalacji cie-
płowniczych, kanałów spalin oraz prze-
wodów kominowych. Dzięki specjalne-
mu wewnętrznemu otworowi w kształcie 
gwiazdki, produkt można dopasowywać 
średnicą wewnętrzną do dwóch zakre-
sów grubości rur: 12-15-18 mm oraz 
22-25-28 mm. Technologia ta ułatwia 
dobór właściwego rozwiązania dla da-
nego zastosowania i w pełni uzupełnia 
się z pozostałymi produktami linii Pro.

 � Zabezpieczenia dla 
kolan małych i dużych

Uzupełnieniem otulin dla rurocią-
gów prostych są kompatybilne elemen-
ty kolanowe. PAROC Pro Segment 100  
i Pro Segment DL 100 to gotowe części 
dla średnich i dużych kolan, z izolacją  
z niepalnej wełny kamiennej. Wykona-
ne fabrycznie elementy zapewniają naj-
lepsze rozwiązanie w zakresie izolacji 
dla dużych kolan bez mostków ciepl-
nych. Dla kolanek rurociągów o ma-
łych i średnich średnicach, zagiętych 
pod kątem 45 i 90 stopni, producent 
opracował linię PAROC Pro Bend. Za-
równo w przypadku segmentów dla ko-
lan rurociągów wielkoformatowych, jak 
i elementów kolanowych dla małych  
i średnich przewodów, właściwości me-
chaniczne i termoizolacyjne produktów 
stoją na tym samym poziomie, co od-
powiadające im otuliny dla elementów 
prostych.  o
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Efektywne zarządzanie struktu-
rami rozproszonymi możliwe jest 
poprzez podejście systemowe prak-
tycznie w każdym obszarze organi-
zacji. Zarządzanie organizacją na 
różnych poziomach wymaga cią-
głych decyzji związanych z plano-
waniem, organizowaniem, motywo-
waniem oraz kontrolą, w zależności 
od zmieniającego się otoczenia, któ-
re decydent podejmuje na podsta-
wie pozyskanych informacji. 

 � Czy mnie to dotyczy? 

Przedsiębiorstwa potrzebują różne-
go rodzaju informacji w różnej konfigu-
racji, dotyczących m.in. produkcji, emisji, 
opłat środowiskowych, wskaźników itp. 
Szybkość dostępu do informacji wyni-
ka z możliwości przetworzenia danych, 
które często znajdują się w rozproszo-
nych systemach, plikach Excel i wyma-
gają uporządkowania, przeliczenia, ze-
stawienia oraz raportowania. Tego typu 
operacje wymagają zaangażowania wie-
lu osób i poświęcenia dużej ilości czasu 
na odpowiednie przygotowanie danych.  

Jednocześnie warto mieć na uwa-
dze, że ważną rzeczą jest zorganizo-
wanie procesów dotyczących ochrony 
środowiska w taki sposób, aby to było 
optymalne, bezpieczne oraz powtarzal-
ne. Należy zaprojektować proces bizne-
sowy organizacji działań w dziale Ochro-
ny Środowiska, a następnie go trwale 
wdrożyć w przedsiębiorstwie za pomocą 
systemu informatycznego bazującego na  
hurtowni danych.

 � Jak to działa? 

Mając na uwadze trendy na rynku 
dostawców oprogramowania, które są 

pochodną oczekiwań przedsiębiorstw, 
proponujemy zaprojektowanie i wdro-
żenie Systemu Informacyjnego, któ-
ry będzie ściśle dopasowany do profi-
lu działalności danej firmy tzn. będzie 
uwzględniał procesy biznesowe, wiel-
kość oraz strukturę danych. 

Tworzenie Systemu Informatyczne-
go należy zacząć od spisania wymagań 
funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych 
przyszłego Systemu. Kluczem do suk-
cesu jest dobra specyfikacja funkcjonal-
na, która powinna uwzględniać między 
innymi takie informacje jak:

 � zinwentaryzowane obowiązki OŚ, 
pod które podlega zakład/zakłady,

 � analiza ryzyk dotychczasowego 
procesu ochrony środowiska (np. 
niespójność wyników, bezpieczeń-
stwo danych, niespójność danych 
wejściowych itp.),

 � projekt nowego procesu eliminują-
cy zidentyfikowane ryzyka i „wąskie 
gardła”,

 � projekt interfejsu Aplikacji, tzn.  
jakie dane będą wprowadzane przez 
użytkowników, a jakie importowa-
ne z innych systemów wraz z ze-
stawem uprawnień,

 � projekt centralnej bazy danych,
 � projekt sposobu przetwarzania da-

nych i sposobu, w jaki wyniki będą 
generowane i prezentowane.

 � Jakie korzyści niesie 
wdrożenie systemu 
informacyjnego?

Wdrożenie Systemu opartego na po-
wyższej zasadzie, ma w pierwszej kolej-
ności pozwolić na standaryzację proce-
sów, określenie jasno odpowiedzialności 
w procesach OŚ oraz sposobu przetwa-
rzania danych. 

Standaryzacja przeprowadzona  
z wdrożeniem aplikacji pozwoli na:

 � trwałe zapisanie nowych procesów 
w organizacji,

 � zmniejszenie wrażliwości otrzyma-
nia wyniku związanego z absencją 
pracowników,

 � zwiększenie bezpieczeństwa da-
nych agregowanych w Systemie,

 � wzrost spójności danych wykorzy-
stywanych w zewnętrznej, jak i we-
wnętrznej sprawozdawczości,

 � zmniejszenie kosztów obsługi pro-
cesów ochrony środowiska poprzez 
oszczędność czasu pracowników,

 � sprawne porównanie rzeczywistego 
oddziaływania zakładu na środowi-
sko, względem warunków narzuco-
nych w pozwoleniach,

 � zminimalizowanie ryzyk związanych 
z przyjęciem do przetwarzania da-
nych środowiskowych z różnych 
źródeł,

 � zminimalizowanie ryzyk związanych 
z niepowołanym dostępem do wraż-
liwych danych.

Centralna baza danych jako agre-
gat dużej ilości danych środowiskowych 
oraz produkcyjnych, w połączeniu z me-
chanizmem raportującym, pozwala na 
tworzenie wszelkiego rodzaju zesta-
wień, raportów oraz porównań. Mając 
bieżący dostęp do takich informacji, 
zwiększamy efektywność prowadzo-
nych działań zarządczych, co przyczy-
nia się do wzrostu konkurencyjności 
przedsiębiorstwa oraz możliwości szyb-
kiego reagowania na zmiany. Taka ela-
styczność i dynamika podejmowanych 
działań, pod pewnymi rygorami koszto-
wymi, decyduje o pozycji danego przed-
siębiorstwa na rynku, a tym samym  
o jego konkurencyjności.  o

mgr inż. Piotr Kawa, ekspert ATMOTERM S.A. 

ustandaryzowane procesy 
środowiskowe
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Bezpieczeństwo energetyczne kraju 
w czasie jw. zależeć będzie nie tylko od 
stopnia teoretycznego zabezpieczenia 
potrzeb, ale także od sposobu zorga-
nizowania utrzymania stanu technicz-
nego nowych bloków oraz kompetencji 
technicznych w obszarze maintenace’u. 

Nie ma przeszkód, aby zmoderni-
zowane bloki były serwisowane przez 
krajowe firmy diagnostyczne i remon-
towe. Nie ma także istotnych barier po 
stronie intelektualnej/technicznej, aby 
przy utrzymaniu nowych bloków uczest-
niczyli krajowi specjaliści wyposażeni 
w odpowiednie narzędzia inżynierskie 
wspierane informatycznie. Istnieje moż-
liwość bezkolizyjnego dostępu do infor-
macji zarówno przez fabryczne serwisy, 
jak i niezależne od dostawcy systemy 
kreujące wiedzę utrzymaniową. Wiedzę 
wykonawców serwisów warto konfron-
tować z wiedzą i doświadczeniem wła-
snym. Doświadczenie uczy, że nowych 
bloków nie należy wiązać z brakiem pro-
blemów, tylko z nowymi problemami.

Jak zatem organizować wiedzę 
i kompetencje techniczne niezależne 
od dostawcy? Pomysł wydaje się być 
prosty, tzn. użytkownik nowego bloku 
powinien korzystać z dwóch systemów 

Jerzy Trzeszczyński, Wojciech Murzynowski, Radosław Stanek, Pro Novum Sp. z o.o.

Zarządzanie utrzymaniem 
stanu technicznego 
nowych bloków energetycznych

Podstawę KSE w ciągu najbliższych 15-30 lat stanowić będą trzy rodzaje bloków 
konwencjonalnych mających status JWCD, tj. zmodernizowane bloki 200 MW 

i 360 MW, a także bloki nowe.

informacji i wiedzy takich jak: system 
klasy ERP i systemu inżynierskiego, któ-
re generują wiedzę na podstawie cen-
tralnie rejestrowanych informacji. Jako 
system inżynierski oferujemy opraco-
waną przez nas platformę informatycz-
ną LM System PRO+®. Jej podstawę 
stanowi diagnostyka rozwijana syste-
matycznie w Pro Novum od prawie 30 
lat. Towarzyszy jej zestaw programów, 
w których zaimplementowano funkcje 
zapewniające bezobsługowe wykony-
wanie czynności, m.in. takich jak: re-
jestracja historii eksploatacji, analiza 
warunków pracy, analiza awaryjności, 
etc. System integruje diagnostykę po-
stojową i eksploatacyjną w sposób po-
zwalający na bieżącą aktualizację oceny 
stanu technicznego, weryfikację pro-
gnozy trwałości urządzeń i/lub ich ele-
mentów. System składa się z pakietów 
funkcjonalnych, które z kolei zbudowane 
są z odpowiednich modułów i funkcji. 
Wszystkie najważniejsze pakiety mogą 
funkcjonować autonomicznie, tj. nieza-
leżnie od pozostałych. System można 
elastycznie konfigurować, co pozwala 
uwzględnić szerokie spektrum potrzeb 
naszych Klientów oraz podlegające cią-
głej ewolucji ich oczekiwania. W ostat-

nim czasie uzupełniliśmy dodatkowo 
naszą platformę informatyczną w mo-
duły/funkcjonalności odpowiedzialne za 
analizę ekonomiczną oraz prawdopodo-
bieństwa i ryzyka uszkodzeń.

 � Zdalny nadzór 
diagnostyczny urządzeń 
cieplno-mechanicznych

W 2009 r. uruchomiliśmy usługę ser-
wisu diagnostycznego w zakresie urzą-
dzeń cieplno-mechanicznych i chemii 
energetycznej. Usługa ta realizowana 
jest za pośrednictwem pakietu funkcjo-
nalnego LM Serwis PRO® działającego 
w sposób autonomiczny.

Usługa ma na celu nadzór nad sta-
nem technicznym wybranych węzłów 
konstrukcyjnych i/lub pojedynczych ele-
mentów urządzeń elektrowni i elektro-
ciepłowni oraz eksperckie wsparcie na 
podstawie okresowo generowanych 
raportów. W szczególności dotyczyć 
może nadzoru diagnostycznego ele-
mentów krytycznych i wpływających 
na niezawodność/dyspozycyjność no-
wych bloków energetycznych w zakre-
sie jak w tab. 1.
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 � Cel

Celem usługi jest systematyczne 
tworzenie wiedzy korporacyjnej o ak-
tualnym stanie technicznym elemen-
tów krytycznych oraz wpływających na 
niezawodność urządzeń cieplno-me-
chanicznych bloku wspieranego przez 
aplikację serwisową LM Serwis PRO® 
zapewniającą:

 � rejestrację historii eksploatacji,
 � rejestrację informacji o czynno-

ściach wykonywanych podczas 
postojów bloku w zakresie:

 – wyników pomiarów i badań nie-
niszczących oraz niszczących,
 – napraw/wymian,
 – modernizacji,
 – środkach zapobiegawczych.

 � rejestrację zdarzeń awaryjnych,
 � rejestrację i analizę rzeczywistych 

warunków pracy w zakresie pa-
rametrów cieplno-mechanicznych 
i chemicznych,

 � rejestrację i analizę wielkości pro-
dukcji oraz kosztów jej utraty 
i kosztów remontowych,

 � zintegrowane przetwarzanie infor-
macji jw.,

 � okresowe generowanie raportów.
Utrzymanie stanu technicznego 

obiektu/obiektów na podstawie: 
 � analizy bieżącego stanu technicz-

nego,
 � weryfikację prognozy trwałości 

i czasu do badań,
 � oceny ryzyka - opcja.

 � Możliwości aplikacji

Aplikacja LM Serwis PRO® umoż-
liwia:

 � zarządzanie bazami danych zawie-
rającymi:

 –  wyniki badań i pomiarów,
 –  analizy warunków pracy,
 –  analizy wielkości produkcji 
i kosztów jej utraty,
 –  analizy kosztów remontowych,

 � automatyczne zapisywanie historii 
pracy urządzenia/elementu,

 � analizę awaryjności w trybie on-line,
 � analizę stanu technicznego w try-

Lp. Urządzenie Element

1

KOCIOŁ

Walczak

2 Komory i rury ekranowe

3 Komory i rury przegrzewaczy pary

4 Komory i rury podgrzewacza wody

1

TURBINA

Wirniki

2 Kadłuby

3 Komory zaworowe 

4 Rurociągi przelotowe 

1 GŁÓWNE RUROCIĄGI PAROWE Kolana
Kształtki

Zamocowania1 RUROCIĄGI WODY ZASILAJĄCEJ

Tab. 1. 

Rys. 1. Część zawartości raportu systemowego

Rys. 2. Moduł Analiza Ryzyka
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bie on-line,
 � weryfikację prognozy trwałości ele-

mentów w trybie on-line
 � analizę ryzyka w trybie on-line - 

opcja,
 � tworzenie okresowych raportów - 

rys. 1.
 � wsparcie dla:

 –  rozwiązywania bieżących pro-
blemów eksploatacyjnych,
 –  planowania badań i remontów.

 � Zasada funkcjonowania

Nadzór diagnostyczny funkcjonuje 
w następujący sposób:

1.1. Odpowiednio skonfigurowana 
aplikacja serwisowa rejestruje i analizuje 
w czasie rzeczywistym:

a) wyniki badań wykonywanych 
podczas postojów urządzeń,

b) cieplno-mechaniczno-chemiczne 
warunki pracy,

c) stany awaryjne.
1.2. Aplikację w elektrociepłowni, 

obsługuje 1÷2 specjalistów (minimal-
na obsada to 1 specjalista pełniący ro-
lę koordynatora) odpowiedzialnych za:

 –  wprowadzanie wyników badań,
 –  systemowe „komentowanie” po-
stojów - Karta Postojowa,
 –  wypełnianie informacji o awa-
riach - Karta Awaryjna,
 –  rejestrowanie bieżących proble-
mów eksploatacyjnych.

1.3. Bieżąca analiza warunków 
pracy urządzeń/elementów wykony-
wana jest automatycznie.

1.4. System rozpoznaje postój au-
tomatycznie, generując Kartę Postojo-
wą oraz Kartę Awaryjną (jeśli postój jest 
skutkiem awarii),

1.5. Oprogramowanie zainstalo-
wane jest na Stacji Obiektowej (SO-
LMSP), zlokalizowanej w Elektrocie-
płowni.

1.6. Stacja Obiektowa połączona 
jest przez łącze VPN z serwerem Sys-
temu w Pro Novum.

1.7. Za pośrednictwem połączenia 
jak w pkt. 1.6 Pro Novum zapewnia:

 –  naprawę oprogramowania 
w okresie gwarancyjnym,

 –  upgrade’y oprogramowania za-
pewniającego jego modyfikację 
i rozwój,
 –  maintenance oprogramowania 
po zakończeniu 12-miesięcznej 
gwarancji - opcja,
 –  wsparcie eksperckie, w okre-
sie gwarancyjnym (nieodpłatnie) 
i pogwarancyjnym (odpłatnie).

1.1. Okresowy raport powstaje 
w trybie automatycznym. Raport uzu-
pełniany jest przez wnioski i zalecenia 
eksperta Pro Novum.

 � Zakres wdrożenia 
oprogramowania (LM 
Serwis PRO®)

Nadzór diagnostyczny jest wspiera-
ny przez pakiet funkcjonalny LM Serwis 
PRO® oraz kilka modułów innych pa-
kietów funkcjonalnych platformy infor-
matyczny LM System PRO+®. Pełna 
lista modułów wspierających nadzór 
diagnostycznych obejmuje:

 � Model Elektrowni,
 � Konfiguracja Pomiarów,
 � Karta Postojowa,
 � Karta Awaryjna,
 � Wyniki Badań,
 � Dokumenty,
 � Komunikator,
 � Raport,
 � Analiza Ryzyka - opcja - rys. 2.

 � Architektura aplikacji 
serwisowej

LM Serwis PRO® jest aplikacją 
składającą się (w uproszczeniu) z na-
stępujących komponentów:
1.  baz danych działających z wyko-

rzystaniem silnika bazy danych MS 
SQL 2008 lub nowszego,

2.  modułów analizy i przetwarzania 
danych,

3.  aplikacji serwisowej - aplikacja na-
tywna dla systemów operacyjnych 
rodziny Microsoft Windows stano-
wiąca interfejs użytkownika

4.  połączenia z zewnętrznymi źródła-
mi danych pomiarowych.
LM System PRO+® może być inte-

growany z różnorodnymi środowiskami 
informatycznymi. Zarówno z różnymi ro-
dzajami systemów rejestrujących i archi-
wizujących dane pomiarowe, jak i z na-
szymi autorskimi rozwiązaniami w tym 
zakresie. Oferujemy kompleksowe roz-
wiązania wraz z montażem i instalacją 
kompletnych zestawów sprzętowych 
i softwarowych. W niektórych wdroże-
niach wykorzystujemy także, wydzielo-
ne z infrastruktury IT elektrowni dla po-
trzeb Systemu, wirtualne serwery. Prace 
wdrożeniowe, obsługa Systemu oraz 
realizacja usług serwisowych wymaga 
udostępnienia zdalnego dostępu VPN. 

Rys. 3. Oferta usługi LTDS Pro Novum

LTDS Pro Novum 
LONG  TIME

DIAGNOSTIC SERVICE
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 � Modele wdrożenia

System może być wdrażany w róż-
noraki sposób w zależności od ziden-
tyfikowanych potrzeb u naszych Klien-
tów, poprzez:

 � zakup oprogramowania i licencji,
 � udostępnianie części oprogramo-

wania - pakietów funkcjonalnych/
modułów z serwera Pro Novum,

 � usługę typu SaaS (Software as 
a Service) - polegającą na świad-
czeniu określonej usługi bez 
konieczności zakupu oprogramo-
wania (licencji). Klient ponosi wy-
łącznie koszt świadczonej usługi.
Dodatkowo z myślą o stworzeniu 

odpowiedniej bazy informacji i aktual-
nej wiedzy, oferujemy usługę LTDS Pro 
Novum - rys. 3., pozwalającą na pro-
sty dostęp do baz danych, ale przede 
wszystkim na kreowanie wiedzy korpora-
cyjnej dot. stanu technicznego urządzeń 

w formie automatycznie generowanych 
okresowych raportów wraz wnioskami 
i zaleceniami ekspertów (z możliwym 
udziałem specjalistów zarządzania ma-
jątkiem elektrowni i elektrociepłowni). 

 � Wnioski

Nasza oferta Zdalnego Nadzoru Dia-
gnostycznego, wspieranego aplikacją 
serwisową LM Serwis PRO®, kierowana 
do Użytkowników bloków nowych daje 
im możliwość kreowania wiedzy i kom-
petencji technicznych niezależnych od 
wiedzy dostawców urządzeń dla tych 
bloków. Korzyści w choćby częściowym 
uzależnieniu się od dostawców są ocze-
kiwane i pożądane. Dodatkowo ofero-
wane przez Pro Novum oprogramowa-
nie stanowi silne narzędzie wspierające 
coraz mniejsze zespoły inżynierskie zaj-
mujące się utrzymaniem stanu technicz-
nego urządzeń produkcyjnych.  o
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Wiodący Organizatorzy:

Katedra Zarządzania Energetyką

Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych 

Nasi specjaliści zapewniają pomoc w zastosowaniach specjalnych, nietypowych i wysokoparame-
trowych np. dotyczących wysokich/niskich temperatur (-196/+1000oC), wysokich ciśnień (500bar), 
próżni, regulacji ciągłej, pracy podwodnej, środowisk wysokokorozyjnych, stref zagrożonych wybuchem 
nad- i podziemnych metanowych (EEx II i I), układów redukcji uderzeń hydraulicznych,optymalizacji ko-
nifiguracji armatura-napęd-akcesoria-otoczenie techniczne, układów ESD, SIL, PST, szybkozamykających.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem w Polsce wiodącego producenta napędów elektrycz-
nych do sterowania zaworów i zasuw BERNARD CONTROLS. Od ponad 75 lat dostarczamy innowacyjne 
rozwiązania m.in. dla instalacji oil&gas, w tym najwyższej klasy przeciwwybuchowe napędy serii SQX 
i STX INTELLI+, a także unikatowe napędy serii FQEX z szybkozamykającą sprężyną powrotną. Nasze 
urządzenia pracują na obiektach gazowych, petrochemicznych i liniach przesyłowych całego świata, w 
tym w warunkach ekstremalnych.

 
 

Nasza oferta zawiera rówNież uNikatowe Napędy amerykańskiej firmy reXa
Unikatowa technologia napędów elektrohydraulicznych REXA umoż-

liwia znaczne zwiększenie poziomu niezawodności i precyzji sterowania 
elementami instalacji energetycznych o znaczeniu krytycznym. Pozwala 
osiągnąć wzrost wydajności produkcji energii przy minimalnej ingerencji w stan istniejący (retrofity) lub przyzwy-
czajenia (nowe projekty). Rozwiązania dla energetyki obejmują instalacje kotła, sekcje turbiny oraz obiegu wody.  
Napędy REXA zastępują  t ypowe napędy hydraul iczne,  pneumat yczne i  e lektr ycz -
ne. Łączą w sobie najlepsze cechy każdego z tych powszechnie znanych rozwiązań, eliminu-
jąc wady. Są kompaktowe, likwidują zewnętrzną instalację hydrauliczną, dzięki swojej konstrukcji 
praktycznie nie wymagają prac utrzymania w ruchu (przeglądy nawet raz na kilka lat). Zapewniają nieosią-
galną w inny sposób precyzję, szybkość i powtarzalność, przy obniżonym koszcie inwestycji i użytkowania.  
Napędy REXA są sprawdzone w działaniu - od wielu lat pracują w elektrowniach na całym świecie. Teraz do-
stępne są wraz z lokalnym serwisem także w Polsce. 

Centrum Automatyzacji Armatury ARNAP jest specjalizowanym dostawcą 
i integratorem rozwiązań do zautomatyzowania pracy zaworów i zasuw prze-
mysłowych każdego typu. Od 20 lat dobieramy, konfigurujemy, dostarczamy, 
zabudowujemy oraz serwisujemy zestawy napędowe, oferując: 

Napędy elektryczNe, pNeumatyczNe, hydrauliczNe, przeNośNe,  przekładNie ręczNe i motorowe,
akcesoria: wyłączNiki krańcowe, pozycjoNery, wzmacNiacze ciśNieNia i sprężyN, 

zawory sterujące, zestawy przygotowaNia powietrza, paNele sterujące siłowNików. 
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