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Głównym obszarem działalności Enspirion jest usługa Demand Side Response (DSR), która
wspomaga stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zapewniając ciągłość dostaw
energii elektrycznej po akceptowalnej cenie.
    

Wykorzystujemy Negawaty jako uzupełnienie nowych mocy wytwórczych.
    

Budujemy Wirtualną Elektrownię cechującą się dużą elastycznością pracy, dyspozycyjnością
i sprawnością oraz niskimi kosztami inwestycyjnymi, przy maksymalnym ograniczeniu emisji
szkodliwych związków chemicznych.

 

Kontroluj energię, a koszty zamień w zysk! 

Zapraszamy do kontaktu
www.enspirion.pl

Usługa Demand Side Response (DSR) to odpłatne działania strony popytowej wspierające stabilność 
krajowego systemu elektroenergetycznego polegające na:

 

Klient uczestniczący w usłudze otrzymuje należne wynagrodzenie nawet w przypadku wprowadzenia 
Stopni Zasilania (powyżej 11 stopnia - płatne w ramach potencjału redukcyjnego określonego w umowie).

przesunięciu poboru energii w inne pory dnia,
zmianie punktów pracy pomocniczych elementów procesu, które nie mają bezpośredniego 
wpływu na produkcję,
zbuforowaniu procesu produkcji – akumulacja energii w obiektach chłodniczych lub wykorzystanie
zapasów magazynowych,
generacji energii elektrycznej z własnych źródeł wytwórczych.

•
•

•

•
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O pOczątkach pOlskiej energetyki,  
jej nieustannym rOzwOju, ale też Obawach i nadziejach

rozmowa z prof. tadeuszem chmielniakiem z politechniki Śląskiej
Str. 4
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Elektroenergetyka

pOlityka energetyczna unii eurOpejskiej  
- filary i perspektywa rOzwOju

dr mariusz ruszel, dr marzena hajduk-stelmachowicz, politechnika rzeszowska
Str. 24

Odbiorcy - Rynek energii i gazu

Str. 38
Paliwa dla energetyki 

Technologie

POLECAMY:

energetyka gazOwa a jakOŚć życia  
w gOrzOwie wielkOpOlskim

mirosław rawa, dyrektor Oddziału; janusz hałajda, główny inżynier ds. dystrybucji ciepła;  
agnieszka Owczarek, specjalista ds. rozwoju, pge giek sa Oddział elektrociepłownia gorzów

pOdziemne zgazOwanie węgla  
- główne kierunki, stan prac i techniczne aspekty realizacji

piotr mocek, eugeniusz jędrysik, krzysztof stańczyk,  
zakład Oszczędności energii i Ochrony powietrza, główny instytut górnictwa
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Patrząc na czasy, w  których Pan 
Profesor rozpoczął pracę, ener-
getyka zaczęła tworzyć się na du-
żą skalę. Miał Pan przyjemność 
uczestniczenia w  procesie po-
wstawania branży energetycznej 
od samego początku. Jak w  tym 
czasie zmieniała się branża?

Przed 1965 r., czyli nim zacząłem 
pracę na uczelni, miałem roczny etat 
w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Po-
tem nadeszły czasy uczelniane i od-
tąd, nieprzerwanie, mimo zmienia-
jących się struktur organizacyjnych, 

Rozmowa z prof. Tadeuszem Chmielniakiem z Politechniki Śląskiej

F
ot

. N
E

O początkach 
polskiej energetyki, 
jej nieustannym 
rozwoju, 
ale też obawach 
i nadziejach

w których pracowałem, zajmowałem 
się różnymi aspektami procesów kon-
wersji energii. Najpierw dotyczyły one 
maszyn i urządzeń energetycznych, 
głównie turbin cieplnych, a później 
także technologii energetycznych. 
Po drodze miałem bardzo interesu-
jący okres, w którym zajmowałem się 
mechaniką płynów w kontekście do-
skonalenia maszyn przepływowych 
i silników cieplnych. Około 10 lat temu 
musiałem ten etap zakończyć. Trud-
no mi było bowiem kontrolować roz-
wój tak dynamicznie rozwijającej się 



5nr 3(51)/2016

E
le

k
tr

o
en

er
g

et
yk

a

O początkach 
polskiej energetyki, 
jej nieustannym 
rozwoju, 
ale też obawach 
i nadziejach

dyscypliny naukowej, jak mechanika 
płynów, zwłaszcza z punktu widze-
nia numerycznej mechaniki płynów. 
Do tego trzeba mieć ogromną kondy-
cję, a to nie zawsze w moim wypad-
ku było możliwe. Mechanikę płynów 
w Instytucie rozwijają młodsi koledzy. 
Osobiście główny wysiłek badawczy 
skierowałem na rozwój technologii 
energetycznych. 

Pierwsze bloki 200 MW pojawiły 
się w Polsce na początku lat 60. Był 
to moment, kiedy zaczęła się tworzyć 
energetyka dużych mocy w Polsce. 
Zbudowaliśmy ponad 60 bloków tej 
klasy. Uważam, że nie było to racjo-
nalne rozwiązanie, aby ta sama tech-
nologia była rozwijana 
przez kilkadziesiąt lat. 
Pierwsza nowa tech-
nologia została zasto-
sowana przy budowie 
bloków 360 MW w Elek-
trowni Bełchatów, a póź-
niej w Elektrowni Opole. 
W  Elektrowni Kozienice 
powstały 2 bloki o mocy 
500 MW.

Dopiero realizacja 
bloku w Pątnowie za-
początkowała w  Pol-
sce realizację  bloków 
w technologii nadkrytycznej. 

Tak. Uważam, że te technologie 
można było wcześniej wdrożyć i le-
piej wykorzystać. Obecnie, z powodu 
rozwoju źródeł odnawialnych, nie będą 
one w pełni wykorzystywane w pol-
skiej energetyce. Mimo to, stanowią 
one istotny etap poprawy efektyw-
ności termodynamicznej w polskiej 
energetyce. Nowo powstałe bloki na 
parametry nadkrytyczne, a dokładniej 
mówiąc ich praca, musi być tak wpa-
sowana w KSE, aby w pełni wyko-
rzystać ich potencjał sprawnościowy. 
Musimy pamiętać, że im większy blok, 
tym mniejsze koszty jednostkowe ge-
neracji. Problematyką maszyn i urzą-
dzeń energetycznych bloku energe-
tycznego zajmowaliśmy się najpierw 
w Katedrze Cieplnych Maszyn Wirni-

kowych pod kierownictwem prof. Ku-
tarby, gdzie wspólnie z profesorami 
Kosmanem i Witkowskim prowadzi-
liśmy badania w zakresie wybranych 
zagadnień przepływowo-cieplnych 
i wytrzymałościowych. Wykonaliśmy 
wiele prac wytrzymałościowych dla 
wytwórni turbin w Elblągu. To była bar-
dzo ścisła i interesująca współpraca. 
Później wspomniana Katedra została 
włączona do Instytutu Maszyn Ener-
getycznych, który funkcjonuje, z róż-
nymi zmianami, do tej pory. 

Kolejnym ważnym etapem badaw-
czym, oprócz prowadzonych badań 
wytrzymałościowych i przepływowych, 
był projekt „Nadkrytyczne bloki węglo-

we” prowadzony w latach 2007-2010, 
a następnie 5-letni projekt strategicz-
ny „Zaawansowane technologie po-
zyskiwania energii” - trwający do koń-
ca 2015 r. Realizacja tych projektów, 
przyniosła naszym zdaniem intere-
sujące wartości poznawcze i aplika-
cyjne. Skutkowała także wzrostem 
potencjału intelektualnego i środków 
na modernizację infrastruktury obli-
czeniowej i laboratoryjnej. Dzięki tym 
działaniom, udało się osiągnąć istotne 
cele dotyczące, nie tylko aktualnego 
stanu bloków węglowych, ale wska-
zać także drogi, które powinny być 
dostrzegane w rozwoju tej technologii 
w przyszłości. 

Wspomniał Pan, że Katedra Ciepl-
nych Maszyn Wirnikowych zosta-

ła włączona do Instytutu Maszyn 
Energetycznych. Co było głów-
nym powodem tych zmian? 

To przede wszystkim wynik dys-
kusji nad zwiększeniem możliwości 
podejmowania większych progra-
mów badawczych. Przepisy określa-
jące funkcjonowanie wyższych uczelni 
dopuszczały powoływanie większych 
jednostek jakimi były Instytuty. W Poli-
technice Śląskiej aktualnie funkcjonu-
je system mieszany instytutowo-kate-
dralny. Nasz Instytut dalej funkcjonuje 
i mam nadzieję, że będzie się dalej 
rozwijał. 

A co z tematami dotyczącymi do-
skonalenia eks-
ploatacji istnie-
jących bloków?

Już stosun-
kowo dawno te-
mu zdawaliśmy 
sobie sprawę, że 
niezwykle waż-
ną kwestią jest 
ocena stanu ży-
wotności istnie-
jących bloków 
i wskazanie dróg, 
jak ją wydłużyć. 
Opracowano wie-
le nieinwazyjnych 

metod badania stanu wytrzymałościo-
wego. Prof. Rusin wraz ze swoim ze-
społem mocno rozwija ten aspekt oraz 
metody oceny ryzyka eksploatacyjne-
go związanego z wydłużeniem eksplo-
atacji bloków. Jest to bardzo ważna 
tematyka dla naszego sektora wytwór-
czego. Obok tych zagadnień, w Insty-
tucie analizuje się potencjał technicz-
no-ekonomiczny i ekologiczny różnych 
koncepcji i technologii zwiększenia 
elastyczności cieplnej bloków węglo-
wych i gazowych, co jest istotne dla 
zwiększenia ich udziału w generacji 
elektryczności. 

W jakich innych obszarach Insty-
tut prowadzi badania?

Wracając do mechaniki płynów, 
chciałbym podkreślić rozwój badań 

 � Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak w 2016 r.  
obchodzi jubileusz 50-lecia pracy naukowej i 
swe 75. urodziny. Dwie wyjątkowe daty.  
6 autorskich monografii, ponad 120 konferencji 
naukowych i 270 artykułów - w dowód uznania 
PAN w 2007 r. uczyniła profesora swoim 
członkiem korespondentem. Ma niebagatelny 
wpływ na rozwój energetyki w Polsce. 
Prowadzi wykłady na Politechnice Śląskiej, 
gdzie cieszy się dużym uznaniem u studentów.
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przepływów pary mokrej przez stop-
nie turbinowe (prof. Wróblewski i prof. 
Dykas). Instytut dysponuje tunelem 
parowym, który jest wykorzystywany 
w badaniach dla instytucji przemysło-
wych,  jest ściśle ukierunkowany na 
badania przepływów z kondensacją 
pary. Ma to pewien związek z ewentu-
alnym rozwojem turbin dla energetyki 
jądrowej. Zagadnienia przepływu pary 
mokrej to przedmiot mojej habilitacji, 
przygotowywanej między innymi w Mo-
skiewskim Instytucie Energetycznym. 
Ważnym obszarem działalności jest 
wykorzystanie technik laserowych do 
badania przepływów trójwymiarowych 
w stopniach sprężających. Prowadzi 
je prof. Witkowski wraz z następcami. 
Osobnym ważnym obszarem aktywno-
ści badawczej Instytutu jest technika 
kotłowa, w zakresie której prof. Pro-
nobis, współpracując ściśle z przemy-
słem, rozwiązuje wiele ważnych zadań 
dotyczących spalania, zmniejszenia 
emisji oraz poprawy charakterystyk 
eksploatacyjnych kotłów i urządzeń po-
mocniczych. Wiele nowych nurtów ba-
dawczych sformułowano w projekcie 
strategicznym. Dotyczyły one między 
innymi modelowania złożonych insta-
lacji energetycznych problematyki se-
paracji dwutlenku węgla, jego spręża-
nia i transportu, a także sformułowania 
koncepcji wzrostu sprawności bloków 
energetycznych (prof. Łukowicz, prof. 
Witkowski z zespołami). Do nowych 
kierunków badań należą: ogniwa pa-
liwowe, magazynowanie energii, ge-
neracja wodoru, a także optymalizacja 
integracji technologii źródeł odnawial-
nych z energetyką systemową (prof. 
Kotowicz z zespołem, dr Lepszy).

Prowadzone są także badania 
w zakresie nowych klas wentylato-
rów, współpracując z fabrykami wen-
tylatorów w Polsce. W ostatnim czasie 
powstał wentylator spalin dla Elektrow-
ni Kozienice, który spisuje się bez za-
rzutów. Pracujemy również nad nowy-
mi typoszeregami pomp, nie tylko dla 
energetyki, ale również dla górnictwa, 
jak i dla innych celów. Badania te pro-
wadzi zespół prof. Korczaka. Warto 

wspomnieć, że zespół współpracował 
z fundacją prowadzącą badania nad 
budową sztucznego serca i niektó-
re stanowiska badawcze dotyczące 
pomp dla tej instytucji zostały przy-
gotowane na Politechnice Śląskiej. 
Prace konstrukcyjne w zakresie wen-
tylatorów i pomp były i są rozległe. 
Zaowocowało to szeregiem patentów, 
zwłaszcza pompowych, jak i wzorów 
użytkowych dotyczących poszczegól-
nych konstrukcji. 

Widać, że tematyka prowadzo-
nych badań w Instytucie jest nie-
zwykle szeroka.

Tak, wymaga tego dydaktyka i po-
trzeby przemysłowe. Badania bardzo 
usilnie wspomagają proces dydaktycz-
ny. Z mojego doświadczenia mogę 
powiedzieć, że wszyscy pracownicy 
Instytutu byli i są dobrze przygotowani 
- nie tylko z punktu widzenia badaw-
czego, ale i dydaktycznego. Dydak-
tyka wspomagana jest procesem ba-
dawczym, jak też szeroko prowadzoną 
współpracą z przemysłem.

Panie Profesorze, jak kiedyś wy-
glądała współpraca między nauką 
a przemysłem? Mówił Pan, że nie 
może istnieć dydaktyka bez prac 
badawczych, a  te mają służyć 
konkretnym celom. 

Na początku mojej działalności 
współpraca z przemysłem była jedy-
nym źródłem pozyskiwania środków 
na badania. Rozwiązywaliśmy konkret-
ne zlecenia przemysłowe. Założenia 
prac były konsultowane z odbiorcą 
i było to dla nas niezwykle interesują-
ce i ważne doświadczenie w budowa-
niu warsztatu badawczego. Wiedzie-
liśmy jakie są potrzeby przemysłowe. 
Warunki formułowane przez przemysł 
nie były zawsze proste do spełnienia. 
W związku z tym trzeba było głębo-
ko sięgać do nowych metod badaw-
czych, aby rozwiązać przedstawione 
problemy. Bardzo to sobie ceniliśmy. 
Było to niezwykle ważne poznawczo. 
Także z korzyścią dla instytucji prze-
mysłowych, które mogły wprost wy-

korzystywać wyniki badań. Badacze, 
którzy się tym zajmowali mieli też inny, 
bezpośredni kontakt z przemysłem. 
Zasiadały w radach technicznych po-
szczególnych instytucji lub biurach 
konstrukcyjnych. Było to bardzo ści-
słe współdziałanie. 

Dlaczego Pana zdaniem się to 
zmieniło?

Nastąpiła zmiana organizacji ba-
dań. Sformułowano szereg projektów 
badawczych sterowanych centralnie 
(Programy Rządowe - PR, Centrale 
Programy Badawczo-Rozwojowe), 
wokół których projektów grupowały 
się zespoły badawcze. Zidentyfiko-
wano w Polsce kompetentne zespoły 
zajmujące się określonymi obszarami 
badawczymi. To rozwiązanie było do-
ceniane przez środowiska naukowe. 
Następnym etapem zmian w organi-
zacji badań było powołanie Komitetu 
Badań Naukowych, który został na-
stępnie zastąpiony prze NCN i NCBiR. 
Proces selekcji badań jest przy tym 
dość złożony i oparty o w miarę jasne 
kryteria merytoryczne. 

Co do nauk technicznych - mamy 
niestety kłopoty z pozyskiwaniem gran-
tów z Narodowego Centrum Nauki. 
Stosowane tu kryteria są ukierunko-
wane głównie na wartości poznawcze. 
Według mojego rozeznania środowi-
ska nauk technicznych skupiają swe 
wysiłki na pozyskiwaniu dużych tema-
tów badawczych w NCBiR. Co należy 
uznać za pożądane i racjonalne. 

Środowiska naukowe mają także 
możliwości aplikowania o programy 
europejskie.

W zakresie nauk energetycznych 
trudno jest skupić się na wszystkich 
obszarach pozyskiwania środków. Ma-
my zbyt szczupłą kadrę. Moim zda-
niem powinniśmy częściej aplikować 
o granty do NCN oraz organizacji mię-
dzynarodowych.

Kończąc, pragnę zaznaczyć, że 
obecnie wobec wzrostu biurokracji, 
aplikowanie o nowe projekty badaw-
cze, wymaga większego wysiłku ad-
ministracyjnego niż dawniej. 
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Jak Pan patrzy na energetykę 
z  perspektywy swoich lat pracy? 
Czy widzi Pan okresy, kiedy coś 
„przespaliśmy”, co mogło pójść 
w innym kierunku, oczywiście, ob-
serwując to od strony praktycznej 
i naukowej?

Myślę, że Polska energetyka by-
ła od samego początku skupiona na 
technologiach węglowych. Miało to 
swoje zalety, bo wykorzystywaliśmy 
własny potencjał zasobowy. Miało 
też wady, bo byliśmy jednolici tech-
nologicznie. Mogliśmy, według mo-
jego przekonania, spróbować - obok 
technologii węglowych - budować 
też instalacje gazowe. Gdyby system 
technologiczny energetyki był bar-
dziej zróżnicowany, mielibyśmy obec-
nie mniej kłopotów z dopasowaniem 
sektora wytwarzania do pokrywania 
zapotrzebowania dobowego, czy ty-
godniowego - w związku z rozwojem 
źródeł odnawialnych. 

Moim zdaniem jest to pewne za-
niedbanie. Natomiast biorąc pod uwa-
gę kwestie sprawności wytwarzania, 
to nie jesteśmy gorsi od innych kra-
jów. Polska energetyka jest na dobrym 
średnim poziomie europejskim. 

Jak Pan widzi przyszłość energe-
tyki jądrowej? 

W latach 60., kiedy kończyłem 
specjalizację było więcej entuzjazmu 
co do energetyki jądrowej niż obec-
nie. Mało prawdopodobne, aby obec-
nie powstał w Polsce blok jądrowy. 
Jest jeszcze grono specjalistów, któ-
re interesują się tymi sprawami. Jed-
nak decyzje inwestycyjne są cały czas 
odsuwane i sprawia to, że potencjał 
kadrowy, który istniał z poprzedniego 
okresu, powoli zanika. Ponadto sytu-
acja ekonomiczna w energetyce mo-
że się zmienić. 

Napływ nowych technologii ener-
getycznych jest szybki. Może się 
okazać, że energetyka jądrowa, przy 
ogromnych koniecznych nakładach 
inwestycyjnych nie będzie mogła być 
realizowana w Polsce. Co nie oznacza, 
że nie będzie budowana gdzie indziej. 

Jej zaletą jest to, że mimo wysokich 
nakładów inwestycyjnych, charaktery-
zuje się niskimi kosztami eksploatacyj-
nymi. Dodatkowo, biorąc pod uwagę 
ograniczenie emisji CO2, jest to rze-
czywisty walor w energetyce, a tech-
nologia ta zaliczana jest do technologii 
prawie zeroemisyjnych.

Nie można też pominąć faktu, że 
eksploatacja elektrowni jądrowej 
to okres dłuższy niż konwencjo-
nalnej.

Tak, jest to około 60 lat. Jeżeli ja-
kaś technologia, będzie eksploato-
wana przez tyle lat, to musi być ona 
szczególnie dokładnie ekonomicznie 
uzasadniona. Bez wyraźnego popar-
cia państwowego taka technologia  
jest trudna do realizacji, ze względu 
na zbyt wysokie ryzyka. 

Obecnie oferowane są technolo-
gie o mniejszej mocy. Być może jest 
to kierunek, który mobilizowałby nas 
do podjęcia nowego wysiłku inwesty-
cyjnego. Byłoby to na pewno uzasad-
nione. Niezależnie od tego, co mówią 
krytycy energetyki jądrowej, jej wpro-
wadzenie zwiększa kulturę technolo-
giczną gospodarki.

A zatem muszą zostać podjęte de-
cyzje w tym zakresie.

Oczywiście, gdyż problem lokali-
zacji będzie się coraz bardziej kom-
plikował. Nastroje społeczności lokal-
nych też będą się zmieniać. To nie jest 
prosta sprawa. Niestety opcja wycze-
kiwania, występująca w polskiej ener-
getyce i z punktu widzenia energetyki 
jądrowej, jest szczególnie widoczna.

W branży energetycznej cały czas 
następuje rozwój technologiczny. 
A jak na to reaguje nauka?

To prawda. Energetyka szybko się 
przekształca. Pojawiają się nowe tech-
nologie, których  potencjał  i charakte-
rystyki należy rozpoznać. Jest to ko-
nieczne dla ich optymalnej integracji z 
technologiami funkcjonującymi w sys-
temie wytwarzania. Nauka jest przy-
gotowana metodologicznie i meryto-

rycznie do podejmowania takiej klasy 
zagadnień. Także proces dydaktyczny 
ciągle podlega zmianie i dostosowuje 
się do dynamiki zmian w podstawach 
naukowych nowych technologii. Pra-
cy będzie mnóstwo. Obok zagadnień 
dotyczących nowych technologii jest 
konieczność optymalizacji eksploatacji 
istniejącej infrastruktury wytwarzania.

Praca naukowa to nieustający 
proces zmian.

Tak, trzeba zmiany traktować jako 
mobilizację do przyglądania się no-
wym obszarom badawczym. Myślę, 
że na naszym wydziale są one dobrze 
identyfikowane. Obecnie przygotowu-
jemy się do ewentualnych projektów 
sektorowych. Ciągle jest nadzieja, że 
projekt sektorowy poświęcony energe-
tyce zostanie uruchomiony. Jednak nie 
możemy na niego zbyt długo oczeki-
wać. Mamy teraz „przednówek” w fi-
nansowaniu badań energetycznych 
i jeżeli będzie on zbyt długo trwał, to 
zespoły się rozproszą i trudno będzie 
podejmować duże projekty. Tylko przy 
dużych projektach badawczych moż-
na właściwie budować nowe zespo-
ły i wykorzystać synergię dużych ze-
społów badawczych zajmujących się 
różnymi kwestiami.

Nie brakuje potencjału w Polskim 
narodzie?

Myślę, że nie. Jest potencjał. Ro-
śnie konkurencja pomiędzy poszcze-
gólnymi uczelniami, czy nawet zespo-
łami badawczymi. Wcześniej tego nie 
było. Będzie ona dostrzegana, zwłasz-
cza wtedy, gdy zaistnieje niedostatek 
środków. Tego należy się obawiać. 
Wszyscy dostrzegamy ważność pro-
blematyki energetycznej, jednak za 
ważnością musi pójść także wysiłek 
związany ze znajdowaniem środków na 
badania. Bez tego rozproszymy zespo-
ły badawcze i stracimy na potencjale.

Czyli oby przetrwali najlepsi?
Najlepsi oczywiście przetrwają, ale 

jak zostaną pojedyncze osoby, to sobie 
nie poradzą. Niestety, zauważam też, 
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że mamy dosyć małe zainteresowa-
nie studiami doktoranckimi. Młodzież 
ucieka z uczelni, nie chce zostawać na 
studiach doktoranckich. Jest to zapew-
ne następstwem niskich stypendiów. 
Bez dodatkowych tematów nie można 
wspomagać doktorantów. Duże uczel-
nie w dużych ośrodkach nie narzekają, 
ale mniejsze będą powoli utyskiwać na 
brak zainteresowania przez młodych 
studiami doktoranckimi - trzecim eta-
pem studiów. Bez rozwoju młodej kadry 
nie będzie dynamicznego rozwoju ba-
dań poznawczych i aplikacyjnych w tak 
trudnej dyscyplinie, jak energetyka.

Panie Profesorze, zmieniłby Pan, 
coś w swoim życiu zawodowym? 

Nie miałem nawet czasu, by o tym 
pomyśleć. Jeszcze się nad tym nie 
zastanawiałem. Jeśli patrzeć na to 
z punktu widzenia, iż nie wszystko da 
się, od początku do końca, przewi-
dzieć, to z pewnością człowiek zmie-
niłby wiele. Dziś, gdy nadchodzi po-
woli pora odejścia, chciałbym jedynie 
stwierdzić, że Politechnika Śląska jest 
bardzo solidną uczelnią i nigdy nie na-
rzekałem na brak dobrego i twórczego 
klimatu do pracy. Nigdy nie zaobser-
wowałem tak daleko idących konflik-

tów, żeby przeszkadzały mi w pracy. 
Jeśli były, to łagodne. I to jest zaleta tej 
uczelni, która posiada niezwykle rze-
telną i solidną kadrę. Niestety jest zbyt 
słabo reklamowana. To dobra marka 
i powinna być przez studentów cenio-
na. Tutaj procesom dydaktycznym za-
wsze wnikliwie się przyglądamy i po-
święcamy mnóstwo czasu.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali:  
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak, 

Wydawnictwo „Nowa Energia”

reklama
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Potrzeby energetyczne ludności 
nieustannie rosną wraz z dążeniem 
do coraz wyższego komfortu życia. 
Szacuje się, że w ciągu najbliższych 
100 lat zapotrzebowanie na energię 
elektryczną wzrośnie czterokrotnie. Już 
obecnie sprostanie narzuconym przez 
Unię Europejską warunkom w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
oraz zwiększenia wykorzystania ener-
gii ze źródeł odnawialnych jest bardzo 
trudne do spełnienia dla sektora ener-
getycznego, od lat bazującego na spa-
laniu węgla. Konsekwencją spalania 
węgla jest emisja do atmosfery pyłów 
oraz niebezpiecznych dla środowiska 
związków, w tym dwutlenku siarki, tlen-
ków azotu, tlenku i dwutlenku węgla. 

Zapisy zawarte w Dyrektywie IED, 
znajdujące odzwierciedlenie w Roz-
porządzeniu Ministra Ochrony Śro-
dowiska, wyraźnie określają poziomy 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 
środowiska. Biorąc pod uwagę aktual-
ny stan polskiego przemysłu energe-
tycznego, najbardziej racjonalne jest 
zastosowanie technologii służących do 
redukcji pyłów, związków siarki i azo-
tu w spalinach. Transformacja sektora 
energetycznego związana ze stopnio-
wym przechodzeniem na odnawialne 
źródła energii na pewno nie jest moż-

Marcin Schwarz, INSTAL-FILTER SA

Ustalenia Unii Europejskiej oraz proekologiczne działania organizacji związanych 
z ochroną środowiska mimo, że służą dobru nas wszystkich i ochronie cennych 

zasobów przyrodniczych świata, okazują się niezwykle trudne do wypełnienia i często 
stają w sprzeczności z realizacją celów gospodarczych. 

Jak pogodzić potrzeby 
energetyczne gospodarki 
z redukcją emisji spalin?

liwa do przeprowadzenia w krótkim 
okresie czasu.

Prowadzone prace związane z wdro-
żeniem Dyrektywy MCP dotyczącej „ma-
łych i średnich źródeł spalania” wskazują 
na to, że i w przypadku tych jednostek 
kotłowych konieczne będzie stosowanie 
technologii ochrony powietrza. 

INSTAL-FILTER SA posiada w swojej 
ofercie szereg urządzeń przeznaczonych 
do oczyszczania spalin pochodzących 
ze spalania węgla oraz biomasy. Poczy-
nając od najprostszych odpylaczy me-
chanicznych, stosowanych do odpylania 
niewielkich kotłów rusztowych, aż do za-
awansowanych technologii służących 
do neutralizacji związków szkodliwych, 
zawartych w spalinach. Proponowane 
przez INSTAL-FILTER rozwiązania speł-
niają najbardziej rygorystyczne normy 
narzucane przez UE. W śród oferowa-
nych urządzeń i technologii, posiadamy 
m.in. instalacje:

 � odpylania za pomocą odpylaczy 
cyklonowych i multicyklonowych 
gwarantujących emisję poniżej 200 
mg/Nm3 dla 6% O2,

 � odpylania za pomocą cyklofiltrów 
gwarantujących emisję poniżej 100 
mg/Nm3 dla 6% O2,

 � odpylania za pomocą filtrów wor-
kowych (poziomych i pionowych) 

gwarantujących emisję poniżej 20 
mg/Nm3 dla 6% O2,

 � redukcji związków SO2 i innych sub-
stancji szkodliwych do poziomów 
wymaganych przez normy UE,

 � redukcja związków NOx z wykorzy-
staniem metody SNCR, SCR oraz 
metody zespolonej (SNCR + SCR).
� o

INSTAL-FILTER SA
Przemysłowe Systemy  

Ochrony Powietrza
ul. Chłapowskiego 7

64-000 Kościan
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Ramboll jest wiodącą fiRmą inżynieRyjną, pRojektową i doRadczą założoną w danii w 1945 
Roku. fiRma zatRudnia 13.000 ekspeRtów, pRacujących w 300 biuRach w 35 kRajach.

NAJPIERW SKORZYSTAJ 
Z GLOBALNEJ WIEDZY 
(NASTĘPNIE DODAJ 
OBECNOŚĆ NA RYNKU 
LOKALNYM) 
znajdź światowej klasy doradztwo dla energii z odpadów na 
www.ramboll.com/wte

Ramboll pracował nad projektami instalacji odzyskujących 
energię z odpadów w 40 krajach, świadcząc usługi 
konsultingowe dla 130 nowych i modernizowanych instalacji. 
obecnie mamy także biuro w warszawie, gotowe do wsparcia 
twoich projektów energii z odpadów w drodze do sukcesu.
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Mariusz Marchwiak, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Polskie Lasy Państwowe 
- rozwój czy stagnacja? 
Podczas konferencji zorganizowanej przez IGEiOŚ ciekawymi spostrzeżeniami na temat 

obiegu i roli węgla w ekosferze podzielił się Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, zastępca 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych, członek Rady Nadzorczej Europejskiego 
Instytutu Leśnego w Joensuu. Jednym z omawianych zagadnień była koncepcja leśnych 
gospodarstw węglowych. Polega ona na wdrożeniu eksperymentalnego krajowego 
systemu obrotu jednostkami pochłaniania, generowanymi w wyniku działań dodatkowych 
w  leśnictwie. Mają one na celu umożliwienie podmiotom gospodarki narodowej 
włączonych do sektora ETS zakup tych jednostek, a  co za tym idzie - wypełnianie 
limitów emisyjnych nałożonych w ramach pakietów klimatyczno-energetycznych. Idea 
ta nie jest nowa, została już zaprezentowana na COP w Paryżu, gdzie była poddana 
bardzo burzliwym dyskusjom na forum europejskim.
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Program działań leśnych gospo-
darstw węglowych ma obejmować mię-
dzy innymi prognozę wytwarzania jedno-
stek pochłoniętej emisji oraz aukcyjną 
sprzedaż tych jednostek. Obecnie ta-
kie zastosowanie zostało już wdrożone 
w Nowej Zelandii, Kanadzie czy Wiel-
kiej Brytanii. Na naszym gruncie elektro-
niczną aukcję prowadziłyby Polskie Lasy 
Państwowe. Słusznością tej koncepcji są 
dane statystyczne, które mówią, że aż 
29,4% powierzchni Polski to lasy. - Nato-
miast jeżeli wliczyć do tego tereny, które 
są poza statystką - mówi Zawiła-Niedź-
wiecki - tak więc na przykład wszyst-
kie te zalesienia z dopłat unijnych, które 
nie zostały jeszcze przekwalifikowane 
z terenów rolniczych na tereny leśne, 
to wartość tej powierzchni wzrasta na-
wet do 31%, co daje prawie jedną trze-
cią powierzchni kraju. W Polsce mamy 
9,2 mln ha lasów, z czego w zarządzie 
Lasów Państwowych jest ponad 7 mln 
hektarów lasów, a 1,7 mln ha jest wła-
snością prywatną. Istnieje duże rozdrob-
nienie własności leśnej pozostającej rę-
kach pojedynczych właścicieli - dodaje. 

Zasoby leśne mierzone zapasem 
drewna na pniu, to 2,5 mld m3, co da-
je 0,6 mld ton węgla zakumulowanego 
w lasach. 

Dużym zainteresowaniem wśród 
badaczy cieszą się dodatkowe działa-
nia w celu redukcji CO2 oraz mobiliza-
cji akumulacji węgla. Jednym z nich są 
nowe zalesienia. Według prognozy na 
następne lata, w Polsce ma przybywać 
ok. 285-415 tys. ha lasów rocznie. Jed-
nocześnie naukowcy studzą optymizm, 
zważywszy na brak dostępności gruntów 
do zalesień, wartości te mogą spadać. 
Nie mniej ważnym aspektem wydaje się 
planowanie użytkowania głównego na la-
ta 1993-2013 przyrostu drzew. W omó-
wionym okresie było to blisko 1,2 mln 
m3, z czego pozyskano zaledwie 650 
mln m3, co oznacza, że wycinano 55% 
przyrostu. Wynika to z wielofunkcyjności 
naszej gospodarki leśnej, która ma za-

pewniać nie tylko realizację funkcji pro-
dukcyjnych, ale także środowiskowych 
i społecznych. 

Kolejnym działaniem mającym na ce-
lu redukcję CO2 jest zapobieganie poża-
rom i ich szybkie zwalczanie. Z roku na 
rok w naszym kraju lata są coraz bardziej 
upalne i suche, co przekłada się na ilość 
pożarów. Wzrost ten na szczęście nie 
oddaje wielkości w hektarach trawione-
go przez ogień lasu. Dzięki sprawnemu 
systemowi ochrony przeciwpożarowej la-
su, pożary trawią niewielkie obszary lasy. 

Ostatnim działaniem wspomagają-
cym jest zwiększanie bioróżnorodno-
ści i odporności lasów na zagrożenia ze 
strony chorób i szkodników. Jej celem 
jest wzbogacanie składu gatunkowego 
poprzez wprowadzanie gatunków liścia-
stych. Obecnie szacuje się, iż jest to jed-
na czwarta całych lasów. 

W praktyce wygląda to tak, iż wykwa-
lifikowany pracownik idzie do lasu z re-
jestratorem i wyznacza np. drzewa do 
wycięcia, które natychmiast są widoczne 
w bazach danych. Ważnym atutem sys-
temu jest jego odniesienie przestrzenne. 
Interakcje między mapą a informacjami 
opisowymi są bardzo precyzyjne (2,5 mln 
pozycji, bo tyle jest wydzieleń leśnych).

Ponadto, na 30 000 stałych po-
wierzchniach obserwacyjnych, w cyklu 
5-letnim, dokonuje się z wielkoobsza-
rowej inwentaryzacji stanu lasu. System 
ten ściśle podlega Ministrowi Środowiska 
i dotyczy wszystkich lasów w kraju bez 
względu na ich formę własności. Wyniki 
audytu wzbogacają bazy danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego.

Pozytywne wiadomości dociera-
ją do nas z Generalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, która rocznie wydaje ok. 
40 mln zł na badania naukowe. Obec-
nie nie ma drugiej tak prężnie rozwija-
jącej się państwowej firmy w sektorze 
środowiskowym. To właśnie dzięki tym 
pieniądzom wiemy np. ile węgla mamy 
w biomasie drzewnej oraz czy działania 
dodatkowe istotnie przyczyniają się do 
zwiększenia wchłaniania CO2. Krajowa 
legislacja i system monitorowania są nie-
zbędne do uruchomienia eksperymental-
nego systemu obrotu jednostek pochła-
niania. Program ten obecnie jest w fazie 
integrowania. Polskie Lasy Państwowe 
korzystając z systemu modelowania bi-
lansu węgla, potrafią analizować precy-
zyjnie pochłanianie i emisję CO2. 

Reasumując, zmiany - które obecnie 
są wprowadzane zarówno w leśnictwie 
polskim, jak i na całym świecie - rzutują 
bezpośrednio na podstawowe jednost-
ki gospodarki leśnej. Rozwój technologii 
oraz badań pozwoli na szybkie wyko-
rzystywanie leśnych gospodarstw wę-
glowych, a co za tym idzie, sprzedaży 
nadwyżek na aukcjach internetowych. 
Przyszłościowo będą to zalety zarówno 
ekologiczne, jak i ekonomiczne.

 o

Według przeciętnego Polaka niezależnie od wykształcenia i profesji, lasów w Polsce ubywa. Nic bardziej mylne-
go. Zdaniem wybitnego znawcy Tomasza Zawiła-Niedźwiecki: lasów ubywa na całym świecie, za wyjątkiem Eu-
ropy i Chin. W naszym kraju w ostatnich czasach nastąpił znaczy wzrost zalesień, natomiast w Chinach rocznie 
przybywa kilka mln lasów. 

Według prognozy 
na następne lata, w 
Polsce ma przybywać 
ok. 285-415 tys. ha 
lasów rocznie

”
Polskie Lasy Państwowe posiada-

ją system inwentaryzacji podległych im 
obszarów. Bazy danych o 2,5 mln drze-
wostanów gromadzone są w zintegrowa-
nym systemie łączącym bazy opisowe 
z bazami kartograficznymi. Pozwalają 
one sporządzać i egzekwować wykona-
nie wszelkich prac w lasach poszczegól-
nych nadleśnictw, czyli podstawowych 
jednostek gospodarki leśnej, których jest 
w Polsce 430. Do ich zadań należy pro-
wadzenie gospodarki leśnej oraz aktuali-
zacja danych na temat lasu. Cała ope-
racja odbywa się drogą elektroniczną, 
dzięki czemu na bieżąco można śledzić 
wszystkie rejestry operacji gospodar-
czych, czy innych zmian, jakie są do-
konywane na monitorowanym terenie. 
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Aleksandra Felczak

Minione 10 lat, zwłaszcza w sektorze energetycznym to okres wielu zmian. W 2006 r. 
Polacy nie mogli jeszcze wybierać dostawcy prądu, a w odnawialnych źródłach 

produkowano zaledwie 3,6% energii. W takich warunkach na polskim rynku pojawiła się 
mająca swe korzenie w Czechach, Grupa CEZ, która w ciągu dekady swojej działalności 
wypracowała pozycję stabilnego i wiarygodnego partnera polskiej energetyki.

 � Inwestycje Grupy CEZ 
w Polsce

Od 2006 r., czyli momentu prze-
jęcia jednej z najnowocześniejszych 
elektrociepłowni w Polsce - obecnie  
CEZ Chorzów, Grupa CEZ w Polsce sta-
ra się efektywnie nią zarządzać, optyma-
lizując procesy technologiczne i wpro-
wadzając innowacyjne rozwiązania. 
Elektrociepłownia CEZ Chorzów stała 
się jedną z najnowocześniejszych elek-
trociepłowni spalających węgiel kamienny 
w Polsce. Węgiel nie jest jednak jedynym 
źródłem energii w chorzowskiej elektro-
ciepłowni. Od prawie 8 lat realizowany 
jest proces współspalania węgla z bioma-
są, w którym wykorzystywane są np. po-
zostałości z obróbki drewna lub produkcji 
rolniczej. Ponadto zakład od dawna speł-
nia najbardziej restrykcyjne normy i stan-
dardy emisyjne, które zaczęły oficjalnie 
obowiązywać od stycznia br.  To ważne, 
bo kontrola procesu technologicznego 
pod kątem emisji do powietrza od sa-
mego początku działalności Grupy CEZ  
w Chorzowie stanowi jeden z priorytetów. 
Bliskość zabudowy mieszkalnej wymusza 
kompensację i praktykowanie rozwiązań 
najbardziej korzystnych dla środowiska. 
Elektrociepłownia restrykcyjnie kontrolu-
je więc emisję zanieczyszczeń, utylizuje 
odpady powstające w procesie spalania 

Grupa CEZ działalność w Polsce 
rozpoczęła od zakupu większościo-
wego pakietu udziałów w elektrowni  
CEZ Skawina (w przeszłości Elektrow-
nia Skawina) oraz elektrociepłowni  
CEZ Chorzów (dawniej Elektrociepłow-
ni ELCHO Chorzów). Minione 10 lat 
działalności Grupy CEZ w Polsce to 
okres intensywnych działań na rzecz 
współtworzenia nowoczesnej polskiej 

energetyki. Rozszerzenie portfolio Gru-
py, działania optymalizujące procesy 
technologiczne posiadanych źródeł, 
inwestycje w odnawialne źródła ener-
gii oraz wiedza ekspercka, którą firma 
posiada i którą dzieli się z partnerami, 
zapewniły Grupie CEZ ważne miejsce 
w debacie o polskiej energetyce. To 
zarówno sukces firmy, jak i wyzwanie 
na kolejne lata.

Grupa CEZ w Polsce 
- dekada partnerstwa i inwestycji
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Grupa popularyzuje 
profesjonalną wiedzę 
związaną z procesami 
wytwarzania ciepła, 
obala mity dotyczące 
ciepłej wody 
użytkowej w sieci, 
wyjaśnia, jak otrzymać 
dofinansowanie 
do inwestycji, 
czy pokazuje, jak 
przekonać innych 
mieszkańców bloku 
do podjęcia wspólnej 
decyzji instalacyjnej

”
oraz oczyszcza wytwarzane ścieki, dzię-
ki czemu ogranicza pobór wody surowej 
oraz zużycie chemikaliów.

W tym samym czasie, w którym 
miał miejsce zakup udziałów w spółce  
CEZ Chorzów (dawnej Elektrociepłowni 
ELCHO Chorzów), Grupa CEZ dokonała 
też zakupu elektrowni w Skawinie, źródła 
wybudowanego pod koniec lat 50. XX w.  
By ustabilizować kondycję elektrowni 
i wykorzystać jej potencjał w ciągu ostat-
nich 10 lat, zrealizowano szereg inwesty-
cji na rzecz jej modernizacji. W 2008 r., 
gdy pojawiła się konieczność spełnienia 
wymagań unijnej dyrektywy LCP w spra-
wie dużych źródeł spalania, dokonano 
modernizacji elektrowni, uzyskując istot-
ne obniżenie stężenia pyłu w spalinach 
do poziomu 50 mg/Nm3. W tym samym 
roku oddano do użytku instalację odsiar-
czania, w 2011 r. zmodernizowano pom-
py wody sieciowej, a w 2013 r. urucho-
miono Małą Elektrownię Wodną w Borku 
Szlacheckim o mocy 0,8 MW. Prace te 
pochłonęły około 142 mln zł. W ub. r. 
w elektrowni CEZ Skawina zakończono 
jedną z największych inwestycji - remont 
generatora TG6, podnosząc sprawność 
turbozespołu i obniżając wskaźnik emi-
syjności o ok. 10%. Spółka w planach ma 
kolejne, infrastrukturalne projekty o cha-
rakterze proekologicznym.

Do kamieni milowych ostatnich 10 
lat działalności w Polsce bez wątpienia 
zalicza się także zakup spółki Eco-Wind 
Construction i skierowanie potencjału in-
westycyjnego w kierunku odnawialnych 
źródeł energii. Grupa CEZ w Polsce sta-
wia na czystą energię i liczy na stabil-
ne warunki do ich dalszego rozwoju. 
Obecnie aktywne portfolio spółki zawie-
ra projekty wiatrowe o łącznej mocy do  
420 MW, zlokalizowane na terenie pół-
nocnej, zachodniej, wschodniej oraz 
południowo-wschodniej Polski. Projek-
ty z portfolio Eco-Wind Construction 
znajdują się na rożnym etapie rozwo-
ju, począwszy od projektów na etapie 
procedur planistycznych aż po uzyska-
ne pozwolenia na budowę. Dla całości 
portfolio firma Eco-Wind Construction 
posiada ważne warunki przyłączenio-
we i umowę przyłączeniową. Obecnie 

kwestia budowy farm wiatrowych uwa-
runkowana jest szeroko dyskutowanymi 
w ostatnim czasie regulacjami prawnymi.

 � Działając na rzecz 
przyszłości bez smogu 

Polityka zrównoważonego rozwoju, 
będąca ważną częścią planów rozwo-
jowych Grupy CEZ w Polsce ściśle wią-
że się ze zmienianiem stopnia świado-
mości społecznej i walką ze smogiem. 
Na komfort życia w dużych skupiskach 
miejskich, a takimi bez wątpienia są Kra-
ków i aglomeracja śląska, mają wpływ 
przede wszystkim domowe piece grzew-
cze i kotłownie oraz zanieczyszczenia 
komunikacyjne. Niska emisja od kilku 
sezonów jest negatywnym bohaterem 
kampanii edukacyjnych i proekologicz-
nych prowadzonych przez Grupę CEZ 
w Polsce na łamach regionalnych wy-
dań dzienników, tygodników i portali in-
ternetowych. Grupa popularyzuje profe-
sjonalną wiedzę związaną z procesami 
wytwarzania ciepła, obala mity dotyczą-
ce ciepłej wody użytkowej w sieci, wy-
jaśnia, jak otrzymać dofinansowanie do 
inwestycji, czy pokazuje, jak przekonać 
innych mieszkańców bloku do podjęcia 
wspólnej decyzji instalacyjnej. Niezwykle 
ważnym elementem tego przedsięwzię-
cia, jak i rozwoju rynku ciepła jest wiedza 
związana z alternatywnymi względem 
węgla źródłami energii.

Prowadzone przez Grupę CEZ 
w Polsce działania są doceniane za-
równo przez mieszkańców aglomera-
cji krakowskiej i śląskiej, jak i eksper-
tów branżowych. W 2015 r. Grupa CEZ 
w Polsce została uhonorowana tytułem 
„Symbolu działań proekologicznych” 
przyznawanym przez „Monitor Bizne-
su” - ogólnopolski dodatek wydawany 
z dziennikiem „Rzeczpospolita”. W uza-
sadnieniu wyróżnienia doceniono za-
angażowanie Grupy CEZ w Polsce 
w wypełnianie najwyższych norm śro-
dowiskowych w obiektach CEZ Skawina 
 i CEZ Chorzów oraz prowadzone dzia-
łania edukacyjne promujące ciepło sie-
ciowe. To także najlepszy dowód, że po-
marańczowe barwy Grupy CEZ  w ciągu 
ostatnich 10 lat na dobre wpisały się już 
w energetyczny krajobraz Polski i stały 
się symbolem czystej energii.

 o

 � Plany na przyszłość

Polski rynek energii został uznany 
przez Grupę CEZ jako perspektywicz-
ny. Grupa z uwagą obserwuje otoczenie 
regulacyjne i polityczne, aby sprostać 
z jednej strony oczekiwaniom akcjonariu-
szy CEZ, ale także wykorzystać szanse 
rozwoju, które istnieją w Polsce. 

W ramach rozwoju tradycyjnej ener-
getyki głównym obszarem zainteresowa-
nia jest ciepłownictwo systemowe i wy-
sokosprawna kogeneracja. Grupa CEZ 
jest także bardzo aktywnym uczestnikiem 
rynku ciepła na Śląsku i w Małopolsce. 

Co więcej, Grupa CEZ wkracza 
w nowy obszar działalności i rozwija 
projekty związane z szeroko rozumianą 
efektywnością energetyczną. Podob-
nie jak w Czechach, również w Polsce 
została utworzona spółka CEZ ESCO 
Polska, która wychodzi z ofertą kom-
pleksowych usług w zakresie efektyw-
nego gospodarowania energią. Celem 
Grupy CEZ jest uzyskanie pozycji lidera 
w zakresie kompleksowych usług ener-
getycznych dla klientów indywidualnych, 
przedsiębiorstw, samorządów oraz sek-
tora publicznego.
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Robert Kaczanowski, główny specjalista ds. kotłów i urządzeń pomocniczych, TAURON Wytwarzanie SA

17 kwietnia minęły dwa lata od momentu podpisania kontraktu na budowę bloku 
energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy 910 MW w TAURON 

Wytwarzanie Elektrowni Jaworzno. Budowa największej inwestycji Grupy TAURON 
idzie pełną parą. W krajobrazie Jaworzna już widoczne są dwa pylony komunikacyjne 
o wysokości 138 m każdy, rośnie także chłodnia kominowa, która docelowo osiągnie 
wysokość 180 m. Trwają intensywne prace przy budowie budynków maszynowni, kotłowni, 
nawy elektrycznej. Ruszyła już także produkcja urządzeń. 

Po podpisaniu kontraktu prowadzo-
ne były prace projektowe oraz przygo-
towywany był teren pod budowę, który 
15 listopada 2014 r. przekazany został 
RAFAKO - głównemu wykonawcy kon-
traktu. Pierwsze roboty związane z bu-
dową nowej jednostki rozpoczęły się 
w marcu ub. r.

Budowa bloku 910 MW 
w TAURON Wytwarzanie

 � Najważniejsze budynki

W pierwszej kolejności wykonane zo-
stały wykopy pod fundamenty budynku 
głównego kotłowni i maszynowni oraz 
pod fundamenty chłodni kominowej. 
Następnie rozpoczął się kolejny ważny 
etap - palowanie pod płytę fundamento-

wą kotłowni. Palowanie to jedna z grup 
robót fundamentowych polegająca na 
osadzaniu w gruncie, przy użyciu odpo-
wiednich technologii, żelbetowych pali. 
Pod budynkiem kotłowni jaworznickiego 
bloku znalazło się ich 220 szt., każdy 
o średnicy 800 mm. Pale zlokalizowa-
ne są w pięciu strefach, w zależności 
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mentowej. Długość pali wahała się od 
22,5 do 30,5 m. Średnia masa jednego 
pala, na który potrzeba mniej więcej 13 
m3 betonu, to 32 tony. Po zakończeniu 
palowania i osiągnięciu przez beton wy-
trzymałości, wykonany został podkład 
z chudego betonu i rozpoczęto zbroje-
nie płyty kotłowni. Równocześnie trwały 
pracy przy budowie pylonów komunika-
cyjnych. Rosły one w oparciu o podcią-
ganą w górę formę, która pozwalała na 
wykonanie wszystkich ścian pionowych, 
zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrz-
nych. Gdy konstrukcje osiągnęły zakła-
daną wysokość, rozpoczęto prace zwią-
zane z montażem klatek schodowych 
oraz wykonanie poszczególnych pozio-
mów komunikacyjnych. Prefabrykowane 
schody, przy pomocy żurawia budowla-
nego, wprowadzane są od góry pylonu 
do jego wnętrza, na określoną wysokość, 

gdzie następuje ich montaż. Po wybu-
dowaniu ciągu schodów, wylewane są 
poszczególne poziomy komunikacyjne. 
Po osiągnięciu odpowiedniej trwałości 
i twardości betonu, prowadzony jest dal-

Pod koniec ub. r. wykonano beto-
nowanie fundamentów kotłowni i ma-
szynowni nowego bloku. Był to jeden 
z najważniejszych etapów budowy prze-
widzianych do wykonania w 2015 r. Be-
tonowanie maszynowni trwało 3 dni. Na 
jej zbrojenie zużyto 2 300 ton stali. wyla-
no ponad 13 tys. m3 betonu przy użyciu 
5 pomp - wykonano 1 374 kursów beto-
nowozami. Betonowanie kotłowni trwało 
5 dni. Na zbrojenie zużyto ponad 3 tys. 
ton stali, wylano prawie 22,5 tys. m3 be-
tonu przy użyciu 7 pomp, wykonano 2 
292 kursy betonowozami. 

 � Chłodnia kominowa

Na placu budowy dobrze widoczna 
zaczyna być chłodnia kominowa blo-
ku. Jej wykonanie odbywać się będzie 
w 143 cyklach betonowania. Cykle te 
rozpoczęły się po zamontowaniu 40 słu-

Odpopielanie - chłodnia (10.05.2016)

Budowa bloku 910 MW (9.05.2016)

Na placu budowy 
dobrze widoczna 
zaczyna być chłodnia 
kominowa bloku. Jej 
wykonanie odbywać 
się będzie w 143 
cyklach betonowania

”
szy montaż schodów aż do następnego 
poziomu komunikacyjnego. Ostatnim 
elementem, po wykonaniu pełnej klatki 
schodowej, był montaż dachu.
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pów wsporczych, które sięgnęły 12 m 
wysokości. Pierwszy cykl powłoki chłod-
ni wykonany został z belek prefabryko-
wanych. Po jego wykonaniu, rozpoczęto 
wznoszenie kolejnych 142 cykli powło-
ki monolitycznej - każdy wykonywany 
jest metodą deskowania przestawne-
go. Prace związane z budową płaszcza 
chłodni zgodnie z obowiązującym har-
monogramem zakończą się w czerwcu 
2017 r. Średnica podstawy chłodni wy-
nosi 150 m, co oznacza, że pomieściłaby 
pełnowymiarowe boisko FIFA. Docelo-
wo chłodnia kominowa osiągnie 180 m 
wysokości. Na budowę samej powłoki 
chłodni, oprócz wsporników i elementów 
prefabrykowanych, zużytych zostanie 
prawie 1.500 ton stali zbrojeniowej i wy-
lanych zostanie blisko 14 tys. m3 betonu. 

Projekt uwzględnia sprawdzone rozwią-
zania technologiczne najnowszej gene-
racji. Rozwój technologii budowy kotłów 
przepływowych spowodował zwiększe-

W raciborskiej firmie 
RAFAKO powstaje 
kocioł parowy. Kocioł 
dla tego bloku jest 
kotłem pyłowym 
opalanym węglem 
kamiennym

”
Kolosalna hiperboloida osiągnie niemal 
2/3 wysokości jednego z najwyższych 
kominów w Polsce, który znajduje się 
w Elektrowni Jaworzno III.

 � Nie tylko plac budowy

Podczas gdy na budowie bloku ener-
getycznego w Jaworznie trwają inten-
sywne prace budowlane, w wielu za-
kładach wytwórczych produkowane są 
elementy mechaniczne, które w przy-
szłości wejdą w skład nowej jednostki 
wytwórczej. W raciborskiej firmie RAFA-
KO powstaje kocioł parowy. Kocioł dla 
tego bloku jest kotłem pyłowym opa-
lanym węglem kamiennym. Całkowity 
ciężar wyprodukowanych części ciśnie-
niowych kotła wyniesie około 7 500 t. 

nie parametrów pary do temperatury i ci-
śnienia rzędu 600-620°C i 280-300 bar 
(parametry nadkrytyczne) pociąga za 
sobą konieczność stosowania nowocze-
snych stali na część ciśnieniową kotła. 
Główne materiały użyte w trakcie wy-
twarzania to stal 13CrMo4-5 na ściany 
szczelne i wężownice podgrzewacza 
wody oraz 10CrMo910, T91 oraz ma-
teriały austenityczne na przegrzewacze 
pary. Na większość komór i rurociągów 
łączących przewidziano materiał P91 
i P92. Z uwagi na wysoką sprawność 
kotła część kluczowych materiałów za-
mówiono ze zwiększonymi wymaganiami 
niż wynika to ze standardu w normach 
przedmiotowych.

Widok na maszynownię (10.05.2016)

W trakcie palowania (7.07.2015)
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Powstaje także główna konstrukcja 
nośna kotła. To na niej zawieszone zo-
stanie jedno z największych urządzeń 
bloku energetycznego - kocioł parowy. 
Cały układ konstrukcji składał się będzie 
z czterech ogromnych słupów nośnych 
ustawionych na planie kwadratu o bo-
kach długości 31 m, połączonych ze sobą 
stężniami i ryglami. Wszystkie elementy 
zespojone zostaną za pomocą ogrom-
nej ilości śrub o wysokiej wytrzymałości. 
Słupy nośne wykonane zostały jako ele-
menty spawane z blach. Przekrój każ-
dego ze słupów to 2,3 m x 2,3 m. Przy 
tak ogromnych wymiarach konstrukcji 
i przy tak ogromnych obciążeniach, jakim 
będzie ona poddawana, nie może być 
mowy o błędach, czy niedociągnięciach. 
Aby zyskać stuprocentową pewność, że 
wszystkie elementy zostały prawidłowo 
wykonane, jeszcze w wytwórni przepro-
wadza się wstępny montaż konstrukcji. 
Po stwierdzeniu zgodności z projektem 
i dopasowania poszczególnych detali ze 
sobą, konstrukcja jest rozbierana i trans-
portowana na teren budowy, gdzie zosta-
nie zamontowana już na stałe.

Teren budowy jaworznickiego blo-
ku zmienia się w dużym tempie. Rosną 
budowle, pojawiają się coraz to nowe 
urządzenia. Codziennie setki ludzi do-
kładają wszelkich starań, by inwesty-
cja zakończyła się zgodnie z przyjętym 
harmonogramem i by na przełomie I i II 
kwartału 2019 r. blok został przekazany 
do eksploatacji. o

Blok 910 MW (10.05.2016)

Kotłownia (16.12.2015)

Widok z kotła biomasowego (25.10.2015)

Chłodnia kominowa (10.05.2016)
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Firma produkcyjna, której zarząd my-
śli długoterminowo o rozwoju działalno-
ści, musi mieć zagwarantowane dostawy 
energii elektrycznej oraz innych mediów 
(gaz, ciepło, itp.). Te gwarancje owocują 
skutecznością działania firmy, jednocze-
śnie umożliwiając stabilizację produkcyjną. 

Przedsiębiorcy mogą optymalizować 
wydatki na energię elektryczną poprzez 
zmniejszenie zużycia energii, zmniejsze-
nie mocy umownej, zmianę grupy taryfo-
wej oraz zmianę profilu zużycia energii. 
Coraz więcej firm w Polsce dostrzega 
konieczność racjonalizacji wykorzysta-
nia nośników energii. Z analiz wynika, iż 
w krajach UE w sektorze produkcyjnym, 
potencjalne oszczędności wynikające 
z bardziej efektywnego wykorzystania 
energii wynoszą od 10% do 25%.

Niestety, niezbędnym do tego ele-
mentem jest posiadanie przez przed-
siębiorstwo odpowiedzialnego zarządu. 
Okazuje się bowiem, biorąc pod uwagę 
wieloletnią praktykę, że nie jest to po-
wszechny standard. Zarząd nawet du-
żego przedsiębiorstwa postrzega syste-
my monitoringu mediów, czyli pierwszy 
krok do zarządzania kosztami firmy, jako 
inwestycje niepotrzebne i nieopłacalne. 
Nie znając korzyści oraz sposobów wy-
korzystania tych narzędzi (archiwum, 

Odpowiedzialność Zarządu 
względem Systemów Monitoringu Mediów

OEE, on-line, koszt wytworzenia pro-
duktu, itd.), negatywnie opiniują wnio-
ski działów utrzymania ruchu, głównych 
energetyków, dyrektorów produkcji, ad-
ministratorów budynków.

Największą przeszkodą dla poprawy 
efektywności energetycznej nie jest brak 
technologii, ale nieświadomość użyt-
kowników energii, a przede wszystkim 
podmiotów odpowiedzialnych - czyli za-
rządów firm. Wśród zarządu i pracowni-
ków panuje brak świadomości o efektyw-
ności energetycznej - są niewrażliwi na 
pewne stany i światowe tendencje, jak 
i procesy z tym powiązane - po prostu 
płacą rachunki.

Odpowiedzialny zarząd to ekono-
miczna konieczność. Jego obowiązkiem 
jest dbanie o ochronę środowiska natu-
ralnego oraz o wizerunek firmy. Nadrzęd-
nym priorytetem jest spełnianie wymagań 
klientów oraz wdrażanie „Zrównoważone-
go Rozwoju”. Bezwzględny nakaz dosko-
nalenia wyniku energetycznego staje się 
czymś więcej niż trendem. To niezbędna 

konieczność odpowiedzialnego sposobu 
zarządzania procesami przedsiębiorstwa. 
Zapewnianie środków finansowych, jak 
również bezpośrednio dbanie o kształ-
cenie pracowników na każdym szczeblu 
firmy, to główne zadania wiarygodnego 
zarządu. Doskonalenie organizacji pracy 
w oparciu o procesy wewnętrzne oraz 
opinie zewnętrzne powoduje, że przed-
siębiorstwo odnosi sukcesy powiązane 
z globalną efektywnością energetyczną. 
Odpowiedzialny i rozsądny zarząd wyda-
je pokaźne sumy pieniędzy na analizę 
oraz prognozowanie działań w zakre-
sie zużycia energii, przez co ogranicza 
koszty ponoszone na energię elektrycz-
ną oraz inne media.

W obecnych czasach, dyrektywy 
unijne oraz zmieniająca się kultura do-
prowadzają do sytuacji, gdzie kontrola 
zużycia energii staje się stylem funkcjo-
nowania nowoczesnego przedsiębior-
stwa oraz podmiotów powiązanych. Na 
szczęście jest to tendencja wzrostowa.  
Czy dziś ktoś dyskutuje nad ko-
n iecznośc ią  ochrony ś rodowi -
ska i  segregowaniem odpadów? 
Racjonalne wykorzystanie energii to nie 
tylko oszczędzanie - to zmiana myśle-
nia, nawyków. Zmiany te nie mogą wpro-
wadzić się same. Muszą być oparte na 
kompetencji ludzi, świadomych oraz 
odpowiedzialnych zarządów przedsię-
biorstw. o

Każda firma będąca podmiotem na rynku towaru 
lub usług pracuje w określonej strukturze, 

kontroluje kierunki rozwoju produktu, ma swoje cele, 
zmaga się z wieloma trudnościami - jednak ciągle 
chce się doskonalić. 

Jakub Jędrzejewski, kierownik projektu, ASTAT Sp. z o.o.
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Projekt 
nowelizacji Prawa 
Energetycznego 
z 21 kwietnia br. 
to nie pierwsza 
próba wskazania 
harmonogramu 
uwolnienia rynku 
gazu, ale pierwsza, 
która rozstrzyga tę 
kwestię w formie 
ustawy

”

Prawdziwie konkurencyjny rynek ga-
zu ziemnego jest rzeczywiście wyczeki-
wany przez wszystkich jego uczestni-
ków w Polsce. Spółki obrotu, takie jak 
EWE, nie będą ograniczane w ramach 
regulacji, co pozwoli na szerszą ofertę 
produktową i jednocześnie spowoduje 
eliminacje ryzyk związanych z regula-
cją. Z drugiej strony uwolnienie rynku to 
większa elastyczność, szersza oferta 
i zorientowanie na klienta. Tu skorzysta-
ją niewątpliwie odbiorcy gazu, którzy na 
rynkowych zasadach będą mogli wybrać 
sprzedawcę gazu. Oczekiwanie zmian 
jest szczególnie widoczne u tych odbior-
ców gazu, którzy już mają doświadcze-
nia na rynkach konkurencyjnych Europy. 
Proponowane zmiany w prawie zmierza-
ją we właściwym kierunku i można by 
sobie tylko życzyć ich przyspieszenia. 

 � Nie wystarczy, że 
gaz można kupić na 
rynkowych zasadach

Na tych samych rynkowych zasa-
dach powinno się móc go sprzedawać. 
Po wielu latach dyskusji i starań stwo-
rzono wreszcie techniczne podstawy 
rynku konkurencyjnego. Powstały jedno-
lite warunki obrotu hurtowego dla obsza-
ru rynkowego gazu wysokometanowe-
go. Dzięki ustawowemu wprowadzeniu 

Dariusz Brzozowski, prezes zarządu Grupy EWE w Polsce

Na elastycznym rynku gazu 

zyskają wszyscy
Pod koniec kwietnia br. pojawił się wreszcie wyczekiwany przez alternatywnych 

sprzedawców gazu ziemnego, projekt zmian Ustawy Prawo Energetyczne, 
wskazujący terminy uwolnienia rynku, z harmonogramem z granicznymi datami 
2017 i 2024 r. O komentarz poprosiliśmy prezesa zarządu Grupy EWE w Polsce, 
Dariusza Brzozowskiego. 

obliga giełdowego, nakładającemu na 
PGNiG obowiązek sprzedaży najpierw 
40%, a od 2015 r. - 55% wolumenów 
gazu poprzez Towarową Giełdę Energii, 
zdołano osiągnąć płynność rynku gazu. 

 � Teraz m.in. 
w konsekwencji tego 
orzeczenia pojawiły się 
daty

Projekt nowelizacji Prawa Energe-
tycznego z 21 kwietnia br. to nie pierw-
sza próba wskazania harmonogramu 
uwolnienia rynku gazu, ale pierwsza, któ-
ra rozstrzyga tę kwestię w formie usta-
wy. Polska jako ostatni kraj UE - zgod-
nie z uzasadnieniem do projektu zmiany 
ustawy - utrzymuje jeszcze regulacje cen 
gazu w pełnym zakresie. Do tej pory, 
mimo podejmowanych prób tworzenia 
map drogowych uwolnienia rynku, żadne 
z działań nie zakończyło się sukcesem. 
Należy sobie więc życzyć, aby proces 
legislacyjny przebiegł sprawnie i zgodnie 
z projektem, a zmiana ustawy z dniem 
1 kwietnia 2017 r. weszła w życie, jako 
obowiązujące prawo, uwalniając rynek 
gazu w naszym kraju.

 � Od tego dnia zacznie 
się pewniejszy, bardziej 
przewidywalny rynek?

Będziemy już blisko, choć pozosta-
je niepewność dotycząca ostatecznego 
kierunku zmian w zakresie obowiązko-
wych rezerw gazu czy rozporządzenia 
dywersyfikacyjnego. o

Biorąc powyższe pod uwagę, kolejnym 
krokiem w kierunku liberalizacji rynku 
powinno być uwolnienie cen w obro-
cie.  Obecnie nie istnieją żadne racjo-
nalne przesłanki uzasadniające dalsze 
utrzymywanie obowiązku zatwierdzania 
taryf dla klientów, szczególnie instytu-
cjonalnych. Mamy z tym ponadto jako 
Polska problem w ramach regulacji unij-
nych i orzeczenia ETS z ubiegłego roku.
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Uzasadnieniem dla wprowadzenia 
tej zmiany jest brak jednolitej praktyki 
organów podatkowych i podatników w 
zakresie obrotu tymi wyrobami oraz moż-
liwość wykorzystania tych wyrobów do 
celów opałowych lub napędowych (a 
więc dokonania zmiany przeznaczenia) 
na każdym etapie obrotu nimi. 

Znowelizowana ustawa akcyzowa 
zakłada m.in. że: 

 � ww. wyroby powinny być produko-
wane wyłącznie w składzie podat-
kowym; 
oraz 

 � powinny być przemieszczane: 
 – w procedurze zawieszenia po-
boru akcyzy, co oczywiście 
wiąże się z dodatkową ilością 
wymogów formalnych oraz jest 
dedykowane wyłącznie dla pod-
miotów posiadających ściśle 
określony status na gruncie po-
datku akcyzowego, tj. skład po-
datkowy albo zarejestrowanego 
odbiorcę. Jednak ze względu na 
niejasne brzmienie przepisów 
można mieć wątpliwości czy w 
przypadku tego drugiego statu-

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy przepisy w zakresie obrotu wyrobami 
energetycznymi opodatkowanymi zerową stawką akcyzy (a więc wyrobów 

przeznaczonych do celów innych niż opałowe lub napędowe), które zostały 
wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej. Ustawodawca zdecydował 
się na obostrzenie systemu obrotu tymi wyrobami. 

Krzysztof Wiński, starszy konsultant, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Nowelizacja 
ustawy akcyzowej

su rzeczywiście niezbędne jest 
wysłanie i tym samym odebra-
nie wyrobów w procedurze za-
wieszenia poboru akcyzy. W tym 
zakresie jedynym sposobem na 
rozwianie wątpliwości jest uzy-
skanie interpretacji podatkowej. 
Warto podkreślić, iż cała kon-
strukcja nowelizacji ustawy ak-
cyzowej w zakresie wyrobów 
energetycznych eliminuje dzia-
łalność na terytorium kraju po-
średników, którzy nie posiadają 
składu podatkowego, a więc nie 
mogą wysyłać i odbierać wyro-
bów w zakresie procedury zawie-
szenia poboru akcyzy. 
 – albo poza procedurą zawiesze-
nia poboru. Przy czym w tym 
przypadku niezwykle istotne 
jest, aby takie przemieszczenie 
spełniło warunki określone w 
art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej. 
Poniżej prezentujemy schemat 
modelowego przemieszczenia 
przykładowych wyrobów ener-
getycznych poza procedurą za-
wieszenia poboru akcyzy.

 � dodatkowo podmiot, który zużywa 
ww. wyroby w ramach prowadzo-
nej działalności powinien dokonać 
rejestracji dla celów akcyzy (takiego 
obowiązku ustawa akcyzowa nie 
przewidywała do 31 grudnia 2015 
r.), co w konsekwencji spowodu-
je wyznaczenie przez właściwy dla 
niego organ podatkowy na jego 
rzecz dopuszczalnych norm zuży-
cia. Ich przekroczenie spowodu-
je obowiązek zapłaty akcyzy. Tutaj 
jednak warto zadać sobie pytanie 
według jakiej stawki? Należy pod-
kreślić, iż znowelizowane przepisy 
akcyzowe przewidują pozytywną 
stawkę akcyzy wyłącznie dla ubyt-
ków lub całkowitego zniszczenia 
wyrobów akcyzowych, objętych ze-
rową stawką akcyzy, która wynosi 
1822 zł/1000 litrów, a w przypad-
ku gdy ich gęstość w temperaturze 
15oC jest równa lub wyższa od 890 
kg/m3 - 2047 zł/1000 kg. W tym 
zakresie również jedynym rozwią-
zaniem na rozwianie wątpliwości 
jest wniosek o wydanie interpreta-
cji indywidualnej. o
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Pozycja/podpozycja/kod CN Grupa wyrobów Zakres wyrobów w ramach pozycji CN

ex 2707

Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej 
smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników 
aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych 

- wyłącznie

Benzol (benzen) - 2707 10

Toluol (toluen) - 2707 20

Ksylol (ksyleny) - CN 2707 30

Pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z 
których 65% lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) 

destyluje w 250°C zgodnie z metodą ASTM D 86 - CN 
2707 50

od ex 2710 11 do ex 2710 19 69

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicz-
nych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione 

ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy 
naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, 

których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów

ex 2711
Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe,  

z wyłączeniem objętych pozycjami  
CN 2711 11 00, 2711 21 00 oraz 2711  29 00

2901 10 00 Węglowodory alifatyczne nasycone

ex 2902 Węglowodory cykliczne - wyłącznie

Benzen - 2902 20 00

Toluen - 2902 30 00

o-Ksylen - CN 2902 41 00

m-Ksylen - CN 2902 42 00

p-Ksylen - CN 2902 43 00

Mieszaniny izomerów ksylenu - CN 2902 44 00

ex 3811

Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia 
się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne 

oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych 
(włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych 

samych celów, co oleje mineralne

Środki przeciwstukowe, na bazie tetraetyloołowiu  
- CN 3811 11 10

Pozostałe środki przeciwstukowe, na bazie związków ołowiu 
- CN 3811 11 90

Pozostałe środki przeciwstukowe - CN 3811 19 00

Pozostałe - CN 3811 90 00

Tab. 1. Wykaz wyrobów energetycznych, które zostały „dotknięte” nowelizacją ustawy akcyzowej 

Rys. 1. Schemat modelowego przemieszczenia  
przykładowych wyrobów energetycznych  
w ramach procedury zawieszenia poboru  
akcyzy oraz poza taką procedurą. 

2

Mieszaniny izomerów ksylenu - CN 2902 44 00

ex 3811

Środki przeciwstukowe, inhibitory 
utleniania, inhibitory tworzenia się 
żywic, dodatki zwiększające 
lepkość, preparaty antykorozyjne 
oraz pozostałe preparaty dodawane 
do olejów mineralnych (włącznie z 
benzyną) lub do innych cieczy, 
stosowanych do tych samych celów, 
co oleje mineralne

Środki przeciwstukowe, na bazie tetraetyloołowiu - CN 3811 11 
10

Pozostałe środki przeciwstukowe, na bazie związków ołowiu -
CN 3811 11 90

Pozostałe środki przeciwstukowe - CN 3811 19 00

Pozostałe - CN 3811 90 00

Znowelizowana ustawa akcyzowa zakłada m.in. że:

 ww. wyroby powinny być produkowane wyłącznie w składzie podatkowym; oraz
 powinny być przemieszczane:

o w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, co oczywiście wiąże się z dodatkową ilością wymogów 
formalnych oraz jest dedykowane wyłącznie dla podmiotów posiadających ściśle określony status na 
gruncie podatku akcyzowego, tj. skład podatkowy albo zarejestrowanego odbiorcę. Jednak ze 
względu na niejasne brzmienie przepisów można mieć wątpliwości czy w przypadku tego drugiego 
statusu rzeczywiście niezbędne jest wysłanie i tym samym odebranie wyrobów w procedurze 
zawieszenia poboru akcyzy. W tym zakresie jedynym rozwiązaniem na rozwianie wątpliwości jest 
uzyskanie interpretacji podatkowej. Warto podkreślić, iż cała konstrukcja nowelizacji ustawy 
akcyzowej w zakresie wyrobów energetycznych eliminuje działalność na terytorium kraju
pośredników, którzy nie posiadają składu podatkowego, a więc nie mogą wysyłać i odbierać 
wyrobów w zakresie procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Rys. 1. Schemat modelowego przemieszczenia przykładowych wyrobów energetycznych w ramach procedury 
zawieszenia poboru akcyzy. 

o albo poza procedurą zawieszenia poboru. Przy czym w tym przypadku niezwykle istotne jest, aby 
takie przemieszczenie spełniło warunki określone w art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej. Poniżej 
prezentujemy schemat modelowego przemieszczenia przykładowych wyrobów energetycznych poza 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

3

 dodatkowo podmiot, który zużywa ww. wyroby w ramach prowadzonej działalności powinien dokonać 
rejestracji dla celów akcyzy (takiego obowiązku ustawa akcyzowa nie przewidywała do 31 grudnia 2016 r.), 
co w konsekwencji spowoduje wyznaczenie przez właściwy dla niego organ podatkowy na jego rzecz 
dopuszczalne norm zużycia. Ich przekroczenie spowoduje obowiązek zapłaty akcyzy. Tutaj jednak warto 
zadać sobie pytanie według jakiej stawki? Należy podkreślić, iż znowelizowane przepisy akcyzowe 
przewidują pozytywną stawkę akcyzy wyłącznie dla ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów 
akcyzowych, objętych zerową stawką akcyzy, która wynosi 1 822 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich 
gęstość w temperaturze 15oC jest równa lub wyższa od 890 kg/m3 - 2 047 zł/1000 kg. W tym zakresie również 
jedynym rozwiązaniem na rozwianie wątpliwości jest wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. 
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Pierwszego dnia Konferencji podkre-
ślono znaczenie politycznych aspektów 
związanych z bezpieczeństwem ener-
getycznym. Określono, w jaki sposób 
interpretować wojny surowcowe. Przed-
stawiono politykę energetyczną jako grę 
interesów opierającą się często o instru-
menty formalne i nieformalne. Przy czym 
te ostatnie wydają się być podstawą pro-
cesów decyzyjnych na szczeblu unij-

W dniach 25-26 kwietnia 2016 r. odbyła się pod ww. tytułem Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Polityki Energetycznej 

im. Ignacego Łukasiewicza, Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania PRz oraz 
Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”. 

dr Mariusz Ruszel, dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Politechnika Rzeszowska

Polityka energetyczna 
Unii Europejskiej 
- filary i perspektywa rozwoju

nym. Używając przykładu projektu South 
Stream zaprezentowano gry informacyj-
ne związane z dezinformowaniem i in-
spirowaniem. Podkreślono również, że 
niektóre państwa z racji osiągniętych 
przewag konkurencyjnych znajdują się 
w „centrum”, a inne stanowią „peryferia”, 
co jest widoczne w polityce energetycz-
no-klimatycznej. Głównym prelegentem 
podczas paneli plenarnych był wicemini-

ster Michał Kurtyka (podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Energii). Odniósł się on 
do dyskusji toczącej się wokół przyszło-
ści polityki energetycznej na forum UE 
i modeli obowiązujących w poszczegól-
nych państwach członkowskich. Podkre-
ślił, że Ministerstwo Energii (poszukując 
efektywnych rozwiązań w tym obszarze) 
z uwagą odnosi się do doświadczeń na-
szych europejskich partnerów. - Trudno 
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dziś mówić o uniwersalnej ścieżce pro-
wadzącej do osiągnięcia unijnych ce-
lów klimatycznych w ramach zobowią-
zań krajowych, która byłaby wspólna dla 
wszystkich krajów członkowskich Unii 
Europejskiej - podkreślił. Zwrócił uwagę, 
że punktem wyjścia do dyskusji na ten 
temat powinno być określenie warun-
ków brzegowych proponowanych zmian.  
- Powinny one uwzględniać zarówno pol-
ską strukturę wytwarzania energii, stan 
techniczny krajowego systemu przesy-
łowego, uwarunkowania geograficzne 
i geopolityczne jak również stan dojrza-
łości rozwoju technologii i ograniczenia 
techniczne - ocenił1.

Paneliści dostrzegli również, że trans-
formacja energetyczna musi wzmacniać 
konkurencyjność polskiego sektora ener-
getycznego, a także całej gospodarki. 
Wymaga to określenia długotermino-
wej strategii, która uwzględniać będzie 
w szczególności innowacyjność sek-
tora energii oraz jego bezpieczeństwo. 
Konieczne jest efektywne zarządzanie 
sektorem energetycznym, a także zde-
finiowanie jakiej mocy brakuje na rynku 
energetycznym i jak ją zapewnić. W in-
teresie Polski jest również włączenie się 
w grę innowacyjną pomiędzy podmio-
tami sektora energii. Dlatego tak ważne 
jest odczytywanie światowych trendów 
oraz wykorzystywanie szans wynikają-
cych z dynamicznie zmieniającego się 
otoczenia sektora energii.

Drugiego dnia Konferencji zwrócono 
uwagę, że podstawą bezpieczeństwa 
energetycznego UE są regulacje praw-
ne. Ich odpowiednie wykorzystanie może 
zwiększyć bezpieczeństwo energetycz-
ne Polski. Przechodzenie od paliw ko-
palnych do odnawialnych powinno odby-
wać się stopniowo, gdyż fundamentem 
bezpieczeństwa energetycznego Polski 
pozostanie węgiel. W panelu dotyczą-
cym bezpieczeństwa energetycznego 
UE podkreślono, że istotnym aspektem 
jest kwestia ceny gazu ziemnego. Od 
2009 r. przeciwko Polsce trwa postę-
powanie, które prowadzi Komisja Eu-

1) Wiceminister Kurtyka o kierunkach transformacji ener-
getycznej, http://www.mg.gov.pl/node/25977 

ropejska w sprawie regulowanych cen 
gazu ziemnego. Paneliści podkreślili, że 
projekt nowelizacji Prawa energetycz-
nego z kwietnia 2016 r., który zakłada 
odejście od obowiązku taryfowego (już 
w 2017 r. dla przedsiębiorstw oraz go-
spodarstw domowych w 2024 r.) może 
być istotnym działaniem prowadzącym 
w stronę pełnej liberalizacji polskiego ryn-
ku gazu ziemnego. Wskazano również, 
że Federacja Rosyjska - będąca jednym 
z głównych dostawców gazu ziemnego 
- traktuje politykę cenową, jako instru-
ment wywierania wpływu na poszcze-
gólne państwa unijne. Obecnie Rosja 
jest w nowej sytuacji, gdyż na rynku ga-
zowym występuje nadpodaż gazu ziem-
nego, na co istotny wpływ ma globalny 
rozwój rynku LNG. Zwracano uwagę, że 
na poziomie unijnym rozwijany jest pro-
jekt Unii Energetycznej, zaś jego ocena 
będzie w pełni możliwa po wdrożeniu 
nowych mechanizmów antykryzysowych 
(transparentność umów gazowych - oce-
nę będzie dokonywać Komisja Europej-
ska ex-ante). 

Dyskutowano również o efektywno-
ści energetycznej, aspektach ekonomicz-
nych i roli odnawialnych źródeł energii. 
Podkreślono, że największymi konsu-
mentami energii są w ujęciu branżowym: 
transport, przemysł, gospodarstwa do-
mowe oraz sektor usług. Efektywność 
energetyczna Polski jest około 3 razy 
niższa niż najbardziej rozwiniętych kra-
jów europejskich. Zestawienie naszego 
kraju ze średnią UE wskazuje, że poziom 
krajowej efektywności energetycznej jest 
ok. 2 razy niższy. Poprawa efektywności 
energetycznej wymaga zwiększenia in-
nowacyjności odnoszącej się również do 
wdrażania i doskonalenia rozwiązań pro-
ekologicznych (ekoinnowacyjnych). Za-
rządzanie efektywnością energetyczną 
wymaga podejścia systemowego w ca-
łym cyklu życia produktu (na etapie wy-
twarzania, dostarczania, użytkowania, 
utylizacji). Niezbędna jest współpraca 
z różnymi grupami interesariuszy (szcze-
gólnie tymi powiązanymi w ramach zrów-
noważonego łańcucha dostaw). Istotne 
jest wspieranie innowacyjności w taki 
sposób, aby polskie podmioty sektora 

energetycznego skutecznie włączały się 
w rywalizację innowacyjną w skali euro-
pejskiej i globalnej. 

Uczestnicy konferencji zgadzili się co 
do tego, że wysoka efektywność ener-
getyczna to urealniona cena mająca od-
zwierciedlenie w ograniczeniu wydatków. 
Prelegenci podkreślali, że krytycznie na-
leży spojrzeć na zagadnienie certyfikacji 
energetycznej (budynków), która jest ob-
ligatoryjna. W chwili obecnej certyfikacja 
ta stanowi poważne wyzwanie formalne 
i prawne, gdyż udaje się „praktycznie 
wszystkim i w każdych okolicznościach” 
spełnić to wymaganie. Budzi to wiele 
kontrowersji.

Duże zainteresowanie wśród słucha-
czy wywołał fakt, iż w skali kraju widocz-
ny jest poważny problem utrudniający 
poprawę efektywności energetycznej. 
W obszarze zarządzania dostawami cie-
pła do budynków mieszkalnych (np. blo-
ków w mieście) zarządca budynków nie 
ma interesu w tym, aby podejmować 
działania w zakresie optymalizowania 
zużycia energii cieplnej. Nie dostrzega 
on potrzeby zwiększania efektywno-
ści, gdyż to obywatel płaci rachunek.  
Ten zaś, jako użytkownik końcowy ma 
„znikomy zakres mocy sprawczej oraz 
decyzyjnej” (kto inny zarządza, a kto inny 
ponosi koszty tego zarządzania). 

W kontekście współpracy w ramach 
UE (m.in. z Niemcami) podkreślano 
wzrost zainteresowania systemami za-
rządzania energią - zarówno tymi niefor-
malnymi, jak i formalnymi (wynikającymi 
m. in. z certyfikacji ISO 50001 oraz ISO 
14001, czy rejestracji w ramach EMAS). 
Mogą być one wdrożone w każdym ty-
pie organizacji bez względu na wielkość, 
sektor, warunki ekonomiczno-społecz-
no-kulturowe.

Poprawa efektywności energetycz-
nej wymaga zwiększenia innowacyjno-
ści odnoszącej się również do wdrażania 
i doskonalenia rozwiązań proekologicz-
nych (ekoinnowacyjnych). W tym kon-
tekście niezbędne jest kształcenie m. 
in. interdyscyplinarnych specjalistów ds. 
systemów zarządzania energią, bez-
pieczeństwa energetycznego, informa-
tyków, matematyków oraz inżynierów 
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czowy mechanizm niezbędny do zwięk-
szenia efektywności energetycznej sta-
nowi: poprawa dostępu do aktualnych, 
wiarygodnych i systematycznie zbiera-
nych informacji; usprawnienie systemu 
zarządzania danymi oraz algorytmami 
sterowania;  wykorzystanie nowych mo-
deli matematycznych prognozujących 
zapotrzebowanie na energię z różnych 
źródeł (w następujących po sobie prze-
działach czasowych). W trakcie kon-
ferencji zwracano uwagę, iż w Polsce 
wnosi się liczne postulaty związane 
z ograniczeniem emisji dwutlenku wę-
gla pochodzącej bądź z dużych instala-
cji wytwarzających energię elektryczną, 
bądź z palenisk domowych (tzw. niskiej 
emisji). Nie zwraca się jednak uwagi na 
możliwości w tym zakresie, jakie dają 
zmiany w obszarze transportu. Istnieje 
niska świadomość tego, że sektor trans-
portu w Polsce generuje emisję CO2 
na poziomie 14% rocznej emisji. War-
to zauważyć, że 100% energii pocho-
dzacej,  z ropy naftowej (dotyczy oleju 
napędowego i benzyny), którą zużywa-
my w transporcie importujemy. W tym  
ujęciu, w obszarze transportu jesteśmy 
uzależnieni od importerów, co wpływa 
znacząco na poziom bezpieczeństwa 
energetycznego. W Polsce porusza się 
ok. 25 mln pojazdów samochodowych 

w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca jest to szacunkowo 486 pojazdów. 
Mamy zbliżony poziom ww. wskaźni-
ka do Niemiec. Krajowym problemem 
jest jednak to, że ponad połowę uży-
wanych samochodów osobowych sta-
nowią pojazdy w wieku powyżej 10 lat. 
Generują one m. in. cząstki stałe wy-
wołujące smog i hałas. Paliwa alterna-
tywne (gaz ziemny) posiadają bardzo 
dużo zalet. Rzeszowskie Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacyjne podawane 
jest jako przykład skutecznie wykorzy-
stującego zalety paliwa alternatywne-
go, poprzez stworzenie odpowiednio 
zbudowanej infrastruktury niezbędnej 
dla prawidłowego funkcjonowania po-
jazdów na CNG.

Patronat medialny Konferencji 
udzieliły: TVP3 Rzeszów, Polskie Ra-
dio Rzeszów, Gazeta Finansowa, „No-
wa Energia”, „Czysta Energia”, „Napędy 
i Sterowanie”, Gazeta Codzienna „Nowi-
ny”, Gazety Politechniki, BiznesAlert.pl, 
WysokieNapiecie.pl, Centrum Informacji 
Rynku Energii (Cire.pl), GospodarkaPod-
karpacka.pl, Pomia.pl, Rynek Energii Od-
nawialnej (Reo.pl), Inzynieria.com, Grupa 
medialna Rzeszownazywo.pl.

W Konferencji wzięło udział 105 
uczestników, blisko 250 studentów oraz 
187 internautów. Ponadto transmisję na 
żywo Konferencji na kanałach telewizji 

internetowej Grupy medialnej „Rzeszow-
nazywo” oglądało 3804 użytkowników 
Internetu. 

W skład komitetu naukowego kon-
ferencji weszli cenieni profesorowie, 
pracownicy naukowo-badawczy oraz 
eksperci branżowi reprezentujący takie 
ośrodki jak: Politechnika Rzeszowska 
im. Ignacego Łukasiewicza, Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica w Krakowie, Politechnika Łódzka, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Akademia Obrony Narodowej, 
Akademia Marynarki Wojennej im. Boha-
terów Westerplatte, Instytut Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 
Uniwersytet Warszawski, Collegium Ci-
vitas w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, 
Uniwersytet Jagielloński. 

Konferencja odbyła się pod honoro-
wym patronatem: Ministra Energii, Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki, Szefa 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pre-
zydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody 
Podkarpackiego, Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego oraz Rektora Poli-
techniki Rzeszowskiej. Partnerem głów-
nym konferencji była PGE Polska Grupa 
Energetyczna. Sponsorami wspierający-
mi byli: PGNiG, Towarowa Giełda Energii, 
Gaz-System, Geotermia Mazowiecka, 
Fakro, ML System. 
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mu przesyłowego, zintegrowane rynki, 
magazyny oraz finansowe rozliczenia 
transakcji. Giełda powinna zapewnić 
możliwość wyznaczenia ceny tego pali-
wa i sprawnego finansowego rozliczania 
operacji handlowych. Warunkiem suk-
cesu hubu gazowego jest odpowiednia 
oferta handlowa, która przyciągnie obie 
strony transakcji.

Bezpieczeństwo energetyczne wy-
maga również zapewnienia nieprzerwa-
nych dostaw nośników energii. Oczywi-
ście po akceptowalnej cenie. Ireneusz 
Łazor, który posiada ponad 25-letnie 
doświadczenie w branży towarowo-fi-
nansowej, pyta: Dlaczego Rosja nie ma 
giełdy gazu? Największe państwo świa-
ta organizuje co jakiś czas takie aukcje 
na giełdzie towarowej, ale raczej spo-
radycznie. Nie musi tworzyć autorskiej 
infrastruktury, ponieważ jest obecna na 
giełdach Europy Zachodniej - jej pali-
wo dociera na tamtejsze rynki. Poprzez 
handel surowcem kreuje pośrednio jego 
cenę w Europie. - Na przykład na rynku 
ropy wyznaczana jest cena referencyjna 

Uniezależnienie Polski od dostaw gazu z Rosji jest kluczowym elementem 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ireneusz Łazor uważa, iż powinniśmy 

mieć rynek w Warszawie, mogący kształtować cenę gazu. - Naszą ambicją powinno 
być, żeby również tutaj, bazując na wypracowanych i rozwijanych mechanizmach 
rynkowych oraz infrastrukturze, spróbować zbudować cenę referencyjną gazu dla 
całej Grupy Wyszehradzkiej - podkreśla prezes Towarowej Giełdy Energii.

Dorota Kubek, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Warszawa rynkiem 
kreowania ceny gazu 
dla Grupy Wyszehradzkiej?

Na Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowej, która odbyła się 25-26 kwietnia 
2016 w Rzeszowie pod hasłem „Polity-
ka Energetyczna Unii Europejskiej - filary 
i perspektywa rozwoju” zapytano preze-
sa Towarowej Giełdy Energii - Ireneusza 
Łazora, w jaki sposób TGE może wspie-
rać proces transformacji energetycznej 
i jak zamierza budować rynek kapitałowy 
dla wspomnianego sektora.

Bez zapewnienia dywersyfikacji źró-
deł i kierunku dostaw gazu ziemnego 
bezpieczeństwo energetyczne Polski 
jest niemożliwe. Jesteśmy zbyt mocno 
zależni od Federacji Rosyjskiej, która 
dominuje w dostawach gazu na rynek 
dawnego Układu Warszawskiego. Mu-
simy postawić na nowe drogi pozyski-
wania błękitnego paliwa, niezależne od 
Rosji, a do tego podjąć próbę wydoby-
cia własnego surowca. Niezwykle istot-
ny dla naszego kraju jest Południowy 
Korytarz Gazowy, budowa Baltic Pipe 
i połączenie z Norwegią. Wszystko to 
wiąże się z określeniem „hub gazowy”, 
na który składają się: operatorzy syste-
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na giełdach w Londynie i Nowym Jor-
ku, która jest odniesieniem dla trans-
akcji bilateralnych. Mamy świadomość 
jedynie cen giełdowych i to do nich się 
odnosimy. A gdyby tak pójść o krok da-
lej? - dodaje.

- Myślę, że w polityce bezpieczeń-
stwa powinniśmy również pamiętać 
o tym, aby stworzyć silny rynek giełdowy 
w Polsce, który będzie wyznaczał cenę 
gazu - kontynuuje prezes Łazor. Miałoby 
się to odbyć stosunkowo szybko, bo już 
w kilka lat po zrealizowaniu cyklu inwe-
stycyjnego, kiedy paliwo gazowe będzie 
napływać do Polski z różnych kierun-
ków. Rynek w Warszawie początkowo 
kształtowałby cenę dla tego obszaru, 
a w przyszłości mógłby nawet stworzyć 
cenę referencyjną dla Grupy Wyszeh-
radzkiej. Jeśli doszłaby Ukraina, wów-
czas w grę wchodzi ponad 70 mld m3 
gazu rocznie. Jest to ilość działająca na 
wyobraźnię. - Warto mieć taką ambicję 
i należy w tym kierunku podążać. Czy 
to możliwe? - zastanawia się Ireneusz 
Łazor. I od razu dodaje: Oczywiście, że 
tak. Co prawda będzie to zależało od 
wielu znaczących czynników: ciągłości 
dostaw, bezstronności, bezpieczeństwa 
obrotu tym towarem, a także nadzo-
ru nad rynkiem. Nie można zapominać 
o tym, że paliwo powinno płynąć z róż-
nych kierunków.

Jeśli chodzi o energię elektryczną, to 
proces rozwoju rynku wyglądał podob-
nie. Jednak w tej kwestii, rynek euro-
pejski prawie został zbudowany. Wdro-
żono połączenie rynków regionalnych 
tzw. Multi-Regional Coupling (MRC) - to 
paneuropejski projekt integracji rynków 
spot energii elektrycznej w Europie funk-
cjonujący na obszarze o zapotrzebowa-
niu na energię elektryczną wynoszącym 
obecnie ok. 2800 TWh, co stanowi 85% 
wielkości całkowitej europejskiej kon-
sumpcji. Dzienny obrót energią wynosi 
ok. 4 TWh o wartości ok. 150 mln Euro.

Obecnie działają dwa obszary rynko-
we w modelu Price Coupling of Regions 
- rynek MRC, obejmujący praktycznie 
całą Unię Europejską, z wyjątkiem Euro-
py Centralno-Wschodniej i Południowo-
Wschodniej oraz rynek czterech krajów 

określany jako 4MMC (Czechy, Słowa-
cja, Węgry, Rumunia). Oba obszary sto-
sują te same rozwiązania techniczne 
i docelowo mają się połączyć, po zre-
alizowaniu Projektu Rynku CEE. Pol-
ska uzyskała status członka rynku MRC 
w lipcu 2015 r., a od 2010 r. możliwy 
jest handel w ramach market coupling 
na połączeniu ze Skandynawią oraz od 
grudnia 2015 r. również z Litwą. 

Mimo że są to rynki połączone, trudno 
jest porównać ceny energii konsumowa-

miennie, bo okazuje się że gospodarstwa 
domowe w Niemczech płacą za energię 
dwa razy wyższą cenę niż w Polsce. - 
Chodzi o to, jak jest umiejscowiony sys-
tem wsparcia i w jaki sposób przenoszo-
ne są na odbiorców końcowych koszty 
z tym związane - konkluduje. Realizując 
politykę klimatyczną, musimy być świa-
domi różności systemów wsparcia odna-
wialnych źródeł energii, co powoduje za-
burzenie konkurencyjności przy jednym, 
europejskim rynku.

Kolejną sprawą są ograniczenia 
przesyłowe istniejące na granicy po-
szczególnych obszarów rynkowych. 
W przeciwieństwie do gazu, nie jeste-
śmy także dziś w stanie efektywnie ma-
gazynować dużych ilości energii.

W Polsce, ale również w innych kra-
jach, cena energii elektrycznej nie daje 
finansowej możliwości odbudowy kon-
wencjonalnych źródeł wytwórczych. By 
móc odtwarzać moce - węglowe, czy 
bazujące na innej technologii, potrzeb-
ny jest jeden, spójny mechanizm, który 
pozwoliłby je wspierać. Bardzo ważne 
jest, abyśmy próbowali pokonać pew-
ne bariery poprzez promowanie efek-
tywnych modelowych rozwiązań ryn-
kowych, które uzyskałyby wsparcie ze 
strony Komisji Europejskiej. - W polskich 
uwarunkowaniach TGE proponuje ry-
nek mocy w opcji hybrydowej, tj. rów-
noległe działanie scentralizowanego ryn-
ku technicznego mocy prowadzonego 
przez operatora i zdecentralizowanego 
handlu produktami rynku mocy prowa-
dzonego przez giełdę na platformie to-
warowo-finansowej - wyjaśnia Ireneusz 
Łazor. Mechanizmy giełdowe powinny 
być postrzegane, jako uzupełnienie in-
strumentów pozostających w dyspozycji 
operatora systemu przesyłowego, a nie 
jako ich alternatywa, czy konkurencja.  
- Uwzględnienie mechanizmu giełdowe-
go pozwoli rynkowi wycenić potrzebę in-
westycyjną w nowe moce - kończy swo-
ją wypowiedź Ireneusz Łazor. Dlatego 
budowa rynku mocy ma fundamentalne 
znaczenie dla bezpieczeństwa energe-
tycznego naszego państwa.
� o

W Polsce, ale 
również w innych 
krajach, cena energii 
elektrycznej nie 
daje finansowej 
możliwości 
odbudowy 
konwencjonalnych 
źródeł wytwórczych. 
By móc odtwarzać 
moce - węglowe, 
czy bazujące na 
innej technologii, 
potrzebny jest jeden, 
spójny mechanizm, 
który pozwoliłby je 
wspierać

”

nej w poszczególnych gospodarkach kra-
jowych. Dlaczego? Decydującym wydaje 
się być fakt wspomagania rynków ener-
getycznych różnymi systemami wspar-
cia odnawialnych źródeł energii. Co kraj 
to obyczaj i każdy posiada własne me-
tody wspierania. - Gdybyśmy tak wprost 
porównali ceny hurtowe między Polską, 
a Niemcami, ktoś powie, że w Niemczech 
jest taniej. W Polsce, mimo spadku tych 
cen, jest ciągle drożej - wypowiada się 
prezes. Jednak kiedy przyjdzie nam po-
równać ceny energii dla gospodarstw do-
mowych, sytuacja rysuje się zupełnie od-
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Ekospalarnia w Krakowie 
- piękna, ekologiczna, użyteczna

Rozmowa z Jakubem Batorem, 
członkiem zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie
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Jakie są Pana spostrzeżenia co do 
przebiegu realizacji  inwestycji?                                                                                      

Moja obserwacja z realizacji tego 
projektu jest taka, że ilość przepisów 
związanych z ochroną środowiska, za-
mówieniami publicznymi, kwestiami kon-
sultacji społecznych i wieloma innymi 
dokumentami wymaganymi przy reali-
zacji tego typu obiektu, spowodowała 
mocne rozciągnięcie w czasie procesu 
inwestycyjnego. Dodatkowym czynni-
kiem był fakt, że nie ma spójnych prze-
pisów odwoławczych, co powoduje 
możliwości odwoływania się na rożnych 
etapach do tych samych wątpliwości. 
Taka sytuacja powodowała, że mimo 
uzyskania pozytywnej decyzji z RDOŚ, 
sądu, czy od wojewody - przy uzyska-
niu kolejnych decyzji administracyjnych, 
np. uzyskanie pozwolenia na budowę - 
strony znów mogły podnosić te same ar-
gumenty. Gdyby udało się doprowadzić 
do takiego stanu prawnego, w którym 
instrumenty odwoławcze są skoncentro-
wane na pewnym etapie i nie wraca się 
do nich, to na pewno realizacja takiego 
obiektu jak spalarnia odpadów mogła by 
przebiegać sprawniej, przede wszystkim 
w krótszym czasie. Inną kwestią jest, 
gdzie taka inwestycja jest realizowana, 
w Koninie, gdzie problemów z odwoła-
niami nie było. 

 � Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest 
w południowo-wschodniej części Krakowa, na obszarze Nowej Huty. Zapewnia 
odzysk energii zawartej w odpadach i jej produkcję w kogeneracji, energia 
uzyskana ze spalania odpadów jest uznawana w znacznej części za energię 
odnawialną tzw. zieloną energię. Podstawowym celem (oprócz termicznego 
przetwarzania odpadów) projektowanego kompleksu budynków było stworzenie 
nowoczesnego zespołu wpisującego się przestrzennie i kompozycyjnie w 
otoczenie krajobrazowo-przyrodnicze. Wartość inwestycji to 673 mln zł netto (w 
tym unijne dofinansowanie - ok. 372 mln zł, pożyczka z NFOŚiGW ok. 298 mln 
zł oraz wkład własny KHK).W ciągu roku, w wyniku termicznego przekształcenia 
220 tys. ton odpadów komunalnych, zostanie wyprodukowanych około 65 000 
MWh energii elektrycznej oraz około 280 000 MWh energii cieplnej. Gotowość do 
pracy to 8000 h/r. W zakładzie zastosowane zostały bardzo nowoczesne instalacje 
spełniające wymagania BAT (ang. Best Available Techniques), gwarantując 
zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska.
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A jak przebiegała współpraca z in-
westorem, który jak wiemy wywo-
dzi się z kraju, który znacznie różni 
się kulturowo od Polski?  

Muszę powiedzieć, że to co się 
działo na placu budowy, na etapie prac 
konstrukcyjnych, było bardzo dobrze 
zorganizowane. Współpraca z poszcze-
gólnymi podwykonawcami przebiegła 
sprawnie bez większych zakłóceń, mi-
mo że pojawiły się elementy nieprzewi-
dziane, jak chociażby palowanie funda-
mentów w dużo większym zakresie niż 
planowano początkowo. Pewne trud-
ności pojawiły się na styku naszego 
prawa administracyjnego, a różnicami 
kulturowymi naszego koreańskiego wy-
konawcy. I rzeczywiście w tej kwestii 
mieliśmy trochę problemów. KHK mu-
siało się włączyć ze swoim wsparciem 
w kwestiach administracyjno-prawnych. 
Biorąc pod uwagę fakt, że od momentu 
wejścia na plac budowy do czasu uzy-
skania pozwolenia na użytkowanie minę-
ły dwa lata, a przypomnijmy, że krakow-
ska spalarnia kubaturowo jest całkiem 
sporym obiektem, to myślę, że jest to 
dobry wynik. 

Spalarnia ruszyła. Czy po tych kil-
ku miesiącach od rozruchu można 
powiedzieć, że spalarnia pracuje 
zgodnie z założeniami i osiąga za-
planowane parametry?

Zaczynając od paliwa, to jak na ra-
zie jego średnia kaloryczność jest na 
poziomie ponad 9 MJ na kilogram, przy 
zakładanej ok. 8 MJ. Problemem, jeśli 
chodzi o paliwo, są duże wahnięcia ka-
loryczności. Wynika to z faktu, iż odpady 
zmieszane są przywożone prosto z mia-
sta z różnych obszarów. Inne odpady są 
z bloków wielorodzinnych, a inne z osie-
dli domków jednorodzinnych. Nie bez 
wpływu na kaloryczność pozostaje też 
pogoda. Nie zawsze udaje nam się wy-
mieszać odpady tak, aby osiągać pożą-
daną kaloryczność. Oczywiście dopiero 
się uczymy i mam nadzieję, że w niedłu-
gim czasie wspólnie z MPO będziemy 
regulować strumień odpadów i mieszać 
w bunkrze w taki sposób że uda nam się 
osiągać w miarę równą kaloryczność.  

Kolejna kwestia to produkcja energii 
elektrycznej i ciepła. Niedawno zakoń-
czyliśmy okres ruchu ciągłego. Wszyst-
ko przebiegło pomyślnie zarówno w za-
kresie osiągnięcia parametrów produkcji 
energii elektrycznej, jak i produkcji cie-
pła. Również proces odbioru ciepła 
przez MPEC i energii elektrycznej przez 
Tauron Dystrybucja przebiega prawidło-
wo. Myślę, że w przyszłości również nie 
powinno w tej kwestii być problemów. 

Pozostaje jeszcze kwestia awaryj-
ności. To problem który jest przed nami. 
Mamy nadzieję że uda nam się praco-
wać 8100 godzin rocznie, które zapla-
nowaliśmy. Dzięki temu, że w Krakowie 
mamy duże źródła takie jak EC Kraków, 
EC Skawina i Elektrociepłownię Arce-
lor Mittal, w razie jakiejś nie planowa-
nej awarii nie powinno być problemu 
z utrzymaniem ciągłości dostaw cie-
pła i energii dla mieszkańców nasze-
go miasta.

Wiele osób podnosiło kwestię, że 
po uruchomieniu spalarni cena od-
bioru odpadów oraz wyprodukowa-
nego ciepła wzrośnie. A jak jest na-
prawdę?

Na dzień dzisiejszy mamy ceny niż-
sze za odbiór odpadów zmieszanych 
niż w instalacjach MBP, biogazowniach, 
czy sortowniach. Natomiast w stosunku 
do składowania - jest to cena wyższa. 
Jednak cena za odbiór odpadów dla 
mieszkańców Krakowa ta nie powin-
na wzrosnąć. Jeżeli chodzi o ciepło, to 
we wniosku do URE w kwestii ustale-

nia taryfy, zaproponujemy cenę niższą 
od średniej ceny na rynku krakowskim. 
Jednak nie spowoduje to obniżenia ceny 
ciepła na rynku, gdyż spalarnia dostar-
czać będzie ok. 10% ciepła co jest zbyt 
małym wolumenem, aby wpłynąć na 
cenę ciepła. Dodatkowo musimy wziąć 
pod uwagę jeszcze inne składniki ce-
ny, jak dystrybucja, utrzymanie węzłów 
cieplnych, itd.  

Największe zainteresowanie spa-
larnią, zanim została uruchomiona, 
wykazywały organizacje, które ra-
czej nie sprzyjały inwestycji. A  jak 
wygląda zainteresowanie po uru-
chomieniu?

Na dzień dzisiejszy muszę powie-
dzieć, że nie ma jakiegoś specjalnego 
zainteresowania naszą ekospalarnią, i to 
zarówno ze strony tych organizacji, które 
protestowały przeciwko jej budowie, jak 
i samych mieszkańców. Wydaje się, że 
mieszkańcy przyzwyczaili się do faktu, 
że taki obiekt w ich mieście funkcjonuje, 
a spora ich grupa zapewne nie do końca 
jest świadoma funkcjonowania spalarni 
odpadów w Krakowie. Jak do tej pory 
największe zainteresowane obiektem 
jest ze strony środowisk akademickich, 
od których praktycznie codziennie do-
stajemy zapytania dotyczące możliwości 
poznania zasad funkcjonowania obiektu, 
odbycia praktyk studenckich, itp. My-
ślę, że ten „brak zainteresowania” jest 
dobry, gdyż na tym etapie obiekt ma za 
zadanie jak najlepiej służyć mieszkań-
com w zakresie utylizacji odpadów za 
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Firma SITA Energia z Odpadów sp. z o. o. należąca do grupy kapitałowej SUEZ posiadająca kontrakt na obsługę i utrzymanie
Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:

Odbiór i zagospodarowanie/odzysk żużli poprocesowych o kodzie 19 01 12 
(po termicznym przekształceniu odpadów oraz procesie waloryzacji)

Szacunkowa roczna ilość żużli to 60 000 T/ rocznie.

Szukamy kompetentnych �rm z doświadczeniem i zapleczem produkcyjnym w celu nawiązania długofalowej współpracy.

Termin składania ofert
19 czerwca br.

W celu złożenia oferty należy dokonać rejestracji przesyłając dane teleadresowe �rmy, osobę kontaktową 
w przedmiocie postępowania oraz aktualny wyciąg z KRS.

Adres do rejestracji:
adrianna.kaczmarczyk@sitapolska.com.pl

Po procesie rejestracji zainteresowani otrzymają Specy�kację Warunków Zamówienia,
w której będą podane dane kontaktowe do złożenia oferty.

PRZETARG
NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ŻUŻLI ZE SPALARNI W POZNANIU

rozsądną cenę, a nie budzić zaintereso-
wanie. Oczywiście nie zamierzamy się 
ukrywać przed mieszkańcami, dlatego 
w najbliższych miesiącach planujemy dni 
otwarte, podczas których każdy z chęt-
nych będzie mógł „od środka” zapoznać 
się z funkcjonowaniem spalarni. 

Jakie rady dał by Pan przyszłym in-
westorom?

Najważniejsza sprawa to dobra rela-
cja z właścicielem odpadów, czyli gmi-
ną, miastem. Wiemy że instalacje TPOK 
nie są inwestycjami tanimi, a ich funk-
cjonowanie planowane jest na okres co 
najmniej 20 lat. Kolejna kwestia to moc-
ny lobbing w kwestii Krajowego Planu 
Gospodarki Odpadami, ponieważ spa-
larnie muszą mieć tą stabilność w okre-

sie swojego funkcjonowania, w zakresie 
zabezpieczenia strumienia odpadów. 
Nie chodzi o budowanie rynku odpa-
dów pod spalarnie, a raczej o budowa-
nie stabilnego rynku odpadów. Kolejne 
inwestycje muszą się znaleźć w KPGO 
i mieć jakąś formę zabezpieczenia, że 
będzie dla nich miejsce na tym rynku. 
No i następna kwestia to finansowanie. 
Chcąc skorzystać z dotacji unijnych, ko-
nieczne jest rozpoczęcie tych inwestycji 
praktycznie zaraz - tak, aby zdążyć roz-
liczyć te projekty w kolejnej perspekty-
wie lub szukać innej formy finansowa-
nia, np. PPP.

Bardzo ważne jest również to, aby 
na szczeblu krajowym przestrzegać mo-
delu, w którym spalarnie zostały do-
puszczone na rynek odpadów, aby nie 

dopuszczać do sytuacji w której gmi-
ny mogą w całości zlecać gospodarkę 
odpadami, a podstawowym kryterium 
jest cena. Doskonale wiemy, że zawsze 
znajdą się tacy, którzy będą te odpady 
magazynować, utylizować w niewłaści-
wy sposób lub wręcz pozbywać się ich 
nielegalnie. To będzie tanie i za razem 
bardzo drogie, bo na pewno odbije się 
na zdrowiu społeczeństwa i jakości śro-
dowiska naturalnego. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał: Mariusz Marchwiak,  
Wydawnictwo „Nowa Energia”

reklama
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Produkcja paliw alternatywnych 
z odpadów, a co za tym idzie kwestia 
utraty przez takie paliwa statusu odpa-
du, jest przedmiotem zainteresowania 
zarówno branży odpadowej, jak i ener-
getycznej już od co najmniej kilku lat. Ak-
tualnie jednak problematyka ta nabiera 
szczególnego znaczenia. Należy bowiem 
zauważyć, iż od dnia 1 styczna 2016 r., 
weszły w życie przepisy Rozporządze-
nia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 
2015 r. w sprawie dopuszczania odpa-
dów do składowania na składowiskach 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1277), które wpro-
wadzają zakaz składowania określonych 
rodzajów odpadów (w tym wszystkich 
odpadów komunalnych) o kaloryczno-
ści powyżej 6 MJ/kg. Wejście w życie 
tej regulacji powoduje, iż liczna grupa 
instalacji służących do mechaniczno-bio-
logicznego przetwarzania odpadów, ob-
sługująca rynek odpadów komunalnych, 
zainteresowana jest „produkowaniem” 
paliw alternatywnych z przetwarzanych 
odpadów, ponieważ składowanie pozo-
stałości z procesu ich przetwarzania nie 
jest już dopuszczalne.

Kwestie utraty statusu odpadów reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). W stosunku do paliw 

alternatywnych wytwarzanych z odpadów pojawia się jednak na gruncie tego 
zagadnienia szereg wątpliwości, które wymagają precyzyjnego wyjaśnienia. 

dr Jędrzej Bujny, Tymoteusz Mądry, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.

Utrata statusu odpadu 
przez paliwa alternatywne 

z odpadów 
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 � Obowiązek poddania 
odpadu procesowi 
odzysku

Jak zostało zaznaczone na wstępie, 
kwestie utraty statusu odpadu w pol-
skim porządku prawnym regulują prze-
pisy rozdziału 5 ustawy z dnia z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 21 ze zm.) [dalej także: 
UO]. Podstawowym przepisem, który 
znajduje tutaj zastosowanie jest art. 14 
UO. Przepis ten zawiera w swojej tre-
ści szereg kryteriów, których spełnienie 
jest konieczne, aby dany „produkt” uzy-
skany w wyniku procesów przetwarza-
nia, utracił status odpadu. Po pierwsze 
zauważyć należy, iż art. 14 ust. 1 UO 
expressis verbis wskazuje, że utracić 
status odpadu może jedynie odpad, któ-
ry został poddany procesowi odzysku, 
w tym recyklingowi. Nie wystarczy za-
tem poddanie odpadów jakiemukolwiek 
przetwarzaniu, bowiem pojęcie odzysku 
na gruncie ustawy o odpadach jest po-

jęciem węższym niż pojęcie przetwa-
rzania.

Zgodnie z definicją legalną zawartą 
w art. 3 ust. 1 pkt 21 UO, przez przetwa-
rzanie należy bowiem rozumieć procesy 
odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 
przygotowanie poprzedzające odzysk 
lub unieszkodliwianie. Przetwarzaniem 
odpadów na gruncie ustawy może być 
zatem nie tylko odzysk, ale również ich 
unieszkodliwianie oraz przygotowanie do 
któregokolwiek z tych dwóch procesów.

Przez „odzysk” ustawa o odpadach 
rozumie natomiast wszystkie procesy, 
których głównym wynikiem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu zastosowa-
niu przez zastąpienie innych materiałów, 
które w przeciwnym wypadku zostały-
by użyte do spełnienia danej funkcji lub 
w wyniku których - odpady są przygoto-
wywane do spełnienia takiej funkcji w da-
nym zakładzie lub ogólnie w gospodar-
ce (art. 3 ust. 1 pkt 14 UO). W definicji 
„odzysku” na pierwszy plan wysuwa się 
zatem możliwość ponownego wykorzy-

stania „produktu” powstałego w wyniku 
tego procesu, dzięki czemu zaoszczę-
dzone zostaną zasoby normalnie wyko-
rzystywane w danym działaniu. Można 
powiedzieć, że paliwa alternatywne ide-
alnie wpisują się w ww. schemat, z po-
wodzeniem mogą bowiem zastępować 
zasoby naturalne „na co dzień” używane 
do wytwarzania energii.

 � Szczegółowe 
wymagania

Wymóg przetworzenia danego od-
padu w procesie odzysku nie jest jednak 
jedynym wymogiem, jaki musi on spełnić, 
aby mógł utracić status odpadu. Przepis 
art. 14 ust. 1 UO wskazuje bowiem, że 
w tym celu konieczne jest także speł-
nienie przez ów odpad warunków okre-
ślonych w pkt 1 oraz pkt 2 niniejszego 
przepisu. W art. 14 ust.1 pkt 1 lit. a-d UO 
wymienione zostały kryteria „materialne”, 
jakie musi spełniać dany „produkt” uzy-
skany w wyniku procesu odzysku, aby 
mógł utracić status odpadu. Kryteria te 
są następujące:
a) przedmiot lub substancja są po-

wszechnie stosowane do konkret-
nych celów,

b) istnieje rynek takich przedmiotów 
lub substancji lub popyt na nie,

c) dany przedmiot lub substancja 
spełniają wymagania techniczne 
dla zastosowania do konkretnych 
celów oraz wymagania określone 
w przepisach i w normach mają-
cych zastosowanie do produktu,

d) zastosowanie przedmiotu lub sub-
stancji nie prowadzi do negatyw-
nych skutków dla życia, zdrowia 
ludzi lub środowiska.
Co istotne, przepis art. 14 ust. 1 pkt 

1 UO wprost wskazuje, iż aby możliwa 
była utrata statusu odpadu wszystkie 
ww. wymagania muszą być spełnio-
ne łącznie. Powyższe kryteria zostały 
wprost zaczerpnięte z Dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2008/98/
WE z  dnia 19 listopada 2008 r.  
w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy, która została im-
plementowana do polskiego porządku 
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prawnego mocą ustawy o odpadach. 
Takie dosłowne powielenie wymogów 
wskazanych w dyrektywnie przez pol-
skiego ustawodawcę powoduje, iż przy 
ich omawianiu niezwykle pomocne 
okazują się opracowane przez Komi-
sję Europejską Wytyczne dotyczące 
interpretacji kluczowych przepisów 
dyrektywy 2008/98/WE [dalej także: 
Wytyczne KE]1. 

W pkt 2 omawianego przepisu 
wskazane zostało natomiast, iż aby 
dany „produkt” mógł utracić status 
odpadu konieczne jest, aby ponad to, 
wypleniał wymagania określone przez 
przepisy Unii Europejskiej. Wskazać 
należy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 dy-
rektywy 2008/98/WE, konieczne jest 
ustanowienie takich szczegółowych 
wymagań co najmniej w odniesieniu 
do kruszyw, papieru, szkła, metalu, 
opon i tekstyliów. Na dzień dzisiejszy 
wydane zostały następujące rozpo-
rządzenia w tym zakresie:

 � Rozporządzen ie  Rady n r 
333/2011/WE z 31 marca 2011 
r. ustanawiające kryteria określa-
jące, kiedy pewne rodzaje złomu 
przestają być odpadami, na mo-
cy dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2008/98/WE,

 � Rozporządzenie Komisji nr 
1179/2012/WE z  10 grudnia 
2012 r. ustanawiające kryteria 
określające, kiedy stłuczka szkla-
na przestaje być odpadem, na 
podstawie dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2008/98/
WE,

 � Rozporządzenie Komisji nr 
715/2013/WE z 25 lipca 2013 r. 
ustanawiające kryteria określają-
ce, kiedy złom miedzi przestaje 
być odpadem, na podstawie dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/98/WE.
W odniesieniu do paliw alterna-

tywnych, takie szczegółowe rozporzą-
dzenie nie zostało do tej pory opra-
cowane. Toczyły się jedynie, prace 
nad dokumentami dot. możliwości 
utraty statusu odpadów przez paliwa 
wyprodukowane z różnych rodzajów 

odpadów. Powstał nawet dokument 
roboczy w tym zakresie, nie został 
jednak opracowany raport końcowy 
dotyczący tej problematyki, a badania 
w tej dziedzinie - z uwagi na złożo-
ność problemu - mogą potrwać jesz-
cze wiele lat.2 

 � „Wymagania 
gospodarcze” 
i „wymagania 
środowiskowe” 

Rozpoczynając omawianie ww. kry-
teriów wskazać należy, iż zasadniczo 
można je podzielić na dwie kategorie. 
Wymagania wskazane w lit. a-b powyż-
szego przepisu określić wypada mianem 
„wymagań gospodarczych”, natomiast 
te ustalone mocą lit. c-d nazwać można 
„wymaganiami środowiskowymi”.

W dokładnym omówieniu powyż-
szych kryteriów pomocne okazują się 
wytyczne opracowane przez Komisję 

Europejską w odniesieniu do dyrekty-
wy 2008/98/WE. Odnośnie wymagań 
gospodarczych wskazuje się w nich, iż 
są one ze sobą ściśle powiązanie, a ich 
spełnieniu przysłużyć może się w szcze-
gólności istnienie trwale ustalonych wa-
runków rynkowych związanych z po-
pytem i podażą odniesieniu do danego 
materiału, obowiązywanie weryfikowal-
nych cen rynkowych płaconych za dany 
materiał, bądź też istnienie określonych 
specyfikacji lub norm w obrocie danym 
materiałem.3  

Wydaje się, iż w odniesieniu od 
paliw produkowanych z odpadów wy-
magania te można uznać za spełnio-
ne. Paliwa alternatywne są bowiem 
z powodzeniem wykorzystywane m.in. 
w przemyśle cementowym, istnieje za-
tem na nie określony rynek i dotyczą 
ich specyficzne warunki handlowe. 

Odnosząc się natomiast do wyma-
gań środowiskowych, wskazać nale-
ży, iż o ile kryterium określone w art. 
14 ust.1 pkt 1 lit. c UO jest dość ła-
twe do interpretacji, o tyle trudności 
sprawia kryterium wskazane w lit. d 
tego przepisu.

Ocena, czy spełnione jest w przy-
padku danego paliwa alternatywnego 
kryterium określone w art. 14 ust.1 pkt 
1 lit. c UO wymaga dokonania oce-
ny tego, czy spalanie tego paliwa nie 
powoduje przekroczenia standardów 
emisyjnych dla spalania paliw okre-
ślonych przez Rozporządzenie Mini-
stra Środowiska z dnia 4 listopada 
2014 r. w sprawie standardów emisyj-
nych dla niektórych rodzajów instalacji, 
źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów. 
W przypadku pozytywnego wyniku ta-
kiej oceny, kryterium to można uznać 
za spełnione.

Nieco bardziej skomplikowana sy-
tuacja ma miejsce w przypadku oceny 
spełniania przez dany „produkt” wyma-
gania wskazanego w lit. d omawiane-
go przepisu. W tym bowiem przypad-
ku należy ustalić, czy utrata statusu 
odpadu przez dany przedmiot lub sub-
stancje nie powoduje negatywnego 
wpływu dla środowiska. W przywoły-

Przez „odzysk” 
ustawa o odpadach 
rozumie natomiast 
wszystkie procesy, 
których głównym 
wynikiem jest to, 
aby odpady służyły 
użytecznemu 
zastosowaniu przez 
zastąpienie innych 
materiałów, które 
w przeciwnym 
przypadku zostałyby 
użyte do spełnienia 
danej funkcji lub 
w wyniku których 
- odpady są 
przygotowywane 
do spełnienia takiej 
funkcji w danym 
zakładzie lub ogólnie 
w gospodarce (…)

”
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1) W angielskiej wersji językowej dokument dostępny jest pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf

2) Emilia den Boer, Kryteria utraty statusu odpadów, [w.] „Przegląd Komunalny” nr 2/2014, dodatek: „Zeszyt Specjalny”.

3) Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, s. 23 (tłumaczenie własne).

4) Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, s. 23-24 (tłumaczenie własne).

5) Jan Jerzmański.: Ustawa z 14 grudnia 2012 r. – nowe zasady gospodarowania odpadami. [w.] „Przegląd Komunalny” nr 2/2013, dodatek: „Zeszyty Komunalne”. 

wanych już kilkukrotnie Wytycznych 
KE wskazuje sie, że do oceny speł-
niania tego kryterium konieczne jest 
porównanie wykorzystania danego 
materiału na mocy przepisów dotyczą-
cych produktów z sytuacją, w której 
byłby on dalej traktowany jako odpad. 
Dodatkowo w Wytycznych KE wska-
zuje się także, że pomocne w ocenie 
wypełniania tego kryterium jest także 
ustalenie, czy obowiązujące przepisy 
dot. danego produktu wystarczająco 
minimalizują skutki dla środowiska, 
zdrowia człowieka oraz czy zwolnie-
nie danego materiału ze statusu od-
padu nie przyczyni się do zwiększenia 
ryzyka dla zdrowia ludzkiego ani dla 
środowiska.4 

Odnosząc te ogólne wytyczne do 
paliw alternatywnych produkowanych 
z odpadów, należy wskazać, że ocena 
czy dane paliwo alternatywne spełnia 
kryterium określone w art. 14 ust.1 
pkt 1 lit. d UO wymaga oceny tego, 
czy jego wytworzenie oraz następnie 
spalenie nie spowoduje większego ob-
ciążenia dla środowiska naturalnego 
niż spalenie odpadów, z których ta-
kie paliwo zostało wytworzone. Waż-
ne jest, aby pamiętać, że w przypad-
ku dokonywania tej oceny konieczne 
będzie zarówno zastosowanie norm 
dot. współspalania odpadów (w od-
niesieniu do odpadów, z których po-
wstaje dane paliwo), jak i spalania pa-
liw (w odniesieniu do już gotowego 
produktu). 

 � Procedura utraty 
statusu odpadu 

Po omówieniu kryteriów jakie mu-
si spełniać dany materiał, aby mógł 
utracić status odpadu należy pochylić 
się nad procedurą w jakiej do takiego 
„przekształcenia” dochodzi.

Na wstępie rozważań w tym punk-

cie należy raz jeszcze zauważyć, że 
omówione kryteria utraty statusu od-
padu charakteryzują się dużym stop-
niem ogólności. W związku z tym prze-
pis art. 6 ust. 2 Dyrektywy 2008/98/
WE nakłada obowiązek wydania 
rozporządzeń uszczegóławiających  
w odniesieniu do określonych rodza-
jów odpadów. Jak już zostało wskaza-
ne do tej pory zostały wydane jedynie 
trzy takie rozporządzenia.

W przypadku zdecydowanej więk-
szości rodzajów odpadów, zastoso-
wanie znajdzie zatem regulacja art. 6 
ust. 4 Dyrektywy 2008/98/WE. Zgod-

nie z tym przepisem, gdy nie ustalono 
szczegółowych kryteriów na szczeblu 
unijnym, każde państwo członkowskie 
może decydować odrębnie w każdym 
przypadku, czy dany odpad przestał 
być odpadem, z uwzględnieniem od-
nośnego orzecznictwa.

Takie ukształtowanie niniejsze-
go przepisu oznacza, że szczegóło-
wych kryteriów nie można ustanowić 
w drodze aktu generalnego na szcze-
blu krajowym, tj. w przypadku Polski 
w drodze ustawy lub rozporządzenia, 

a możliwość utraty statusu odpadu 
musi być każdorazowo oceniana in-
dywidualnie.5 

Jako, że ustawa o odpadach nie 
przewiduje żadnej specjalnej proce-
dury, w której następuje utrata statu-
su odpadu, kryteria takie powinny być 
zatem ustalane każdorazowo w decy-
zjach administracyjnych, zezwalają-
cych na dokonanie odzysku, takich jak 
np. pozwolenie zintegrowane lub po-
zwolenie na przetwarzanie odpadów.

 � Wnioski

Podsumowując podjęte rozważa-
nia, należy przede wszystkim wska-
zać, że utrata statusu odpadu przez 
paliwa alternatywne na gruncie ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
jest w pełni możliwa. Wymaga jednak, 
aby dane paliwo, uzyskane w wyniku 
procesu odzysku odpadów, każdora-
zowo spełniało wymagania określone 
w przepisie art. 14 UO. W praktyce 
szczególnie istotne będzie docho-
wanie przez takie paliwo wymagań 
emisyjnych określonych w Rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 
listopada 2014 r. w sprawie standar-
dów emisyjnych dla niektórych rodza-
jów instalacji, źródeł spalania paliw 
oraz urządzeń spalania lub współspa-
lania odpadów.

Dodatkowo należy podkreślić, że 
kryteria określone w ustawie powinny 
zostać każdorazowo indywidualnie 
uszczegółowione w decyzji admini-
stracyjnej dot. danej instalacji prze-
twarzającej odpady np. pozwoleniu 
zintegrowanym, czy też pozwoleniu 
na przetwarzanie odpadów. 
� o

Produkcja paliw 
alternatywnych 
z odpadów, a 
co za tym idzie 
kwestia utraty 
przez takie paliwa 
statusu odpadu, 
jest przedmiotem 
zainteresowania 
zarówno branży 
odpadowej, jak i 
energetycznej już od 
co najmniej kilku lat

”
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 � Gorzów jako wyzwanie 
dla energetyki

Elektrociepłownia Gorzów jest czę-
ścią spółki PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna, która wchodzi w skład 
Grupy Kapitałowej PGE - największego 
w kraju i odpowiedzialnego społecznie 
wytwórcy energii.

Działalność PGE GiEK SA Oddział 
Elektrociepłownia Gorzów (ECG) jest 
nierozerwalnie związana z Gorzowem 
Wielkopolskim - jego historią, gospo-
darką, rozwojem szkolnictwa i oświaty, 
promowaniem kultury i sportu. Od ponad 
65 lat elektrociepłownia dostarcza mia-
stu energię elektryczną i ciepło, wpływa 
na jego rozwój i oddziałuje na środowi-
sko naturalne, zapewniając coraz czyst-
szą energię, niezbędną dla życia miasta. 
300-osobowa załoga Elektrociepłow-
ni Gorzów to w większości gorzowia-
nie lub mieszkańcy miejskiego obsza-

ru funkcjonalnego. Nic więc dziwnego, 
że do swoich obowiązków podchodzą 
z pasją, odpowiedzialnością i dużym za-
angażowaniem, myśląc o podwyższaniu 
jakości życia swoich klientów - miesz-
kańców miasta. 

Gorzów Wielkopolski jest stolicą wo-
jewództwa lubuskiego. Jest to 125-ty-
sięczne miasto położone nad Wartą, 
w otoczeniu lasów, parków krajobra-
zowych i rezerwatów. Między innymi 
właśnie dlatego wymaga energetyki 
przyjaznej środowisku, korzystającej 
z najnowszych dostępnych technologii. 

   

 � Rozwój i przekształcenia 
ECG

Elektrociepłownia Gorzów prowadzi 
działalność od 1950 r. W okresie powo-
jennej odbudowy miasto intensywnie roz-
wijało się, a gospodarka planowa ocze-
kiwała coraz większych dostaw energii. 

Wówczas królowała energetyka węglowa 
z uciążliwym składowiskiem odpadów. 

Dopiero kiedy w 1994 r. firmę prze-
kształcono w jednoosobową spółkę 
Skarbu Państwa - Elektrociepłownię 
„Gorzów” S.A., przed ECG pojawiły się 
nowe możliwości, a także lepsze wa-
runki do rozwoju i inwestycji. Już pięć 
lat później przekazano do eksploatacji 
pierwszy blok gazowo-parowy. Było to  
pionierskie działanie w skali kraju. Z ko-
lei w 2001 r. zakupiono większościowy 
pakiet udziałów Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej Gorzów sp. z o.o., dzięki 
czemu Elektrociepłownia Gorzów stała 
się jedynym scentralizowanym produ-
centem ciepła dla mieszkańców miasta.

Od 2007 r. Elektrociepłownia Go-
rzów wchodzi w  skład Grupy Ka-
pitałowej PGE, należąc do jednej  
z pięciu jej linii biznesowych: segmentu 
Energetyki Konwencjonalnej i jest jednym  
z 12 oddziałów spółki PGE GiEK S.A.

Mirosław Rawa, dyrektor Oddziału;  
Janusz Hałajda, główny inżynier ds. dystrybucji ciepła;

Agnieszka Owczarek, specjalista ds. rozwoju, PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Energetyka gazowa 
a jakość życia 

w Gorzowie Wielkopolskim
W artykule opisano środowisko, w jakim działa gorzowska energetyka. 

Przedstawiono zarówno wyzwania wynikające z oczekiwań mieszkańców 
miasta, jak i  działania zgodne ze strategią PGE. Poruszono również temat 
poszukiwań najbardziej odpowiedniej technologii produkcji ciepła i energii 
elektrycznej, spełniającej wymagania dotyczące ochrony środowiska, a także 
ogólnopolskiego rynku. 
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 � Nasze działania

I. Gaz, nowoczesne technologie  
i ochrona środowiska

Przekształcenia elektrociepłow-
ni z jednej strony zapewniły dostęp do 
rynku - przy efektywnym wykorzystaniu 
majątku w połączeniu z długofalowymi 
planami inwestycyjnymi. Z drugiej stro-
ny - pozwoliły pozyskać wsparcie naj-
większej grupy energetycznej w reali-
zowaniu inwestycji wykorzystujących 
najnowocześniejsze technologie poparte 
ekonomicznymi rozwiązaniami. To z ko-
lei wpłynęło na poprawę jakości życia 
w Gorzowie. 

�o Ekologiczne składowisko 
odpadów
Pierwsza bardzo skuteczna inwesty-

cja zmniejszająca uciążliwości związane 
z energetyką konwencjonalną to oddanie 
do eksploatacji składowiska odpadów 
w Janczewie w 1993 r. Wyeliminowanie 
pylenia ze składowiska popiołów zloka-
lizowanego w sąsiedztwie elektrocie-
płowni, otoczonego dzielnicami miesz-
kaniowymi, było ogromnym sukcesem 
i poważnym krokiem w kierunku zmniej-
szania negatywnego oddziaływania elek-
trociepłowni na środowisko naturalne. 

�o Pierwszy blok gazowo-
parowy
Bardzo duży wpływ na kierunek roz-

woju energetyki w Gorzowie miało od-
krycie i uruchomienie lokalnych kopalń 
gazu. W 1999 r. oddano do eksploatacji 

blok gazowo-parowy, pierwszy tego typu 
obiekt w Polsce. Od tego czasu gorzow-
ska elektrociepłownia pracuje na dwóch 
paliwach: węglu i gazie. 

Porównując emisje zanieczyszczeń 
z okresu przed uruchomieniem bloku 
gazowo parowego i po rozpoczęciu pro-
dukcji energii elektrycznej i ciepła z gazu, 
można śmiało powiedzieć, że oddziały-
wanie na środowisko naturalne uległo 
bardzo znacznemu ograniczeniu. Posta-
wienie na gaz okazało się słusznym roz-
wiązaniem, które pozwoliło dbać o oto-
czenie naturalne, spełniając wszystkie 
normy ochrony środowiska i utrzymując 
dobrą kondycję finansową firmy.

�o Odkupienie PEC-u
Kolejnym znaczącym krokiem, po-

dyktowanym upadkiem gorzowskiego 
przemysłu, było poszukiwanie rynku 
dla sprzedaży ciepła. Zapadła decyzja 
o utworzeniu systemu ciepłowniczego 
dostarczającego ciepło do mieszkań 
gorzowian. 

Dlatego w 2001 r. ECG rozpoczę-
ła odkup Przedsiębiorstwa Energety-
ki Cieplnej Gorzów sp. z o.o. Przejęcie 
sytemu ciepłowniczego oraz klientów 
zapewniło stały rynek zbytu ciepła i po-
zwoliło wykorzystać możliwości bloku 
gazowo-parowego oraz inwestować 
i dalej rozwijać elektrociepłownię. Krok 
ten wiązał się z dużymi inwestycjami 
w sieć ciepłowniczą, z drugiej strony 
wpłynął pozytywnie na poprawę para-
metrów sieci.

Bardzo nowoczesne źródło energii 

i zmodernizowana sieć ciepłownicza po-
zwoliły na wyłączenie dwóch przestarza-
łych, opalanych węglem ciepłowni osie-
dlowych. Po raz kolejny okazało się, że 
kierunek rozwoju Elektrociepłowni Go-
rzów nie tylko przynosi pozytywne efek-
ty ekonomiczne, ale znakomicie wpisuje 
się w poprawę jakości życia gorzowian. 
Gaz jako źródło energii okazał się do-
brym rozwiązaniem. Przejęcie sieci cie-
płowniczej otworzyło możliwości rozwoju 
i wpłynęło na coraz lepszą ocenę pro-
wadzonej polityki ochrony środowiska. 
Obrazuje to poniższy wykres.

W odpowiedzi na rosnące wyma-
gania środowiskowe w 2007 r. oddano 
do eksploatacji nowy, wysokosprawny 
elektrofiltr na bloku węglowym. Efekty to 
pięciokrotne zmniejszenie rocznej emisji 
pyłów do atmosfery:

 � emisja pyłu w 2006 r. - przy starym 
elektrofiltrze - 142 Mg/r.,

 � emisja przy tej samej ilości spalo-
nego węgla przy nowym elektrofil-
trze - 28 Mg/r.

II. Realizowane projekty rozwojowe
Bardzo dobre efekty ekonomiczne, 

znakomita współpraca z władzami mia-
sta, a także pozytywne nastawienie opinii 
publicznej spowodowały, że w gorzow-
skiej elektrociepłowni gaz wciąż jest źró-
dłem dobrej energii dla Gorzowa i jego 
mieszkańców. Obecnie w końcowej fa-
zie inwestycyjnej jest kolejny blok ga-
zowo-parowy o mocy 138 MWe. Blok 
ten będzie stanowić podstawowe źró-
dło zasilania w energię cieplną w wodzie 

2

I. 2BGaz, nowoczesne technologie i ochrona środowiska 
Przekształcenia elektrociepłowni z jednej strony zapewniły dostęp do rynku - przy 

efektywnym wykorzystaniu majątku w połączeniu z długofalowymi planami inwestycyjnymi. Z drugiej 
strony - pozwoliły pozyskać wsparcie największej grupy energetycznej w realizowaniu inwestycji 
wykorzystujących najnowocześniejsze technologie poparte ekonomicznymi rozwiązaniami. To z kolei 
wpłynęło na poprawę jakości życia w Gorzowie.  

 
UEkologiczne składowisko odpadów 

Pierwsza bardzo skuteczna inwestycja zmniejszająca uciążliwości związane z energetyką 
konwencjonalną to oddanie do eksploatacji składowiska odpadów w Janczewie w 1993 r. 
Wyeliminowanie pylenia ze składowiska popiołów zlokalizowanego w sąsiedztwie elektrociepłowni, 
otoczonego dzielnicami mieszkaniowymi, było ogromnym sukcesem i poważnym krokiem w kierunku 
zmniejszania negatywnego oddziaływania elektrociepłowni na środowisko naturalne.  

 
UPierwszy blok gazowo-parowy 

Bardzo duży wpływ na kierunek rozwoju energetyki w Gorzowie miało odkrycie 
i uruchomienie lokalnych kopalń gazu. W 1999 r. oddano do eksploatacji blok gazowo-parowy, 
pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Od tego czasu gorzowska elektrociepłownia pracuje na dwóch 
paliwach: węglu i gazie.  

Porównując emisje zanieczyszczeń z okresu przed uruchomieniem bloku gazowo parowego 
i po rozpoczęciu produkcji energii elektrycznej i ciepła z gazu, można śmiało powiedzieć, że 
oddziaływanie na środowisko naturalne uległo bardzo znacznemu ograniczeniu. Postawienie na gaz 
okazało się słusznym rozwiązaniem, które pozwoliło dbać o otoczenie naturalne, spełniając wszystkie 
normy ochrony środowiska i utrzymując dobrą kondycję finansową firmy. 
 
 
UOdkupienie PEC-u 

Kolejnym znaczącym krokiem, podyktowanym upadkiem gorzowskiego przemysłu, było 
poszukiwanie rynku dla sprzedaży ciepła. Zapadła decyzja o utworzeniu systemu ciepłowniczego 
dostarczającego ciepło do mieszkań gorzowian.  
Dlatego w 2001 r. ECG rozpoczęła odkup Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gorzów sp. z o.o. 
Przejęcie sytemu ciepłowniczego oraz klientów zapewniło stały rynek zbytu ciepła i pozwoliło 
wykorzystać możliwości bloku gazowo-parowego oraz inwestować i dalej rozwijać elektrociepłownię. 
Krok ten wiązał się z dużymi inwestycjami w sieć ciepłowniczą, z drugiej strony wpłynął pozytywnie na 
poprawę parametrów sieci. 
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grzewczej oraz parze technologicznej 
dla odbiorców w mieście. Realizacja te-
go przedsięwzięcia umożliwi zastąpienie 
przestarzałej części infrastruktury tech-
nicznej nowym urządzeniem wytwór-
czym, które będzie spełniać restrykcyjne 
normy dopuszczalnych emisji obowiązu-
jące od  2016 r. 

Blok będzie stanowił niezależny, 
kompletny obiekt energetyczny, wypo-
sażony we wszystkie niezbędne dla jego 
prawidłowej pracy systemy. Charaktery-
zować go będzie wysoka sprawność wy-
twarzania energii elektrycznej, duża nie-
zawodność eksploatacyjna, mały stopień 
oddziaływania na środowisko, w tym wy-
raźne zmniejszenie emisji dwutlenku siar-
ki, pyłu, tlenków azotu i brak odpadów 
paleniskowych. Sprawność netto nBGP 
w pracy kogeneracyjnej przy pełnym ob-
ciążeniu wynosić będzie 83,93%. 

Planuje się, że blok zostanie odda-
ny do eksploatacji jeszcze w tym roku. 
Wartość realizowanego kontraktu opie-
wa na kwotę 562 mln zł netto.

Jako paliwo dla nowego bloku ga-
zowo-parowego zastosowane zostaną:

 � gaz ziemny zaazotowany grupa 
Ln do zasilania podstawowego.  
Elektrociepłownia Gorzów zlokali-
zowana jest w pobliżu należących 
do PGNiG kopalni BMB Barnów-
ko-Mostno-Buszewo oraz nowej 
kopalni gazu LMG Lubiatów-Mię-
dzychód-Grotów. Z kopalń tych do-
starczany będzie dla nowego bloku 
gaz zaazotowany. Rozwiązanie pole-
gające na wykorzystaniu jako części 
paliwa gazowego zaazotowanego 
z lokalnych kopalń stwarza szansę 
na uzyskanie lokalnego efektu sy-
nergii oraz znacznie niższych cen 
gazu w stosunku do gazu ziemne-
go taryfowanego. W 2013 r. zawarto 
umowę na dostawę gazu zaazoto-
wanego na 20 lat w ilości do 35 000 
Nm3/h z upustem w stosunku do ce-
ny gazu wysokometanowego.

 � gaz ziemny wysokometanowy 
grupa E do celów rozruchowych. 
Gaz wysokometanowy grupy E nie 
był do tej pory paliwem wykorzy-
stywanym w ECG, dlatego też na 
potrzeby zasilania nowego bloku 

gazowo-parowego została zreali-
zowana inwestycja polegająca na 
budowie gazociągu wysokiego ci-
śnienia DN 300 o długości ponad 
4 km oraz stacji redukcyjno-po-
miarowej o przepustowości 31500 
Nm3/h, MOP 6,3 MPa wraz z ga-
zociągiem dosyłowym i przyłączem 
ciepłowniczym. 
Projektowane palniki turbin gazo-

wych nowego bloku gazowo-parowego 
umożliwiają jego pracę przy mieszance 
obu gazów w dowolnej proporcji. Dzięki 
temu możliwe będzie wykorzystanie gazu 
typu E jako paliwa dodatkowego w mo-
mencie, kiedy zbyt mała ilość gazu Ln 
ograniczy maksymalną moc nBGP oraz 
w okresie postoju kopalni gazu zaazo-
towanego, kiedy będzie możliwa praca 
nBGP tylko na gazie wysokometanowym.

Dane techniczne nowego bloku ga-
zowo-parowego:

 � moc elektryczna netto w pracy kon-
densacyjnej przy pełnym obciąże-
niu - 138 MWe,

 � moc cieplna w wodzie gorącej 
w sezonie grzewczym - 90 MW,

3

Bardzo nowoczesne źródło energii i zmodernizowana sieć ciepłownicza pozwoliły  
na wyłączenie dwóch przestarzałych, opalanych węglem ciepłowni osiedlowych. Po raz kolejny 
okazało się, że kierunek rozwoju Elektrociepłowni Gorzów nie tylko przynosi pozytywne efekty 
ekonomiczne, ale znakomicie wpisuje się w poprawę jakości życia gorzowian. Gaz jako źródło energii 
okazał się dobrym rozwiązaniem. Przejęcie sieci ciepłowniczej otworzyło możliwości rozwoju i 
wpłynęło na coraz lepszą ocenę prowadzonej polityki ochrony środowiska. Obrazuje to poniższy 
wykres. 

W odpowiedzi na rosnące wymagania środowiskowe w 2007 r. oddano do eksploatacji nowy, 
wysokosprawny elektrofiltr na bloku węglowym. Efekty to pięciokrotne zmniejszenie rocznej emisji 
pyłów do atmosfery: 
 emisja pyłu w 2006 r. - przy starym elektrofiltrze - 142 Mg/r., 
 emisja przy tej samej ilości spalonego węgla przy nowym elektrofiltrze - 28 Mg/r. 
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 � sprawność netto w pracy konden-
sacyjnej przy pełnym obciążeniu - 
52,52%,

 � sprawność netto w pracy kogene-
racyjnej przy pełnym obciążeniu - 
83,93%.
W skład bloku gazowo-parowego 

wejdą:
 � dwie turbiny gazowe SGT-800,
 � turbina parowa SST-400,
 � dwa kotły odzysknicowe,
 � trzy generatory.

Z powodzeniem realizowany jest dru-
gi projekt rozwojowy, czyli program po-
prawy jakości powietrza „KAWKA” (od 
Clean Air For Europe). W Gorzowie pro-
gram ten, ze względu na swoje usytu-
owanie, został nazwany Projektem CEN-
TRUM. 

Projekt CENTRUM realizowany 
jest w oparciu o Porozumienie zawarte 
w 2014 r. pomiędzy Miastem Gorzów 
Wlkp., które jest liderem przedsięwzię-
cia a PGE GiEK SA Oddział Elektrocie-
płownia Gorzów, jako partnerem przed-
sięwzięcia. Projekt realizowany jest pod 
nazwą „Redukcja emisji zanieczysz-
czeń powietrza w śródmieściu Gorzo-
wa Wlkp.”, a dofinansowywany jest przez 
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. 

Łączne zaplanowane nakłady na re-
alizację projektu wynoszą 65 000 000 zł 
netto i rozkładają się następująco: 
1. LIDER Miasto Gorzów otrzyma 

z Funduszu kwotę 38 562 000 zł 
netto, z czego: 

 � 29 250 000 zł netto stanowi do-
tacja, 

 � 9 312 000 zł netto stanowi pożycz-
ka;

2. PARTNER  Elektrociepłownia Go-
rzów zaangażuje w projekt kwotę  
26 438 000 zł netto, z czego:

 � otrzyma z  Funduszu kwotę 
19 828 500 zł netto w formie po-
życzki,

 � wniesie wkład własny w kwocie 
6 609 500 zł netto.
Projekt realizowany jest w trzech 

etapach, rozłożonych na lata 2015-
2017. Obejmuje budynki mieszkalne 
w 27 kwartałach mieszkaniowych zlo-
kalizowanych w obrębie ulic: Kosynie-
rów Gdyńskich, Roosevelta, Wyszyń-
skiego, Drzymały, Jagiełły, Wybickiego 
- ścisłego Centrum Gorzowa Wielko-
polskiego.

W ramach projektu w 2015 r.: 
 � przyłączono do miejskiego sys-

temu ciepłowniczego 74 obiekty 
mieszkalne, zlokalizowane w  sze-
ściu kwartałach ulic w śródmieściu 
Gorzowa, tj. kwartałach: X, XI, XV, 
XIX, XX, XXIV,

 � w celu dostawy ciepła do wymie-
nionych kwartałów zbudowano 
3500 m sieci i przyłączy ciepłow-
niczych w  technologii rur pre-
izolowanych oraz zakupiono 74  
kompaktowe węzły cieplne. 
W minionym roku na Projekt CEN-

TRUM wydano blisko 9 mln zł. 

3

Bardzo nowoczesne źródło energii i zmodernizowana sieć ciepłownicza pozwoliły  
na wyłączenie dwóch przestarzałych, opalanych węglem ciepłowni osiedlowych. Po raz kolejny 
okazało się, że kierunek rozwoju Elektrociepłowni Gorzów nie tylko przynosi pozytywne efekty 
ekonomiczne, ale znakomicie wpisuje się w poprawę jakości życia gorzowian. Gaz jako źródło energii 
okazał się dobrym rozwiązaniem. Przejęcie sieci ciepłowniczej otworzyło możliwości rozwoju i 
wpłynęło na coraz lepszą ocenę prowadzonej polityki ochrony środowiska. Obrazuje to poniższy 
wykres. 

W odpowiedzi na rosnące wymagania środowiskowe w 2007 r. oddano do eksploatacji nowy, 
wysokosprawny elektrofiltr na bloku węglowym. Efekty to pięciokrotne zmniejszenie rocznej emisji 
pyłów do atmosfery: 
 emisja pyłu w 2006 r. - przy starym elektrofiltrze - 142 Mg/r., 
 emisja przy tej samej ilości spalonego węgla przy nowym elektrofiltrze - 28 Mg/r. 

W  2016 r. w  ramach realiza-
cji drugiego etapu Projektu CEN-
TRUM planowane jest włączenie  
do miejskiego systemu ciepłow-
n iczego  ko le jnych  96  budyn-
ków mieszkalnych zlokalizowanych  
w 11 kwartałach mieszkaniowych. W ce-
lu podłączenia wymienionych obiektów 
do systemu sieciowego, Odział Elek-
trociepłownia Gorzów wykona kolejne 
3500 m sieci i przyłączy cieplnych oraz 
zakupi i zamontuje 96 w pełni zauto-
matyzowanych kompaktowych węzłów 
cieplnych w poszczególnych obiektach. 

Celem Projektu CENTRUM jest ogra-
niczenie emisji zanieczyszczeń powie-
trza poprzez likwidację wysokoemisyj-
nych systemów zaopatrzenia w energię 
cieplną (piece kaflowe, c.o. etażowe)  
na obszarze o przekroczonych dopusz-
czalnych poziomach zanieczyszczeń 
- dzielnica Centrum w Gorzowie Wlkp.

Podstawowym celem Projektu jest 
poprawa jakości powietrza atmosferycz-
nego w mieście poprzez obniżenie po-
ziomu zanieczyszczeń emitowanych do 
otoczenia.

Efekty ekologiczne to:
 � zmniejszenie emisji pyłu PM10 - 

168,175 Mg/r.,
 � zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 - 

159,324 Mg/r.,
 � zmniejszenie emisji B(a)P - 0,119 

Mg/r., 
 � zmniejszenie emisji SO2 - 398,310 

Mg/r.,
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 � zmniejszenie emisji NOx - 57,534 
Mg/r., 

 � zmnie jszenie emis j i  CO2 - 
17211,433 Mg/r.
Kolejnym, równie ważnym celem 

Projektu, jest poprawa komfortu życia 
mieszkańców poprzez dostarczanie cie-
pła do lokali, niewymagające zaanga-
żowania użytkownika. To także łatwość 
obsługi nowych instalacji wewnętrznych, 
eliminacja cyklicznej obsługi pieca oraz 
składowania i zakupu opału. Efektami 
będą także udogodnienia dla osób nie-
pełnosprawnych i osób w podeszłym 
wieku, poprawa zdrowia społeczeństwa 
zamieszkałego w obszarze realizacji Pro-
jektu dzięki znaczącej redukcji niskiej 
emisji zanieczyszczeń. Beneficjenci koń-
cowi projektu to około 8 tys. mieszkań-
ców Gorzowa Wlkp.

Oba projekty - zarówno blok gazo-
wo-parowy, jak i projekt CENTRUM, 
mają zapewnić nie tylko bezpieczeń-
stwo w zakresie zaspokojenia obecnych 
i przyszłych potrzeb odbiorców ciepła 
w Gorzowie, ale są również projekta-
mi rozwojowymi, przynoszącymi wzrost 
wartości spółki PGE GiEK SA.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi 
wzrost zdolności wytwórczych elektro-
ciepłowni przy jednoczesnym wzroście 
efektywności wytwarzania energii elek-
trycznej i ciepła w skojarzeniu, wynika-
jącym ze stosowania zawansowanych 
i wysokosprawnych technologii, przy jed-
noczesnym spełnieniu wymagań ochro-
ny środowiska, jakie zapewnia wytwarza-
nie energii ze spalania gazu.

Ponieważ Elektrociepłownia Gorzów 
jest jedynym scentralizowanym dostaw-
cą ciepła dla miasta, zrealizowanie ww. 
inwestycji spowoduje, że Gorzów Wiel-
kopolski zyska niezawodne i ekologiczne 
źródło energii. Realizowane inwestycje 
zapewnią bezpieczeństwo nieprzerwanej 
dostawy ciepła przy zachowaniu konku-
rencyjnych cen i poszanowania środo-
wiska, w którym razem żyjemy. 
� o

Fot. 2. Kompaktowy węzeł cieplny                                                                                 

Fot. 1. Przykładowa sieć preizolowana
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Fot. 1. Wizualizacja elektrociepłowni gazowej

Thomas Bueno, członek zarządu EDF Toruń, dyrektor operacyjny, prezes zarządu EDF Gaz Toruń

W lipcu 2015 r. rozpoczęto w Toruniu budowę elektrociepłowni gazowej, która 
zastąpi obecne kotły węglowe w EDF Toruń. Jej uruchomienie planowane jest 

w pierwszym kwartale 2017 r. Już ponad 70% prac zostało zrealizowanych. Nowy 
zakład zapewni ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców Torunia w perspektywie 
wieloletniej i poprawi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Spełniając 
nowe zaostrzone normy europejskie w zakresie emisji do atmosfery, przyczyni się 
również do poprawy jakości powietrza w mieście.

W Toruniu powstaje  
wysokosprawna  

elektrociepłownia gazowa

KLuCZOWE LICZBy 

 � Moc elektryczna
ok. 100 MWe

 � Łączna zainstalowana moc cieplna
330 MWt

 � Wartość inwestycji:
ok. 550 mln zł
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Elektrociepłownia gazowa w EDF 
Toruń będzie wyposażona w wysoko-
sprawną i niskoemisyjną instalację ko-
generacyjną, czyli produkującą jedno-
cześnie energię elektryczną i ciepło, o 
łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 
330 MWt oraz mocy elektrycznej ok. 
100 MWe, co pokryje bieżące potrzeby 
cieplne odbiorców oraz zapotrzebowa-
nie szczytowe Torunia w okresie zimo-
wym. Elektrociepłownia gazowa zastąpi 
obecne kotły węglowe, które nie będą 
spełniały przyszłych zaostrzonych euro-
pejskich norm środowiskowych. Dzięki 
projektowi znacznie obniży się poziom 
emisji: tlenków siarki o 99% (z 950 do 
12 mg/m3), tlenków azotu o 83% (z 300 
do 50 mg/m3) i pyłów o 93% (z 70 do 
5 mg/m3).

Elementem nowej elektrociepłowni 
będzie też gazociąg o długości ok. 10 km, 
łączący nową elektrociepłownię z gazo-
wą siecią przesyłową.

 � Potencjał wytwórczy 

 � Dwie turbiny gazowe o łącz-
nej mocy ok. 100 MWe (2x ok. 
50 MWe) oraz 2 kotły odzyskni-
cowe z kogeneracją na spalinach 
(2x50 MWt) z możliwością dodat-
kowego dopalania 
(2x55 MWt) do 
produkcji ciepła 
przy obciążeniu 
podstawowym, 
czyli razem: moc 
cieplna: 210 MWt 
i moc elektrycz-
na: ok. 100 MWe. 
Turbina zastosowana w elektrocie-
płowni w Toruniu to LM6000 typu 
lotniczego. To zmodyfikowana kon-
strukcja silnika odrzutowego, który 
zasila wiele modeli Boeinga 747, 
w tym samolot Air Force One. Po-
nadto turbina LM6000 stosowana 
jest m.in. w wojskowych amfibiach, 
statkach pływających. Ponad 1000 
takich turbin pracuje już w elektro-
ciepłowniach na świecie.

 � Cztery kotły wodne (HOB) dwu-
paliwowe (gaz/olej) o łącznej 

Fot. 2. Turbina LM6000

mocy 120 MWt (30 MWth każdy) 
dla obciążenia szczytowego (w okre-
sie zimowym) oraz jako rezerwa w 
przypadku wyłączenia bloków koge-
neracyjnych.

 � Akumulator ciepła o pojemno-
ści 12000 m3 do gromadzenia cie-
pła (max ilość magazynowanego 
ciepła ok. 700 MWh) i optymalizacji 
pracy kogeneracji oraz sprawności 
turbin gazowych. Akumulator ciepła 
będzie pracował w okresie letnim i 
przejściowym, gdy zapotrzebowanie 
na ciepło osiąga poziom minimalny. 
Z trzech akumulatorów ciepła w Pol-

sce jeden jest w Krakowie - w elek-
trociepłowni EDF Polska.

 � Gazociąg o długości ok. 10 km łą-
czący stację regulacyjno-pomiaro-
wą z EDF Toruń.

 � Nowe regulacje 
środowiskowe 

Elektrociepłownia gazowa w Toruniu 
będzie dostosowana do wymogów Dy-
rektywy IED o emisjach przemysłowych 
oraz tzw. Konkluzji BAT Komisji Europej-

skiej, która będzie obwiązywała od 2020 
r. i nałoży kolejne zaostrzone wymagania 
w zakresie emisji tlenków siarki, tlenków 
azotu i pyłów dla istniejących kotłów wę-
glowych.

 � Dlaczego technologia 
gazowa? 

Projekt budowy w Toruniu wysoko-
sprawnej instalacji kogeneracyjnej został 
poprzedzony szeregiem analiz, z których 
wynika, że elektrociepłownia gazowa to 
dobry scenariusz dla Miasta i mieszkań-
ców, gwarantujący znaczne ograniczanie 

emisji zanieczyszczeń 
i utrzymanie konku-
rencyjności ciepła sie-
ciowego. Powstająca 
w Toruniu elektrocie-
płownia gazowa, ba-
zująca na czystym pa-
liwie oraz nowoczesnej 
technologii spełni przy-

szłe i prognozowane restrykcyjne normy 
środowiskowe, co zapewni jej znaczną 
przewagę ekologiczną nad innymi źró-
dłami energii, przy jednoczesnej gwaran-
cji bezpieczeństwa i stabilności dostaw 
energii elektrycznej i ciepła.

 � Ponad 70% 
zrealizowanych prac

Na placu budowy elektrociepłowni 
w EDF Toruń dostarczono już główne 
podzespoły i urządzenia przyszłej elek-

KOGENERACjA GAZOWA, DZIęKI: 
 � dodatkowej produkcji energii elektrycznej,
 � żółtym certyfikatom,
 � technologii zgodnej z normami środowiskowymi na najbliższe 25 lat,

jest optymalnym rozwiązaniem dla Miasta i mieszkańców.
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Rys. 2. Dopuszczalne standardy emisji w poszczególnych latach

Fot. 3. Widok ogólny na akumulator ciepła, budynek kotłów 
odzysknicach wraz z kominami i budynek główny (po lewej stronie)

Fot. 4. Budynek główny (z turbinami)

Fot. 5. Widok na zainstalowane kotły szczytowo-rezerwowe w budynku 

Rys. 1. Schemat przebiegu procesu produkcji ciepła i energii w budowanej wysokosprawnej elektrociepłowni gazowej w EDF Toruń

trociepłowni czyli obydwa turbozespoły 
(turbina i generator) wraz z urządzenia-
mi pomocniczymi, oba kotły odzyskni-
cowe oraz cztery kotły szczytowo-re-
zerwowe. Zostały posadowione kominy 
kotłów szczytowych i kominy kotłów od-
zysknicowych.

Obecnie prowadzone są prace mon-
tażowe w obrębie obu turbozespołów, 
budowy estakad i rurociągów technolo-
gicznych elektrociepłowni oraz spawa-
nie zbiorników: wody zmiękczonej, oleju 
opałowego i akumulatora ciepła. Akumu-
lator ciepła ma już docelową wysokość 
- prawie 45 m. 

Na fundamentach ustawiono trans-
formatory elektryczne obydwu bloków, 

str. 3 
 

Nowe regulacje środowiskowe 
Elektrociepłownia gazowa w Toruniu będzie dostosowana do wymogów Dyrektywy IED o emisjach 
przemysłowych oraz tzw. Konkluzji BAT Komisji Europejskiej, która będzie obwiązywała od 2020 r. i
nałoży kolejne zaostrzone wymagania w zakresie emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów dla
istniejących kotłów węglowych.

Rys. 2. Dopuszczalne standardy emisji w poszczególnych latach

Dlaczego technologia gazowa?

Projekt budowy w Toruniu wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej został poprzedzony szeregiem 
analiz, z których wynika, że elektrociepłownia gazowa to dobry scenariusz dla Miasta i mieszkańców, 
gwarantujący znaczne ograniczanie emisji zanieczyszczeń i utrzymanie konkurencyjności ciepła 
sieciowego. Powstająca w Toruniu elektrociepłownia gazowa, bazująca na czystym paliwie oraz
nowoczesnej technologii spełni przyszłe i prognozowane restrykcyjne normy środowiskowe, co zapewni 
jej znaczną przewagę ekologiczną nad innymi źródłami energii, przy jednoczesnej gwarancji 
bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii elektrycznej i ciepła.

Kogeneracja gazowa, dzięki: (ramka)
− dodotakowej produkcji energii elektrycznej,
− żółtym certyfikatom,
− technologii zgodnej z normami środowiskowymi na najbliższe 25 lat,

jest optymalnym rozwiązaniem dla Miasta i mieszkańców.

Ponad 70% zrealizowanych prac

Na placu budowy elektrociepłowni w EDF Toruń dostarczono już główne podzespoły i urządzenia 
przyszłej elektrociepłowni czyli obydwa turbozespoły (turbina i generator) wraz z urządzeniami 
pomocniczymi, oba kotły odzysknicowe oraz cztery kotły szczytowo-rezerwowe. Zostały posadowione 
kominy kotłów szczytowych i kominy kotłów odzysknicowych.
Obecnie prowadzone są prace montażowe w obrębie obu turbozespołów, budowy estakad i rurociągów 
technologicznych elektrociepłowni oraz spawanie zbiorników: wody zmiękczonej, oleju opałowego i 
akumulatora ciepła. Akumulator ciepła ma już docelową wysokość - prawie 45 m. 
Na fundamentach ustawiono transformatory elektryczne obydwu bloków, prowadzone jest wyposażanie w 
niezbędną aparaturę przedpól wyprowadzenia mocy elektrycznej. W III kwartale tego roku planowane są 
próby rozruchowe.

prowadzone jest wyposażanie w nie-
zbędną aparaturę przedpól wyprowadze-
nia mocy elektrycznej. W III kwartale tego 
roku planowane są próby rozruchowe.

Zakończono również prace związane 
z budową 10 km gazociągu, który będzie 

zasilał paliwem przyszłą elektrociepłow-
nię. Przeprowadzono próby ciśnieniowe 
gazociągu, które dały pozytywny wynik. 
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To właśnie środowisko, w jakim 
pracuje urządzenie determinuje rodzaj 
zabezpieczenia tak, by urządzenie mo-
gło pracować w sposób bezpieczny. 
Na myśl nasuwa się od razu odpo-
wiednia obudowa - osłona zewnętrz-
na np. sterownika, ale również doty-
czy to materiału i sposobu wykonania 
samego urządzenia. Dla urządzeń (np. 
elektrycznych) pracujących na otwar-
tej przestrzeni wymaga się innego ro-
dzaju zabezpieczeń niż dla tego same-
go urządzanie pracującego wewnątrz 
hali. Jeszcze inaczej będzie wyglądała 
budowa danego urządzenia, które zo-
stało zaprojektowane do pracy w po-
bliżu lub w środowisku palnych oraz 
wybuchowych pyłów i gazów. 

Z uwagi na wysokie ryzyko wystą-
pienia zdarzenia w takim środowisku, 
zostało ono podzielone na strefy za-
grożenia wybuchem wg prawdopo-
dobieństwa wystąpienia zdarzenia w 
czasie. Środowisko najbardziej wy-
buchowe znajduje się w miejscu (w 
obiektach i na terenie) największe-
go stężenia pyłu/gazu wybuchowe-
go lub palnego - tworząc mieszaniny 
wybuchowe. 

Jędrzej Wojtas, Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności, Urząd Dozoru Technicznego

Strefy zagrożenia wybuchem 
w zakładzie produkcyjnym
Każde urządzenie pracujące w środowisku naturalnym jest narażone na 

działanie czynników atmosferycznych. Dlatego też chroni się je poprzez 
budowanie odpowiednich zabezpieczeń czy to od deszczu, wiatru, słońca, 
pyłów, itp. Są to zabezpieczenia przed skutkami zewnętrznymi, ale również 
przeciwdziałają skutkom wystąpienia zdarzeń wewnątrz urządzenia.

Strefy zagrożone wybuchem dzie-
lą się na 3 grupy. Każda z nich odpo-
wiednio traktuje o zagrożeniach ze 
strony gazów, mgły, pary oraz pyłów. 
I tak kolejno:

 � Strefa 0/20 - atmosfera wybucho-
wa występuję ciągle, utrzymuje się 
przez długi czas,

 � Strefa 1/21 - atmosfera wybucho-
wa występuje sporadycznie,

 � Strefa 2/22 - atmosfera wybu-
chowa nie występuje pod-
czas normalnej pracy, a 
jeżeli wystąpi, to utrzy-
muje się przez krótki 
czas. 
Ale czy remontu-

jąc / rozbudowu-
jąc firmę pamię-
tamy o tym 
by zwery-
fikować 

czy dotychcza-
sowa strefa 
zagrożenia 
w y b u -
chem 
n i e 

EX



47nr 3(51)/2016

Te
c

h
n

o
lo

g
ie

uległa przesunięciu oraz czy urządze-
nia znajdujące się w niej spełniają wy-
magania przepisów? Idąc dalej - czy 
podczas rozbudowy zakładu nie zo-
stała stworzona nowa strefa zagroże-
nia wybuchem? Zgodnie z prawem to 
właśnie właściciele, zarządcy lub użyt-
kownicy budynków oraz placów skła-
dowych i wiat (z wyjątkiem budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych) powin-
ni oznakowywać znakami zgodnymi 
z Polskimi Normami miejsca zaklasy-
fikowane jako strefy zagrożenia wy-
buchem. Oznaczenia „Strefa Ex” po-
winny się znajdować już na drzwiach 
prowadzących do pomieszczenia ze 

strefą wybuchową i winny dotyczyć 
całej przestrzeni, w której może 

występować atmosfera wy-
buchowa.

Mając już wyznaczo-
ną strefę zagrożenia 

wybuchem w na-
szym zakładzie, 

należy odpo-
wiednio do-

brać urzą-

dzenia dostosowane do pracy w niej. 
Ze względu na zastosowane systemy 
ochronne w urządzeniach grupuje się 
je odpowiednio na:

 � I Grupa - urządzenia i systemy 
ochronne przeznaczone do użytku 
w zakładach górniczych, w których 
występuje zagrożenie metanowe 
lub zagrożenie wybuchem pyłu wę-
glowego,

 � II Grupa - urządzenia i systemy 
ochronne przeznaczone do użytku 
w innych, niż wymienione dla grupy 
I miejscach zagrożonych występo-
waniem atmosfer wybuchowych.
Każda z powyższych grup dzieli 

się z kolei odpowiednio na kategorie:
 � Grupa I - Kategoria M1 oraz Kate-

goria M2,
 � Grupa II - Kategoria 1, 2, 3 z po-

działem na urządzenia, które mogą 
pracować w atmosferze zagroże-
nia dla pyłów oznaczenie „D” oraz 
dla gazów, pary i mgły oznacze-
nie „G”. Kategorie te odpowiadają 
zbudowanym urządzeniom, które 
charakteryzują się bardzo wyso-
kim poziomem, wysokim pozio-
mem oraz normalnym poziomem 
zabezpieczeń. 
Do powyższych grup dochodzi 

jeszcze klasyfikacja temperaturowa 
pracy urządzenia. Ma to bezpośred-
ni związek z temperaturą, która mo-

że spowodować zapłon mieszan-
ki wybuchowej, w jakim pracuje 

urządzenie. 
Odpowiednio dobra-

ne urządzenie do strefy 
zwiększa bezpieczeń-

stwo pracy nie tylko 
instalacji, ale rów-

nież ich użyt-
kowników.

Szczegółowe omówienie/analiza 
urządzenia i weryfikacja spełnienia 
ochrony przeciw wybuchowej wyma-
ga dogłębnej analizy urządzenia na 
zgodność z normami. 

Zgodnie z wymaganiami dyrektyw 
nowego podejścia, urządzenie powin-
no być wykonane w taki sposób, aby 
zapewnić bezpieczeństwo użytkowni-
ka, ochronę zdrowia oraz środowiska. 
Obowiązujące przepisy opierają się 
na dyrektywie Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 
lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do urządzeń i syste-
mów ochronnych przeznaczonych do 
użytku w atmosferze potencjalnie wy-
buchowej (Dz.U. L 96 z 29/03/2014, 
str. 309-356). 

Pomimo spoczywającego na 
przedsiębiorcy obowiązku spełnienia 
wymagań dyrektywy ATEX, często jest 
ona zapominana podczas moderniza-
cji zakładu. Na wolnym rynku można 
zakupić urządzenia, które spełnią te 
wymagania, ale warto w takim przy-
padku wesprzeć się opinią jednostki 
strony trzeciej. Urząd Dozoru Tech-
nicznego w swojej misji kierując się 
bezpieczeństwem obiektów technicz-
nych posiada doświadczenie w zakre-
sie poprawności doboru urządzeń do 
stref zagrożonych wybuchem. Wery-
fikując pełną dokumentację wytwór-
cy (certyfikaty, deklaracje zgodności 
WE, instrukcje montażu), jak również 
oceniając poprawność wyznaczonych 
stref, wydaje raporty z ekspertyzy. Do-
kument strony trzeciej może być pod-
stawą do zmian urządzeń w strefie, 
granic stref, podstawą do wyłączenia 
urządzenia lub przeprowadzenia jego 
modernizacji. 

UDT jako jedna z niewielu jedno-
stek na rynku polskim posiada no-
tyfikację do dyrektywy ATEX, dzięki 
czemu prowadzi proces oceny zgod-
ności urządzeń na zgodność z norma-
mi zharmonizowanymi z dyrektywą. 
� o 

EX
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Podziemne zgazowanie węgla 
(PZW) prowadzone jest bezpośred-
nio w złożu, do którego podawany 
jest roztwór czynnika zgazowujące-
go zawierający głównie H2O, O2 i N2. 
Produktem głównym jest gaz surowy 
o niskiej lub średniej wartości opało-
wej (od 3,5 do 12 MJ/m3n). Metoda 
PZW jest w szczególności analizo-
wana dla pokładów węgla, których 
eksploatacja metodami konwencjo-
nalnymi jest niemożliwa ze względów 
geologicznych (pokłady resztkowe, 
pokłady głęboko zalegające) lub też 
zbyt kosztowna. Wytwarzanie gazu 
w procesie podziemnego zgazowa-
nia węgla (PZW) nie osiągnęło jesz-
cze pełnej dojrzałości przemysłowej, 
a opanowanie tej technologii wymaga 
dalszych prac badawczych [1]. PZW 
jest trudną metodą konwersji węgla, 
co wynika przede wszystkim z możli-

Piotr Mocek, Eugeniusz Jędrysik, Krzysztof Stańczyk, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Główny Instytut Górnictwa 

W artykule omówiono stopień zaawansowania prac nad podziemnym 
zgazowaniem węgla w kierunku wytwarzania gazu na potrzeby energetyczne 

lub jako surowiec służący do wytwarzania substytutu gazu ziemnego. Przedstawiono 
wybrane zagadnienia związane z wdrażaniem tej technologii w warunkach 
krajowych: jej rozwój technologiczny, ograniczenia techniczne, zagrożenia 
środowiskowe i główne uwarunkowania ekonomiczne. Aktualne prace techniczne 
skupiają się na realizacji technologii w skali demonstracyjnej.

Podziemne zgazowanie węgla 
- główne kierunki, stan prac 
i techniczne aspekty realizacji

wości wystąpienia skażeń środowiska 
przez wydzielone gazy, jak również 
powstałe w procesie substancje or-
ganiczne. Dodatkową trudnością jest 
zapewnienie bezpieczeństwa środo-
wiskowego po procesie i upewnienie 
się, że z powstałej kawerny nie będą 
wymywać się substancje organiczne 
i nieorganiczne. Pomimo wymienio-
nych trudności prace związane z wy-
korzystaniem głęboko zalegających 
lub trudnodostępnych złóż węgla są 
realizowane w świecie w szerokim za-
kresie [2-7]. Jednym z kierunków pro-
wadzonych badań jest poszukiwane 
optymalnych metod wykorzystania 
energii wytworzonego w procesie ga-
zu [7-18]. Składniki gazu z PZW moż-
na wykorzystać do dalszej konwersji 
chemicznej, bądź bezpośrednio wyko-
rzystać do wytwarzania ciepła i ener-
gii elektrycznej. Uzyskanie w procesie 

PZW gazu o wysokiej wartości opa-
łowej wymaga: odpowiedniej lokali-
zacji georeaktora, zasilania instalacji 
czynnikiem zgazowującym o odpo-
wiednim stosunku H2O/O2, sprawnych 
w długotrwałej eksploatacji aparatów 
odpowiedzialnych za oczyszczanie 
gazu, czy wydzielenie pożądanego 
składnika z ich mieszaniny. Stosowane 
współcześnie technologie podziemne-
go zgazowania przy ciśnieniach zbli-
żonych do ciśnienia hydrostatycznego 
występującego na głębokości zalega-
nia złoża, umożliwiają uzyskanie gazu 
o wartości opałowej wynoszącej około 
12 MJ/m3n przy znacznej zawartości 
CH4 i CO2. Pozwala to na jego separa-
cję i wydzielenie w postaci średniego 
gazu o dobrych parametrach energe-
tycznych [7]. Efektywną metodą wyko-
rzystania gazu z procesu PZW o sto-
sunkowo wysokim zanieczyszczeniu, 
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pochodzącego ze zgazowania w mie-
szaninie: powietrze, tlen, para wod-
na jest przemiana energii chemicznej 
w warunkach urządzeń energetycz-
nych do energii elektrycznej i ciepła 
użytecznego [8].

 � Badania krajowe

Podziemne zgazowanie węgla 
w Polsce bada się z przerwami od 
lat 50. [9-13]. Obecnie prowadzone 
są prace na instalacjach uwzględnia-
jących nowego rodzaju materiały ru-
rociągów, istotne zmiany w sposobie 
współpracy urządzeń potrzeb wła-
snych i sposoby sterowania proce-
sem. Wprowadza to istotny postęp 
zarówno w obszarach konwersji wę-
gla w złożu, oczyszczania gazu, jak 
i dla kontroli tego procesu. Wprowa-
dzane są w praktyce wiercenia do zło-
ża w tym wiercenia kierunkowe [14] 
i nowe technologie pomiarowe w ob-
szarze reaktora i instalacji energo-
chemicznej [15]. Wdraża się również 
coraz więcej nowych metod pomiaru 
w obszarze otaczającym georeaktor 
i w zakresie badań oddziaływań z oto-
czeniem. W ramach prowadzonych 
prac badawczych przeprowadzono 
działania typowe dla wdrażania każ-
dej nowej technologii. Były to zatem 
badania w małej skali laboratoryjnej 
[16], w wielkiej skali laboratoryjnej za-
równo podziemne, jak i naziemne oraz 
w skali poligonu doświadczalnego [17] 
i istniejącego, doświadczalnego zakła-
du górniczego [18]. 

Badania w skali pilotowej prowa-
dzono w 2014 r. w funkcjonującym 
zakładzie górniczym. W ramach re-
alizacji połączono rurociągi prowadzo-
ne w istniejącej infrastrukturze pod-
ziemnej z wierceniami do złoża węgla 
w pokładzie o miąższości około 5 m. 
Warunki istniejącej kopalni umożliwiły 
prowadzenie szeregu prac niemożli-
wych dla zgazowania otworami pro-
wadzonymi z powierzchni [15]. Na rys. 
1 widoczna jest instalacja zgazowania 
naziemnego w KWK Wieczorek, gdzie 
prowadzono zgazowanie o wydajności 

projektowej do 600 kg/h i szczytowej 
mocy termicznej gazu surowego do 
2500 MWth. 

Prace badawcze ukończono pla-
nowym zagaszeniem georeaktora 
w grudniu 2015 r. i pracami badaw-
czymi związanymi z oceną pozosta-
łości w złożu. Główne zakładane stru-
mienie bilansowe przeprowadzonego 
procesu zgazowania podano na rys. 2.

 � Stan techniczny

Wiodącą współczesną metodą 
zgazowania podziemnego jest zga-
zowanie ciśnieniowe [18]. Realizuje się 
je poprzez wiercenie kierunkowe z po-
wierzchni. Warunki termodynamiczne 
procesu ciśnieniowego umożliwiają 
uzyskanie średniego gazu o składzie 
chemicznym, który w stosunkowo pro-
sty sposób można dopasować do po-
trzeb odbiorcy, jak i stabilność mecha-
niczna otworów w górotworze [19]. 
Badania PZW w takich warunkach 
są głównym kierunkiem prac prowa-
dzonych w GIG. W celu efektywnego 
przekształcenia węgla w złożu w gaz 
należy zrealizować powiązane ze sobą 
części techniczne instalacji. Przedsta-
wia je w sposób schematyczny rys. 3. 

Część urządzeń PZW związana 
z przygotowaniem czynnika zgazowu-
jącego jest zespołem dostępnych na 
rynku, dobrze poznanych i dopracowa-
nych rozwiązań technicznych. Rurociągi 
doprowadzające czynnik zgazowujący 
prowadzone są z wykorzystaniem tech-
nologii wierceń kierunkowych. W zakre-
sie wykonania wierceń kierunkowych 
w kraju funkcjonują firmy o odpowied-
nim doświadczeniu wiertniczym. Nie 
realizowały one jednak odwiertów dla 
potrzeb zgazowania z powierzchni, 
dlatego też w celu realizacji tej części 
technologii planowana jest współpraca 
z partnerami zagranicznym. W zakresie 
funkcjonalizacji georeaktora głównym 
i dotychczas nietestowanym w kraju 
elementem technologii jest cofanie czo-
ła płomienia po wyczerpaniu złoża do 
nowej, nieprzereagowanej partii pokła-
du. Technika ta polega na doprowadze-

Rys. 1. Fragment instalacji PZW KWK 
„Wieczorek” wg technologii GIG w części 

nadziemnej (fot. autora)

Rys. 2. Główne strumienie bilansowe 
procesu zgazowania prowadzonego w 

funkcjonującym zakładzie górniczym [15]

wysokim zanieczyszczeniu, pochodzącego ze zgazowania w mieszaninie: powietrze, tlen, 
para wodna jest przemiana energii chemicznej w warunkach urządzeń energetycznych do 
energii elektrycznej i ciepła użytecznego [8].

Badania krajowe

Podziemne zgazowanie węgla w Polsce bada się z przerwami od lat 50. [9-13]. 
Obecnie prowadzone są prace na instalacjach uwzględniających nowego rodzaju materiały
rurociągów, istotne zmiany w sposobie współpracy urządzeń potrzeb własnych i sposoby 
sterowania procesem. Wprowadza to istotny postęp zarówno w obszarach konwersji węgla w 
złożu, oczyszczania gazu, jak i dla kontroli tego procesu. Wprowadzane są w praktyce 
wiercenia do złoża w tym wiercenia kierunkowe [14] i nowe technologie pomiarowe w 
obszarze reaktora i instalacji energochemicznej [15]. Wdraża się również coraz więcej 
nowych metod pomiaru w obszarze otaczającym georeaktor i w zakresie badań oddziaływań z 
otoczeniem. W ramach prowadzonych prac badawczych przeprowadzono działania typowe 
dla wdrażania każdej nowej technologii. Były to zatem badania w małej skali laboratoryjnej
[16], w wielkiej skali laboratoryjnej zarówno podziemne, jak i naziemne oraz w skali 
poligonu doświadczalnego [17] i istniejącego, doświadczalnego zakładu górniczego [18]. 

Badania w skali pilotowej prowadzono w 2014 r. w funkcjonującym zakładzie 
górniczym. W ramach realizacji połączono rurociągi prowadzone w istniejącej infrastrukturze 
podziemnej z wierceniami do złoża węgla w pokładzie o miąższości około 5 m. Warunki 
istniejącej kopalni umożliwiły prowadzenie szeregu prac niemożliwych dla zgazowania 
otworami prowadzonymi z powierzchni [15]. Na rys. 1 widoczna jest instalacja zgazowania 
naziemnego w KWK Wieczorek, gdzie prowadzono zgazowanie o wydajności projektowej do 
600 kg/h i szczytowej mocy termicznej gazu surowego do 2500 MWth. 

Rys. 1. Fragment instalacji PZW KWK „Wieczorek” wg technologii GIG w części 
nadziemnej (fot. autora)

Prace badawcze ukończono planowym zagaszeniem georeaktora w grudniu 2015 r. i pracami 
badawczymi związanymi z oceną pozostałości w złożu. Główne zakładane strumienie 
bilansowe przeprowadzonego procesu zgazowania podano na rys. 2.

Rys. 2. Główne strumienie bilansowe procesu zgazowania prowadzonego w funkcjonującym 
zakładzie górniczym [15]

Stan techniczny

Wiodącą współczesną metodą zgazowania podziemnego jest zgazowanie ciśnieniowe 
[18]. Realizuje się je poprzez wiercenie kierunkowe z powierzchni. Warunki 
termodynamiczne procesu ciśnieniowego umożliwiają uzyskanie średniego gazu o składzie 
chemicznym, który w stosunkowo prosty sposób można dopasować do potrzeb odbiorcy, jak i 
stabilność mechaniczna otworów w górotworze [19]. Badania PZW w takich warunkach są
głównym kierunkiem prac prowadzonych w GIG. W celu efektywnego przekształcenia węgla
w złożu w gaz należy zrealizować powiązane ze sobą części techniczne instalacji. Przedstawia 
je w sposób schematyczny rys. 3.

Rys. 3. Schemat strukturalny głównych strumieni substancjalnych i elementów procesu 
podziemnego zgazowania. Oznaczenia: CZ - czynnik zgazowujący; W - dopływ węgla w 
złożu i wody złożowej; PZ - pozostałość w złożu; K - kondensat do oczyszczenia; EU -
energia użyteczna; PCh - produkty chemiczne; PS - produkty spalania i dopalania. 
Numeracja: 1 - przygotowanie czynnika zgazowującego, w tym tlenownia i kompresor; 2  -
przesył i sterowanie nadawą czynnika zgazowującego; 3 - zgazowanie podziemne; 4- przesył 
produktów zgazowania i reakcje w rurociągu odbiorczym; 5 - oczyszczanie i 
kondycjonowanie gazu PZW; 6 - konwersja masy, masy i energii lub energii gazu PZW; 7 -
sterowanie procesem (źródło: opracowanie własne)

Część urządzeń PZW związana z przygotowaniem czynnika zgazowującego jest zespołem
dostępnych na rynku, dobrze poznanych i dopracowanych rozwiązań technicznych. Rurociągi 
doprowadzające czynnik zgazowujący prowadzone są z wykorzystaniem technologii wierceń 
kierunkowych. W zakresie wykonania wierceń kierunkowych w kraju funkcjonują firmy o 

niu rurociągu substratów wraz z odpo-
wiednimi dyszami na końcu wybiegu 
zgazowywanego złoża i odpowiednim 
skracaniu dyszy wypływowej. Cofanie 
czoła płomienia w praktyce opiera się 
na upalaniu końcówki rurociągu w wy-
niku wysokotemperaturowego spalania 
w atmosferze tlenu. Częstotliwość skra-
cania czoła płomienia określana zosta-
je w oparciu o analizę składu produk-
tów zgazowania. W części związanej 
z odbiorem produktów zgazowania wy-
magającym dopracowania elementem 
technologii jest zabudowa i długotrwała 
eksploatacja urządzeń ciśnieniowych 
sterujących procesem. Szczególnym 
problemem jest agresywne oddziaływa-
nie produktów gazowych i wydzielanie 
się z tych produktów kondensatu smo-
łowego [20]. Jeżeli chodzi o oczyszcza-
nie gazu z procesu spalania w urzą-
dzeniach energetycznych i sterowania 
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konwencjonalnych. Przykładem jest 
uzyskany na funkcjonującej instalacji 
GIG [15] przebieg odpowiedzi dyna-
micznej georeaktora (ciśnienia gazu 
PZW) na zmianę nastaw parametrów 
urządzenia przedstawiony na rys. 5. 

Wskazać można dwa główne za-
gadnienia techniczne związane ze 
sterowaniem procesem. Pierwszym 
z nich jest konieczność zapewnienia 
w przestrzeni georeaktora niewielkie-
go podciśnienia względem warstw ota-
czających. Zabezpiecza to otoczenie 
georeaktora przed wypływem ciekłych 
produktów PZW do otoczenia. Kolejny 
istotny problem eksploatacji georeak-
tora stanowi konieczność zapewnienia 

Rys. 4. Wyniki modelowania urządzeń spalania gazu PZW  
z naniesionymi obliczonymi rozkładami temperatury. a. Komora atmosferyczna do 

testów spalania gazu [21]; b. Wariant komory spalania turbiny gazowej TB5000 
zasilanej gazem ze zgazowania węgla (źródło: dane niepublikowane autora)

Rys. 5. Przykładowa odpowiedź georeaktora na zmianę nastawy strumienia czynnika 
zgazowującego w funkcji czasu: ---■--- - przebieg uchybu regulacji ciśnienia za 

georeaktorem; ---■--- - względny strumienia podawanego powietrza; 
---○--- - względny strumienia gazu PZW (źródło: wyniki badań własnych) 

warunków zgazowania w warunkach 
termodynamicznych charakteryzują-
cych się małą skłonnością do wydzie-
lania sadzy zarówno w georeaktorze, 
jak i w przestrzeni rurociągów odbior-
czych. Z odpowiednich proporcji czyn-
nika zgazowującego w danym ciśnieniu 
wynikają wyższe stopnie wykorzysta-
nia węgla w złożu i mniejsze proble-
my z zatykaniem rurociągów odbior-
czych gazu.

 � Zagadnienia 
ekonomiczne

Istnieją dwa obszary wpływające 
na efektywność kosztową prowadzenia 

Rys. 2. Główne strumienie bilansowe procesu zgazowania prowadzonego w funkcjonującym 
zakładzie górniczym [15]

Stan techniczny

Wiodącą współczesną metodą zgazowania podziemnego jest zgazowanie ciśnieniowe 
[18]. Realizuje się je poprzez wiercenie kierunkowe z powierzchni. Warunki 
termodynamiczne procesu ciśnieniowego umożliwiają uzyskanie średniego gazu o składzie 
chemicznym, który w stosunkowo prosty sposób można dopasować do potrzeb odbiorcy, jak i 
stabilność mechaniczna otworów w górotworze [19]. Badania PZW w takich warunkach są
głównym kierunkiem prac prowadzonych w GIG. W celu efektywnego przekształcenia węgla
w złożu w gaz należy zrealizować powiązane ze sobą części techniczne instalacji. Przedstawia 
je w sposób schematyczny rys. 3.

Rys. 3. Schemat strukturalny głównych strumieni substancjalnych i elementów procesu 
podziemnego zgazowania. Oznaczenia: CZ - czynnik zgazowujący; W - dopływ węgla w 
złożu i wody złożowej; PZ - pozostałość w złożu; K - kondensat do oczyszczenia; EU -
energia użyteczna; PCh - produkty chemiczne; PS - produkty spalania i dopalania. 
Numeracja: 1 - przygotowanie czynnika zgazowującego, w tym tlenownia i kompresor; 2  -
przesył i sterowanie nadawą czynnika zgazowującego; 3 - zgazowanie podziemne; 4- przesył 
produktów zgazowania i reakcje w rurociągu odbiorczym; 5 - oczyszczanie i 
kondycjonowanie gazu PZW; 6 - konwersja masy, masy i energii lub energii gazu PZW; 7 -
sterowanie procesem (źródło: opracowanie własne)

Część urządzeń PZW związana z przygotowaniem czynnika zgazowującego jest zespołem
dostępnych na rynku, dobrze poznanych i dopracowanych rozwiązań technicznych. Rurociągi 
doprowadzające czynnik zgazowujący prowadzone są z wykorzystaniem technologii wierceń 
kierunkowych. W zakresie wykonania wierceń kierunkowych w kraju funkcjonują firmy o 

Rys. 3. Schemat strukturalny głównych 
strumieni substancjalnych i elementów 

procesu podziemnego zgazowania. 
Oznaczenia: CZ - czynnik zgazowujący; 

W - dopływ węgla w złożu i wody 
złożowej; PZ - pozostałość w złożu; K - 

kondensat do oczyszczenia; EU - energia 
użyteczna; PCh - produkty chemiczne; 

PS - produkty spalania i dopalania. 
Numeracja: 1 - przygotowanie czynnika 

zgazowującego, w tym tlenownia i 
kompresor; 2  - przesył i sterowanie 
nadawą czynnika zgazowującego; 3 
- zgazowanie podziemne; 4- przesył 

produktów zgazowania i reakcje w 
rurociągu odbiorczym; 5 - oczyszczanie 

i kondycjonowanie gazu PZW; 6 - 
konwersja masy, masy i energii lub energii 

gazu PZW; 7 - sterowanie procesem 
(źródło: opracowanie własne)

procesem posiadane są odpowiednie 
doświadczenia umożliwiające realizację 
tej części instalacji. 

Urządzenia oczyszczania do stop-
nia umożliwiającego energetyczne wy-
korzystanie są rozwijane w GIG w kie-
runku spalania atmosferycznego lub 
spalania w warunkach podwyższonego 
ciśnienia. Na rys. 4 zamieszczone zo-
stały przykładowe wyniki badań w za-
kresie modelowania i projektowania 
spalania w doświadczalnej komorze 
atmosferycznej (a) i w komorze ciśnie-
niowej (b) prowadzone w Laboratorium 
Energetyki Procesowej GIG.

Często, jako główny blokujący 
wdrożenie technologii PZW argument 
podawana jest trudność w sterowaniu 
procesem. Z doświadczeń własnych 
wynika, że złożoność sterowania nie 
wybiega poza typowe zagadnienie ste-
rowania procesem w zgazowarkach 

odpowiednim doświadczeniu wiertniczym. Nie realizowały one jednak odwiertów dla potrzeb 
zgazowania z powierzchni, dlatego też w celu realizacji tej części technologii planowana jest 
współpraca z partnerami zagranicznym. W zakresie funkcjonalizacji georeaktora głównym i
dotychczas nietestowanym w kraju elementem technologii jest cofanie czoła płomienia po 
wyczerpaniu złoża do nowej, nieprzereagowanej partii pokładu. Technika ta polega na 
doprowadzeniu rurociągu substratów wraz z odpowiednimi dyszami na końcu wybiegu 
zgazowywanego złoża i odpowiednim skracaniu dyszy wypływowej. Cofanie czoła płomienia 
w praktyce opiera się na upalaniu końcówki rurociągu w wyniku wysokotemperaturowego 
spalania w atmosferze tlenu. Częstotliwość skracania czoła płomienia określana zostaje w
oparciu o analizę składu produktów zgazowania. W części związanej z odbiorem produktów 
zgazowania wymagającym dopracowania elementem technologii jest zabudowa i długotrwała 
eksploatacja urządzeń ciśnieniowych sterujących procesem. Szczególnym problemem jest 
agresywne oddziaływanie produktów gazowych i wydzielanie się z tych produktów 
kondensatu smołowego [20]. Jeżeli chodzi o oczyszczanie gazu z procesu spalania w 
urządzeniach energetycznych i sterowania procesem posiadane są odpowiednie 
doświadczenia umożliwiające realizację tej części instalacji.

Urządzenia oczyszczania do stopnia umożliwiającego energetyczne wykorzystanie są 
rozwijane w GIG w kierunku spalania atmosferycznego lub spalania w warunkach 
podwyższonego ciśnienia. Na rys. 4 zamieszczone zostały przykładowe wyniki badań w
zakresie modelowania i projektowania spalania w doświadczalnej komorze atmosferycznej (a) 
i w komorze ciśnieniowej (b) prowadzone w Laboratorium Energetyki Procesowej GIG.

a. b.

Rys. 4. Wyniki modelowania urządzeń spalania gazu PZW z naniesionymi obliczonymi 
rozkładami temperatury. a. Komora atmosferyczna do testów spalania gazu [21]; b. Wariant 
komory spalania turbiny gazowej TB5000 zasilanej gazem ze zgazowania węgla (źródło: dane
niepublikowane autora)

Często, jako główny blokujący wdrożenie technologii PZW argument podawana jest trudność 
w sterowaniu procesem. Z doświadczeń własnych wynika, że złożoność sterowania nie 
wybiega poza typowe zagadnienie sterowania procesem w zgazowarkach konwencjonalnych. 
Przykładem jest uzyskany na funkcjonującej instalacji GIG [15] przebieg odpowiedzi 

dynamicznej georeaktora (ciśnienia gazu PZW) na zmianę nastaw parametrów urządzenia
przedstawiony na rys. 5.

Rys. 5. Przykładowa odpowiedź georeaktora na zmianę nastawy strumienia czynnika 
zgazowującego w funkcji czasu: ■ - przebieg uchybu regulacji ciśnienia za 
georeaktorem; ■ - względny strumienia podawanego powietrza; ○ - względny
strumienia gazu PZW (źródło: wyniki badań własnych)

Wskazać można dwa główne zagadnienia techniczne związane ze sterowaniem procesem. 
Pierwszym z nich jest konieczność zapewnienia w przestrzeni georeaktora niewielkiego 
podciśnienia względem warstw otaczających. Zabezpiecza to otoczenie georeaktora przed 
wypływem ciekłych produktów PZW do otoczenia. Kolejny istotny problem eksploatacji 
georeaktora stanowi konieczność zapewnienia warunków zgazowania w warunkach 
termodynamicznych charakteryzujących się małą skłonnością do wydzielania sadzy zarówno 
w georeaktorze, jak i w przestrzeni rurociągów odbiorczych. Z odpowiednich proporcji 
czynnika zgazowującego w danym ciśnieniu wynikają wyższe stopnie wykorzystania węgla w 
złożu i mniejsze problemy z zatykaniem rurociągów odbiorczych gazu.

Zagadnienia ekonomiczne

Istnieją dwa obszary wpływające na efektywność kosztową prowadzenia procesu.
Pierwszym z nich jest realizacja zgazowania, jako zakładu konwersji węgla do gazu (zakładu 
wydobywczego), w tym koszt rozbudowy georeaktora. Drugi to efektywność funkcjonowania 
zakładu energetycznej lub energochemicznej konwersji gazowych produktów procesu. Dla 
zgazowania mieszaniną tlenu i powietrza w złożu o różnych miąższościach o długości 
wybiegu pojedynczego reaktora podziemnego wynoszącej 1500 m podano koszt MW dla 
instalacji projektowanej na 15 lat funkcjonowania. Wyniki dla zaktualizowanych cen z 2016
r. przedstawione zostały na rys. 6.
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Rys. 6. Koszt rozbudowy georeaktora w przeliczeniu na GJ energii w surowym gazie 
PZW. Obliczono dla zaktualizowanych na 2016 r. kosztów wierceń kierunkowych dla 

średnicy rurociągu odbiorczego georeaktora -150 mm, przy zgazowaniu podziemnym 
roztworem H2O + O2 pod ciśnieniem hydrostatycznym. 

Dla różnych miąższości i mocy elektrycznej brutto bloku energetycznego  
zasilanego gazem PZW: -··- - miąższość 300 m; N=24 MWel; -·- - 600 m;  

N=58,6 MWel; - - -  - 900 m; N=95,7 MWel; — - 1200 m; N=133,1 MWel (oprac. własne)

Tab. 1. Analiza rentowności dla nominalnych warunków (cena sprzedaży: energia elektryczna - 160 pln/MWh; ciepło - 40 pln/GJ; 
oplata za emisję CO2 - 10 euro/Mg; cena gazu PZW 4,44 pln/GJ) [15]

Lp. Wielkość Jednostka

Wariant 

A B C

kamienny - zgazowanie 
atmosferyczne, 21,03 

MWel brutto

kamienny - zgazowanie pod 
ciśnieniem hydrostatycz-
nym, 21,41 MWel brutto

brunatny - zgazowanie pod 
ciśnieniem hydrostatycznym, 

21,07 MWel brutto

1. Koszt inwestycji mln pln 182,76 184,17 180,78

2. Suma kosztów stałych mln pln/r. 25,28 25,46 25,02

3. Suma kosztów zmiennych mln pln/r. 22,62 20,34 19,40

4. Łączne koszty eksploatacyjne mln pln/r. 47,89 45,80 44,42

5.

Dochody ze sprzedaży 

Wytwarzanie - Energia elektryczna MWh/r. 60391 61258 60470

Wytwarzanie - Ciepło GJ/r. 1123943 1144378 1126213

Dochód ze sprzedaży energii elek-
trycznej mln pln/r. 9,66 9,80 9,68

Dochód ze sprzedaży ciepła mln pln/r. 44,96 45,78 45,05

6. Zysk roczny mln pln/r. 6,73 9,78 10,30

7. Prosty okres zwrotu lata 27,17 18,84 17,55

procesu. Pierwszym z nich jest realiza-
cja zgazowania, jako zakładu konwersji 
węgla do gazu (zakładu wydobywcze-
go), w tym koszt rozbudowy geore-
aktora. Drugi to efektywność funkcjo-
nowania zakładu energetycznej lub 
energochemicznej konwersji gazowych 
produktów procesu. Dla zgazowania 
mieszaniną tlenu i powietrza w złożu 
o różnych miąższościach o długości 
wybiegu pojedynczego reaktora pod-
ziemnego wynoszącej 1500 m podano 
koszt MW dla instalacji projektowanej 
na 15 lat funkcjonowania. Wyniki dla 
zaktualizowanych cen z 2016 r. przed-
stawione zostały na rys. 6.

Efektywnie można spalać tylko 
gaz, którego cena u odbiorcy nie jest 
większa, niż cena węgla energetycz-
nego. W ramach prac badawczych 
prowadzono analizę efektywności in-
westycji w kilku przypadkach urzą-
dzeń. Dla współspalania węgla i gazu 
z PZW w kotle fluidalnym, dwupali-
wowym określono główne czynniki 
kosztowe, których część przedsta-
wiono w tab. 1.

Proces zwrotu inwestycji w szero-
kim zakresie zmienności parametrów 
tej instalacji dyskutowany jest w [8]. 
Minimalna wartość tego parametru 
wynosi 10.5 r. [8].

 � Wnioski

Przedstawiono stan badań nad 
procesem przemysłowego PZW 
w Polsce. W omówionych obszarach 
zagadnienie można podsumować na-
stępującymi wnioskami:

1. Na obecnym etapie prac po 
realizacji instalacji demonstracyjnej 
wskazane są badania w instalacji pi-
lotowej o skali ok. 20 MWel. Realizację 

tego etapu hamują w głównej mierze 
warunki ekonomiczne realizacji tego 
typu inwestycji energetycznych, niska 
cena energii oraz uwarunkowania lo-
kalizacyjne georeaktora.

2. W celu podniesienia opłacalno-
ści ekonomicznej rozwiązania należy 
oczekiwać redukcji kosztów wierceń 
w utworach geologicznych i opraco-
wywać technologie zwiększające dys-
pozycyjność i efektywność powtór-

Rys. 6. Koszt rozbudowy georeaktora w przeliczeniu na GJ energii w surowym gazie PZW.
Obliczono dla zaktualizowanych na 2016 r. kosztów wierceń kierunkowych dla średnicy 
rurociągu odbiorczego georeaktora -150 mm, przy zgazowaniu podziemnym roztworem H2O
+ O2 pod ciśnieniem hydrostatycznym. Dla różnych miąższości i mocy elektrycznej brutto 
bloku energetycznego zasilanego gazem PZW: -⋅⋅- - miąższość 300 m; N=24 MWel; - ⋅ - -
600 m; N=58,6 MWel; - - - - 900 m; N=95,7 MWel;  - 1200 m; N=133,1 MWel (oprac. 
własne)

Efektywnie można spalać tylko gaz, którego cena u odbiorcy nie jest większa, niż cena węgla 
energetycznego. W ramach prac badawczych prowadzono analizę efektywności inwestycji w 
kilku przypadkach urządzeń. Dla współspalania węgla i gazu z PZW w kotle fluidalnym, 
dwupaliwowym określono główne czynniki kosztowe, których część przedstawiono w tab. 1.

Tab. 1. Analiza rentowności dla nominalnych warunków (cena sprzedaży: energia 
elektryczna - 160 pln/MWh; ciepło - 40 pln/GJ; oplata za emisję CO2 - 10 euro/Mg; cena

gazu PZW 4,44 pln/GJ) [15]

Lp. Wielkość Jednostka

Wariant 
A B C

kamienny -
zgazowanie 
atmosferyczne, 
21,03 MWel 
brutto

kamienny -
zgazowanie pod 
ciśnieniem 
hydrostatycznym, 
21,41 MWel 
brutto

brunatny -
zgazowanie pod 
ciśnieniem 
hydrostatycznym, 
21,07 MWel 
brutto

1. Koszt inwestycji mln pln 182,76 184,17 180,78
2. Suma kosztów stałych mln pln/r. 25,28 25,46 25,02
3. Suma kosztów zmiennych mln pln/r. 22,62 20,34 19,40

4.
Łączne koszty 
eksploatacyjne mln pln/r. 47,89 45,80 44,42

5.

Dochody ze sprzedaży
Wytwarzanie - Energia 
elektryczna MWh/r. 60391 61258 60470
Wytwarzanie - Ciepło GJ/r. 1123943 1144378 1126213
Dochód ze sprzedaży 
energii elektrycznej mln pln/r. 9,66 9,80 9,68
Dochód ze sprzedaży ciepła mln pln/r. 44,96 45,78 45,05

6. Zysk roczny mln pln/r. 6,73 9,78 10,30
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nego wykorzystania i oczyszczania 
rurociągów.

3. Aby efektywnie procesować wę-
giel w drodze PZW należy prowadzić 
proces w miąższości pokładu powy-
żej 3 m. To z kolei wskazuje na wyko-
rzystanie złóż głęboko zalegających. 

4. Zwiększenie potencjału wyko-
rzystania gazowych produktów PZW 
wymaga analizy skojarzonego wytwa-
rzania energii i substancji chemicz-
nych.

5. Przemysłowa aplikacja tech-
nologii PZW jest nadal obarczona 
ryzykiem technicznym. Głównym 
problemem na obecnym stopniu re-
alizacji procesu w Polsce jest realiza-
cja zgazowania z powierzchni poprzez 
wiercenie kierunkowe przy ciśnieniu 
niewiele mniejszym niż ciśnienie hy-
drostatyczne na głębokości zalega-
nia złoża. Istotnym zagadnieniem jest 
również opracowywanie metod korek-
ty położenia frontu zgazowania i po-
miarów parametrów termodynamicz-
nych oraz składu substancjalnego 
w otoczeniu georeaktora.

Publikacja została sfinansowana 
w ramach pracy statutowej prowadzo-
nej w Głównym Instytucie Górnictwa 
w 2016 r. pod numerem: 11310086-
321.
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System oczysz-
czania oleju EUROPAFIL-
TER został opatentowany w 
Szwecji. Jest to kapilarna tech-
nika filtracji, czyli struktura nurka. 
Wkład zbudowany jest z celulozy, która 
absorbuje idealnie wodę. Odpowiednio na-
winięta na siebie celuloza tworzy jakby milion 
mikroskopijnych rurek przez które przepuszczany jest 
olej. Jak wiemy strumień oleju będzie najmocniejszy w 
środku rurki, tak więc wszystkie cząsteczki stałe, żywice i na-
lot pozostaną osadzone na ściankach tych włoskowatych naczyń. 

Olej zużywa się ze zwykłego wyczerpania materiału, czyli: jest tak 
brudny, co między innymi powoduje tarcie i nieustanne zagrożenie dla urzą-
dzeń więc musimy go wymieniać …utlenia się… A utlenianie, jest to proces 
chemiczny rozpadu oleju na wskutek oddziaływania tlenu. Tlen łączy się z wodoro-
tlenkami w oleju i prowadzi do wytrącenia się osadu i zaniku właściwości fizyko-che-
micznych, najprościej mówiąc właściwości smarnych. Owe zjawisko pozostawia ślady 
na maszynach. Żeby uniknąć utleniania się oleju musimy wyeliminować czynniki 
wspomagające utlenianie się oleju, czyli: woda, powietrze, cząsteczki stałe, wy-
soka temperatura. Można tego uniknąć przez utrzymanie oleju w czystości, 
suchych warunkach i chłodnej temperaturze. Poprzez utrzymanie go tak 
czystym i wolnym od zanieczyszczeń osiągniecie Państwo mniejsze 
ryzyko przestoju, co jest bardzo uciążliwe i wielu przypadkach 
bardzo kosztowne. To wszystko gwarantuje EUROPAFILTER. 
Usuwa cząsteczki stałe do 0,1mikrona, redukuje wodę 
wolną / związaną, zapobiega wydzielania się var-
nishu, jest tak dokładnym systemem filtracji, 
że STATOIL stwierdził po sześcioletnich ba-
daniach i testach iż przefiltrowany olej 
przez system EUROPAFILTER jest na-
wet ośmiokrotnie czystszy od 
nowego.

EUROPAFILTER twój partner

Odwiedź stronę www.europafilter.com

lukasz.mazurek@europafilter.com
tel. kom. 508 821 122
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 � DIAGNOSTyKA 
PROCESÓW 
INWESTyCyjNyCH I 
EKSPLOATACyjNyCH  
WyBRANyCH uRZĄDZEŃ 
ENERGETyCZNyCH

Spis treści
1. Przedmowa
2. Henryk Majchrzak - Zarządzanie projek-

towe w innowacyjnych podmiotach dzia-
łających na konkurencyjnych rynkach

3. Zdzisław Kabza, Lesław J. Kwiatkowski, 
Wojciech Nowak - Diagnostyka współ-
rzędnościowa systemów kompensacyj-
nych kotłów

4. Sławomir Zator, Rafał Gasz - Wykorzy-
stanie systemu wizyjnego do wstępnej 
półautomatycznej diagnostyki na potrze-
by energetyki

5. Sławomir Zator, Paweł Michalski, Jakub 
Osuchowski - Analiza elementów przę-
sła elektroenergetycznego na podstawie 
danych LIDAR

6. Sławomir Zator, Paweł Michalski, Miro-
sław Lasar - Niepewności pomiaru strat 
ciepła z instalacji energetycznych i urzą-
dzeń przemysłowych

7. Vasily Arsiry, Anton Mazurenko, Alla De-
nysova, Vladislav Spinov - Improvement 
of equipment technology at the base of 
flow structure diagnostics for the ener-
gy-saving

8. Alla Denysova, Anton Mazurenko - Two-
stage heat pump installations’ power ef-
ficiency for heat supply systems

9. Alla Denysova, Anton Mazurenko - Com-
plex heat pump installation of heat and 
potable water supply preventing dama-
ging of the buildings from high level of 
subsoil water

10. Alla Denysova, Anton Mazurenko - Exer-
gy parameters of biogas power plant

11. Jakub Kupecki, Michał Stępień, Tomasz 
Golec - Wysokosprawna mikro-kogene-
racja w układach opartych na stałotlen-
kowych ogniwach paliwowych (sofc) na 
przykładzie pierwszej polskiej instalacji 
o mocy elektrycznej 2 KW

12. Agnieszka Celińska - Koncepcja spala-
nia paliw stałych w tlenkowej pętli che-
micznej
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W ramach program strategicz-
nego: „Zaawansowane Technologie 
Pozyskiwania Energii” zadanie nr 1: 
„Opracowanie technologii dla wyso-
kosprawnych „zero-emisyjnych” bloków 
węglowych zintegrowanych z wychwy-
tem CO2 ze spalin”, realizowane były 
badania związane z modelowaniem 
procesu wychwytu i separacji CO2 przy 
pomocy absorpcji chemicznej. Z uwagi 
na wysoki stopień złożoności procesów 
cząstkowych składających się na ca-
łość obiegu wychwytu CO2, zdecydo-
wano się budowę oddzielnych modeli 
CFD kolumny absorbera i desorbera 
będącymi głównymi elementami insta-
lacji oczyszczania spalin z ditlenku wę-
gla. Takie rozdzielenie obiegu na dwie 
niezależne części spowodowało ko-
nieczność zastosowania odpowiednio 
dobranych warunków brzegowych, w 
których musiały zostać założone warto-

Opracowanie numerycznego modelu obiegu  
cieplnego elektrowni, zintegrowanego  
z instalacją do wychwytu dwutlenku węgla

Paweł Niegodajew*, Dariusz Asendrych, Stanisław Drobniak, Witold Elsner, 
Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska 

*niegodajew@imc.pcz.czest.pl

ści stopnia pochłonięcia CO2 oraz tem-
peratury na ich dolotach. Parametry te 
w obiegu rzeczywistym ustalają się w 
wyniku fizyko-chemicznej równowagi 
procesu pochłaniania CO2. Ponieważ 
jednak parametry określające punkty 
pracy instalacji CCS nie były znane, 
stąd też wyniknęła konieczność uogól-
nienia procesów absorpcji i desorpcji 
zestawem korelacji, które opracowane 
zostały w oparciu o serię symulacji pa-
rametrycznych z wykorzystaniem mo-
deli CFD. Korelacje te wykorzystano do 
opracowania modelu 0-wymiarowego 
procesu wychwytu CO2 w środowisku 
IPSEpro, który następnie sprzężony 
został z obiegiem cieplnym elektrowni 
pracującej na parametrach super-ultra 
nadkrytycznych. 

Opracowany w ten sposób obieg 
elektrowni z instalacją do wychwy-
tu CO2 wykorzystany został do prze-

prowadzenia  symulacji dotyczących  
m.in.  wpływu wybranych parametrów 
pracy układu wychwytu (np. stosunek 
strumieni sorbentu do spalin na wlocie 
do absorbera) na parametry pracy in-
stalacji. Do tego celu wybrany został 
obieg pozwalający na generację mo-
cy na poziomie 900 MW, podczas gdy 
parametry pary świeżej, tj. temperatura 
oraz ciśnienie wynosiły odpowiednio T 
= 700ºC oraz P = 350 bar przy spraw-
ności obiegu na poziomie 51.97%. 
Analiza wykazała, że dołączenie ukła-
du wychwytu CO2 do obiegu cieplnego 
elektrowni prowadzi do spadku mocy 
wyjściowej o niemal 100 MW. Wyniki 
wykazały również obecność lokalnego 
minimum dla energochłonności proce-
su dla L/G≈3.5, wskazując tym samym 
optymalną konfigurację obiegu. 

Pełny program Forum Energetyki GRE 2016:
www.konferencje.nowa-energia.com.pl/gre/2016/
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Wysokoobrotowa wyważarka daje 
możliwość przeprowadzenia pomiarów 
w całym zakresie prędkości obrotowej 
wyważanego wirnika. Plan badań i prób 
został tak dostosowany, by mieć moż-
ność pełnej oceny remontu oraz wykry-
cia ewentualnych wad. Specjalna kon-
strukcja wyważarki daje sposobność 
zamontowania wirników o masie do 
80 000 kg zarówno dwułożyskowych, 
jak i trójłożyskowych. Wyposażenie od-
wirowni posiada zdolność nagrzewa-
nia wirników prądem na obrotach zna-
mionowych. Podczas tego procesu w 
uzwojeniu wirnika płynie prąd stały (do 
1000 A), który nagrzewa uzwojenie do 
temp. ok. 100OC, co daje opcję obser-
wacji stanu dynamicznego wirnika w za-
leżności od  wzrostu jego temperatury. 

W poniższym tekście przedstawio-
ny został proces wielopłaszczyznowego 
wyważania wirnika generatora synchro-
nicznego, pomiary elektryczne, próba 
wytrzymałości mechanicznej, proces 
nagrzewania wirnika oraz dwa przy-
padki wykrycia zwarć międzyzwojo-
wych. Podczas wyważania każdego 
wirnika monitorowane są zarówno drga-
nia bezwzględne łożysk, jak i drgania 
względne wału dla każdego łożyska. 

Diagnostyka wirników 
generatorów synchronicznych 
W artykule przedstawiony został zakres badań i prób jakiemu zostaje 

poddany każdy wirnik na końcowym etapie remontu jakim jest wyważanie 
i sezonowanie. Obecnie w przemyśle energetycznym wymaga się by przestoje 
maszyn były jak najkrótsze, a maszyny były jak najbardziej niezawodne. Aby spełnić 
ten wymóg, prace wykonane podczas remontu muszą zostać zweryfikowane na 
kompletnie zmontowanym wirniku w stanie dynamicznym w warunkach najbardziej 
zbliżonych do pracy remontowanej jednostki.

Stan dynamiczny wirnika po wyważe-
niu musi spełniać międzynarodowe nor-
my (ISO 10816, ISO 7919, ISO 1940, 
ISO 10814) i powinien zawsze być w 
grupie A. 

Możemy wymienić następujące eta-
py diagnostyki wirnika na odwirowni:

 � wyważenie wstępne,
 � pomiary elektryczne przed proce-

sem nagrzewania i próbą wytrzy-
małości mechanicznej,

Prędkość obrotowa wału [obr./min]

Granice 1500 1800 3000 3600

strefy Maksymalne przemieszczenie Sp-p [um]

A/B 
B/C 
C/D

100 
200 
320

90 
185 
290

80 
165 
260

75 
150 
240

Rys. 1. Wartości graniczne drgań względnych  
wału turbozespołów o mocy powyżej 50 MW [5]

Prędkość obrotowa wału [obr./min]

Granice 1500 lub 1800 3000 lub 3600

strefy Prędkość drgań vRMS [mm/s]

A/B 
B/C 
C/D

2.8 
5.3 
8.5

3.8 
7.5 

11.8

Rys. 2. Wartości graniczne drgań bezwzględnych  
łożysk turbozespołów o mocy powyżej 50 MW [5]

 � proces nagrzewania,
 � próba wytrzymałości mechanicznej,
 � pomiary elektryczne wirnika cie-

płego,
 � wyważenie końcowe.

Wirniki maszyn elektrycznych mo-
żemy podzielić na wirniki sztywne i gięt-
kie. Wirniki turbogeneratorów wielkich 
mocy zaliczamy do grupy wirników gięt-
kich, dlatego muszą być wyważane w 
wielu płaszczyznach i w całym zakre-

mgr inż. Paweł Rydlik, EthosEnergy Poland S.A., rydlikp@ethosenergygroup.pl 
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sie dopuszczalnych prędkości obro-
towych [2]. 

Wirniki turbogeneratorów składają 
się z wielu odrębnych elementów wy-
konanych z różnych materiałów. Nie-
które części osadzone są na wale wir-
nika „ze skurczem” (sprzęgło, kołpaki, 
piasty wentylatorów). Pod wpływem 
sił odśrodkowych oraz wskutek na-
grzania wirnika mogą wystąpić trwałe 
przemieszczenia poszczególnych je-
go elementów. Z tego powodu kontro-
la niewyważenia i doważenie powinno 
odbywać się w stanie nagrzanym po-
dobnym do warunków w jakich wirnik 
jest eksploatowany. Wirnik przed osta-
tecznym wyważeniem jest odwirowa-
ny. Wykonanie tzw. zwyżki obrotów jest 
próbą  wytrzymałości mechanicznej, 
dlatego każdorazowo po wykonaniu 
próby przed ponownym najazdem na-
leży dokonać szczególnych oględzin 
wirnika. Ocena stanu dynamicznego 
wirnika opiera się na pomiarze drgań 
bezwzględnych łożysk i względnych 
drgań wału (ISO 1940, ISO 11342, ISO 
7919). Proces wyważania zakończony 
jest zdjęciem charakterystyk 1f i 2f sta-
nu dynamicznego wyważanego wirnika.

Próby i pomiary elektryczne wyko-
nywane na odwirowni:

 � pomiar stanu izolacji dla n = 0 obr./
min. bez i ze szczotkotrzymaczem 
i dla n = 3000 obr./min.,

 � pomiar impedancji:
 – w funkcji obrotów dla U = Un (co 
500 obr./min.),
 – w funkcji napięcia dla n = 3000 
obr./min. (co 50V),

 � kontrola na obecność zwarć zwo-
jowych, oscylogramy dla n = 
500, 1500 i 3000 obr./min. (przy 
I=100A),

 � zagrzanie uzwojenia wirnika na ob-
rotach znamionowych do tempera-
tury ok. 100OC,

 � wykonanie próby wytrzymałości 
mechanicznej - 3400 lub 3600 obr./
min. - 3 lub 2 min.,

 � pomiar stanu izolacji dla n = 0 i 
3000 obr./min.,

 � próba napięciowa uzwojenia wirni-
ka przy n = 3000 obr./min i temp. 

Diagnostyka wirników generatorów 
synchronicznych  
 

W artykule przedstawiony został zakres badań i prób 
jakiemu zostaje poddany każdy wirnik na końcowym etapie 
remontu jakim jest wyważanie i sezonowanie. Obecnie w 
przemyśle energetycznym wymaga się by przestoje maszyn były 
jak najkrótsze, a maszyny były jak najbardziej niezawodne. Aby 
spełnić ten wymóg, prace wykonane podczas remontu muszą 
zostać zweryfikowane na kompletnie zmontowanym wirniku w 
stanie dynamicznym w warunkach najbardziej zbliżonych do 
pracy remontowanej jednostki. 

Wysokoobrotowa wyważarka daje możliwość 
przeprowadzenia pomiarów w całym zakresie prędkości 
obrotowej wyważanego wirnika. Plan badań i prób został tak 
dostosowany, by mieć możność pełnej oceny remontu oraz 
wykrycia ewentualnych wad. Specjalna konstrukcja wyważarki 
daje sposobność zamontowania wirników o masie do 80 000 kg 
zarówno dwułożyskowych, jak i trójłożyskowych. Wyposażenie 
odwirowni posiada zdolność nagrzewania wirników prądem na 
obrotach znamionowych. Podczas tego procesu w uzwojeniu 
wirnika płynie prąd stały (do 1000 A), który nagrzewa uzwojenie 
do temp. ok. 100OC, co daje opcję obserwacji stanu 
dynamicznego wirnika w zależności od  wzrostu jego 
temperatury.  

W poniższym tekście przedstawiony został proces 
wielopłaszczyznowego wyważania wirnika generatora 
synchronicznego, pomiary elektryczne, próba wytrzymałości 
mechanicznej, proces nagrzewania wirnika oraz dwa przypadki 
wykrycia zwarć międzyzwojowych.  Podczas wyważania każdego 
wirnika monitorowane są zarówno drgania bezwzględne łożysk, 
jak i drgania względne wału dla każdego łożyska. Stan 
dynamiczny wirnika po wyważeniu musi spełniać 
międzynarodowe normy (ISO 10816, ISO 7919, ISO 1940, ISO 
10814) i powinien zawsze być w grupie A.  
 

 Prędkość obrotowa wału [obr./min] 
Granice 1500 1800 3000 3600
strefy Maksymalne przemieszczenie Sp-p [um]
A/B 
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Rys. 1. Wartości graniczne drgań względnych wału turbozespołów 
o mocy powyżej 50 MW [5] 
 

 Prędkość obrotowa wału [obr./min] 
Granice 1500 lub 1800 3000 lub 3600 
strefy Prędkość drgań vRMS [mm/s] 
A/B 
B/C 
C/D 

2.8 
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Rys. 2. Wartości graniczne drgań bezwzględnych łożysk 
turbozespołów o mocy powyżej 50 MW.[5] 
  Możemy wymienić następujące etapy diagnostyki 

wirnika na odwirowni: 
 wyważenie wstępne, 
 pomiary elektryczne przed procesem nagrzewania i 

próbą wytrzymałości mechanicznej, 
 proces nagrzewania, 
 próba wytrzymałości mechanicznej, 
 pomiary elektryczne wirnika ciepłego, 
 wyważenie końcowe. 

 
Wirniki maszyn elektrycznych możemy podzielić na wirniki 

sztywne i giętkie. Wirniki turbogeneratorów wielkich mocy 
zaliczamy do grupy wirników giętkich, dlatego muszą być 
wyważane w wielu płaszczyznach i w całym zakresie 
dopuszczalnych prędkości obrotowych [2].  

 
Rys. 3. Wirnik generatora synchronicznego [1] 

 
Rys. 4. Wirnik turbogeneratora podczas pomiarów elektrycznych 
[2] 
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Rys. 3. Wirnik generatora synchronicznego [1]

Rys. 4. Wirnik turbogeneratora podczas pomiarów elektrycznych [2]

  
Rys. 5. Pełny cykl wyważania wirnika turbogeneratora w pięciu 
płaszczyznach korekcji [4] 
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próby przed ponownym najazdem należy dokonać szczególnych 
oględzin wirnika.  Ocena stanu dynamicznego wirnika opiera się 
na pomiarze drgań bezwzględnych łożysk i względnych drgań wału 
(ISO 1940, ISO 11342, ISO 7919). Proces wyważania zakończony 
jest zdjęciem charakterystyk 1f i 2f stanu dynamicznego 
wyważanego wirnika. 

 
Rys. 6. Charakterystyka 1f drgań bezwzględnych łożysk w kierunku 
poziomym [2] 

 

 
Rys. 7. Charakterystyki 1x przedstawiają poziomy drgań 
względnych wałów [2] 
 
Próby i pomiary elektryczne wykonywane na odwirowni: 
 pomiar stanu izolacji dla n = 0 obr./min. bez i ze 

szczotkotrzymaczem i dla n = 3000 obr./min., 
 pomiar impedancji: 
- w funkcji obrotów dla U = Un (co 500 obr./min.), 
- w funkcji napięcia dla n = 3000 obr./min. (co 50V), 
 kontrola na obecność zwarć zwojowych, oscylogramy dla n = 

500, 1500 i 3000 obr./min. (przy I=100A), 
 zagrzanie uzwojenia wirnika na obrotach znamionowych do 

temperatury ok. 100OC, 
 wykonanie próby wytrzymałości mechanicznej - 3400 lub 

3600 obr./min. - 3 lub 2 min., 
 pomiar stanu izolacji dla n = 0 i 3000 obr./min., 
 próba napięciowa uzwojenia wirnika przy n = 3000 obr./min i 

temp. uzwojenia ~100 OC,                                                                                     
 pomiar stanu izolacji po próbie napięciowej dla n = 0 i 3000 

obr./min., 
 pomiar impedancji: 
- w funkcji obrotów dla U = Un, temperaturze = 90 OC, od n = 0 do 
n = 3000 obr/min. i od n = 3000 obr./min. do n = 0 obr./min. co 
500 obr./min., 
- w funkcji napięcia przy n = 3000 obr./min. (co 50V), 
 wyważenie końcowe wirnika, 
 schłodzenie wirnika, 
 pomiar impedancji: 
- w funkcji obrotów dla U = Un, od n = 0 do n = 3000 obr./min i od 
n = 3000 obr./min. Do n = 0 obr./min. (co 500 obr./min.), 
- w funkcji napięcia przy n = 3000 obr./min. (co 50V), 
 pomiar stanu izolacji dla n = 0 obr./min. bez i ze 

szczotkotrzymaczem i dla n = 3000 obr./min. 
 
Proces nagrzewania uzwojenia wirnika ma na celu nagrzanie 

całego wirnika, tj. zarówno uzwojenia, jak i żelaza wirnika do 
temperatury ok. 100OC. Nagrzewanie uzwojenia dokonuje się 
poprzez podanie prądu stałego na uzwojenie wirnika podczas jego 
wirowania na obrotach znamionowych. Następnie poprzez 
wirowanie wirnika dzięki działaniu sił odśrodkowych zostaje 
ukształtowane uzwojenie do jego położenia podczas eksploatacji. 

 W artykule przedstawiony został pomiar oscylogramów 
zwarć zwojowych. Oscylogramy zwarć zwojowych wykonywane są 
dwukrotnie (przed próbą wytrzymałości mechanicznej i procesem 
nagrzewania oraz po przeprowadzeniu grzania w stanie ciepłym). 
Badanie to wykonuje się z przepływającym prądem w uzwojeniu 

Rys. 5. Pełny cykl wyważania wirnika turbogeneratora  
w pięciu płaszczyznach korekcji [4]
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uzwojenia ~100 OC,    
 � pomiar stanu izolacji po próbie na-

pięciowej dla n = 0 i 3000 obr./min.,
 � pomiar impedancji:

 – w funkcji obrotów dla U = Un, 
temperaturze = 90OC, od n = 0 
do n = 3000 obr/min. i od n = 
3000 obr./min. do n = 0 obr./min. 
co 500 obr./min.,
 – w funkcji napięcia przy n = 3000 
obr./min. (co 50V),

 � wyważenie końcowe wirnika,
 � schłodzenie wirnika,
 � pomiar impedancji:

 – w funkcji obrotów dla U = Un, od 
n = 0 do n = 3000 obr./min i od n 
= 3000 obr./min. Do n = 0 obr./
min. (co 500 obr./min.),
 – w funkcji napięcia przy n = 3000 
obr./min. (co 50V),

 � pomiar stanu izolacji dla n = 0 obr./
min. bez i ze szczotkotrzymaczem 
i dla n = 3000 obr./min.
Proces nagrzewania uzwojenia wir-

nika ma na celu nagrzanie całego wir-
nika, tj. zarówno uzwojenia, jak i żelaza 
wirnika do temperatury ok. 100OC. Na-
grzewanie uzwojenia dokonuje się po-
przez podanie prądu stałego na uzwo-
jenie wirnika podczas jego wirowania 
na obrotach znamionowych. Następnie 
poprzez wirowanie wirnika dzięki dzia-
łaniu sił odśrodkowych zostaje ukształ-
towane uzwojenie do jego położenia 
podczas eksploatacji.

 W artykule przedstawiony został 
pomiar oscylogramów zwarć zwojo-
wych. Oscylogramy zwarć zwojowych 
wykonywane są dwukrotnie (przed pró-
bą wytrzymałości mechanicznej i pro-
cesem nagrzewania oraz po przepro-
wadzeniu grzania w stanie ciepłym). 
Badanie to wykonuje się z przepływają-
cym prądem w uzwojeniu wirnika pod-
czas jego wirowania, poprzez pomiar 
pola rozproszenia za pomocą sondy 
(cewki) pomiarowej umieszczonej w 
określonej odległości od wirnika. Zwar-
cia międzyzwojowe powstają w wyniku 
uszkodzenia izolacji pomiędzy poszcze-
gólnymi zwojami uzwojenia wirnika. Do 
najczęstszych przyczyn uszkodzeń izo-
lacji możemy zaliczyć:  

  
Rys. 5. Pełny cykl wyważania wirnika turbogeneratora w pięciu 
płaszczyznach korekcji [4] 
 

Wirniki turbogeneratorów składają się z wielu 
odrębnych elementów wykonanych z różnych materiałów. 
Niektóre części osadzone są na wale wirnika „ze skurczem” 
(sprzęgło, kołpaki, piasty wentylatorów). Pod wpływem sił 
odśrodkowych oraz wskutek nagrzania wirnika mogą wystąpić 
trwałe przemieszczenia poszczególnych jego elementów. Z tego 
powodu kontrola niewyważenia i doważenie powinno odbywać 
się w stanie nagrzanym podobnym do warunków w jakich wirnik 
jest eksploatowany. Wirnik przed ostatecznym wyważeniem jest 
odwirowany. Wykonanie tzw. zwyżki obrotów jest próbą  
wytrzymałości mechanicznej, dlatego każdorazowo po wykonaniu 
próby przed ponownym najazdem należy dokonać szczególnych 
oględzin wirnika.  Ocena stanu dynamicznego wirnika opiera się 
na pomiarze drgań bezwzględnych łożysk i względnych drgań wału 
(ISO 1940, ISO 11342, ISO 7919). Proces wyważania zakończony 
jest zdjęciem charakterystyk 1f i 2f stanu dynamicznego 
wyważanego wirnika. 

 
Rys. 6. Charakterystyka 1f drgań bezwzględnych łożysk w kierunku 
poziomym [2] 

 

 
Rys. 7. Charakterystyki 1x przedstawiają poziomy drgań 
względnych wałów [2] 
 
Próby i pomiary elektryczne wykonywane na odwirowni: 
 pomiar stanu izolacji dla n = 0 obr./min. bez i ze 
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 wykonanie próby wytrzymałości mechanicznej - 3400 lub 

3600 obr./min. - 3 lub 2 min., 
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 próba napięciowa uzwojenia wirnika przy n = 3000 obr./min i 

temp. uzwojenia ~100 OC,                                                                                     
 pomiar stanu izolacji po próbie napięciowej dla n = 0 i 3000 

obr./min., 
 pomiar impedancji: 
- w funkcji obrotów dla U = Un, temperaturze = 90 OC, od n = 0 do 
n = 3000 obr/min. i od n = 3000 obr./min. do n = 0 obr./min. co 
500 obr./min., 
- w funkcji napięcia przy n = 3000 obr./min. (co 50V), 
 wyważenie końcowe wirnika, 
 schłodzenie wirnika, 
 pomiar impedancji: 
- w funkcji obrotów dla U = Un, od n = 0 do n = 3000 obr./min i od 
n = 3000 obr./min. Do n = 0 obr./min. (co 500 obr./min.), 
- w funkcji napięcia przy n = 3000 obr./min. (co 50V), 
 pomiar stanu izolacji dla n = 0 obr./min. bez i ze 

szczotkotrzymaczem i dla n = 3000 obr./min. 
 
Proces nagrzewania uzwojenia wirnika ma na celu nagrzanie 

całego wirnika, tj. zarówno uzwojenia, jak i żelaza wirnika do 
temperatury ok. 100OC. Nagrzewanie uzwojenia dokonuje się 
poprzez podanie prądu stałego na uzwojenie wirnika podczas jego 
wirowania na obrotach znamionowych. Następnie poprzez 
wirowanie wirnika dzięki działaniu sił odśrodkowych zostaje 
ukształtowane uzwojenie do jego położenia podczas eksploatacji. 

 W artykule przedstawiony został pomiar oscylogramów 
zwarć zwojowych. Oscylogramy zwarć zwojowych wykonywane są 
dwukrotnie (przed próbą wytrzymałości mechanicznej i procesem 
nagrzewania oraz po przeprowadzeniu grzania w stanie ciepłym). 
Badanie to wykonuje się z przepływającym prądem w uzwojeniu 
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temperatury ok. 100OC. Nagrzewanie uzwojenia dokonuje się 
poprzez podanie prądu stałego na uzwojenie wirnika podczas jego 
wirowania na obrotach znamionowych. Następnie poprzez 
wirowanie wirnika dzięki działaniu sił odśrodkowych zostaje 
ukształtowane uzwojenie do jego położenia podczas eksploatacji. 
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Rys. 7. Charakterystyki 1x przedstawiają poziomy drgań względnych wałów [2]

Rys. 8. Nomenklatura dla wirnika dwubiegunowego [3]

wirnika podczas jego wirowania, poprzez pomiar pola 
rozproszenia za pomocą sondy (cewki) pomiarowej umieszczonej 
w określonej odległości od wirnika. Zwarcia międzyzwojowe 
powstają w wyniku uszkodzenia izolacji pomiędzy poszczególnymi 
zwojami uzwojenia wirnika. Do najczęstszych przyczyn uszkodzeń 
izolacji możemy zaliczyć:   
• zawilgocenie izolacji,   
• rdzewienie stali rdzenia z opadaniem  rdzy na uzwojenia,   
• ciała obce. 
  Rys. 9 przedstawia przebieg sygnału z sondy indukcji 
magnetycznej w generatorze mającym 6 cewek na biegun w 
stanie jałowym. Sonda indukcji magnetycznej została tak 
zaprojektowana, aby wykrywać strumień rozproszony żłobka, gdy 
żłobek przesuwa się nad sondą. 

 
Rys. 8. Nomenklatura dla wirnika dwubiegunowego [3] 

 
Rys. 9. Sygnał z sondy pomiarowej [3] 
 

 
Rys. 10. Sonda pomiarowa zainstalowana na odwirowni [2] 
 

Przypadki wykrycia zwarć zwojowych: 
Przypadek 1: 
Dane znamionowe: 
Moc: 325 MVA  
RPM: 3000 obr./min. 
 
Charakterystyki przedstawione poniżej dotyczą wirnika, który 
został przysłany na wyważenie i wykonanie pełnej diagnostyki. 
Wirnik przeszedł wszystkie próby w stanie statycznym i został 
dopuszczony do wyważania i pomiarów w stanie dynamicznym. 
Oscylogramy zwarć zwojowych przeprowadzone na różnych 
prędkościach ujawniły zwarcie w cewce nr 9. Po zdemontowaniu 
kołpaków zlokalizowano zwarcie. Oscylogramy oraz pozostałe 
pomiary elektryczne wykonane po naprawie nie wykazały zwarcia. 

 
Rys. 11. Oscylogramy zwarć zwojowych wykonane przed naprawą, 
n=3000 obr./min. [2] 

 
Rys. 12. Oscylogramy zwarć zwojowych wykonane po naprawie, 
n=3000 obr./min. [2] 
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 � zawilgocenie izolacji,  
 � rdzewienie stali rdzenia z opada-

niem  rdzy na uzwojenia,  
 � ciała obce.

Rys. 9 przedstawia przebieg sy-
gnału z sondy indukcji magnetycznej w 
generatorze mającym 6 cewek na bie-
gun w stanie jałowym. Sonda indukcji 
magnetycznej została tak zaprojekto-
wana, aby wykrywać strumień rozpro-
szony żłobka, gdy żłobek przesuwa się 
nad sondą.

 � Przypadki wykrycia 
zwarć zwojowych:

Przypadek 1:
Dane znamionowe:
Moc: 325 MVA 
RPM: 3000 obr./min.

Charakterystyki przedstawione po-
niżej dotyczą wirnika, który został przy-
słany na wyważenie i wykonanie pełnej 
diagnostyki. Wirnik przeszedł wszystkie 
próby w stanie statycznym i został do-
puszczony do wyważania i pomiarów 
w stanie dynamicznym. Oscylogramy 
zwarć zwojowych przeprowadzone na 
różnych prędkościach ujawniły zwar-
cie w cewce nr 9. Po zdemontowa-
niu kołpaków zlokalizowano zwarcie. 
Oscylogramy oraz pozostałe pomiary 
elektryczne wykonane po naprawie nie 
wykazały zwarcia.

Przypadek 2:
Dane znamionowe:
Moc: 230 MW 
RPM: 3000 obr./min.

Opisany poniżej przypadek dotyczy 
wirnika przed remontem. Podejrzewa-
no zwarcie i należało je zlokalizować. W 
tym celu wirnik został zamontowany na 
wyważarce i przeprowadzono na nim 
badania, które potwierdziły występowa-
nie zwarcia w dwóch cewkach (nr 4 i 
5). Badany obiekt wrócił na stanowisko 
pomiarowe po wykonanym remoncie. 
Oscylogramy wykonane po naprawie 
nie wykazały zwarcia.

Rys. 9. Sygnał z sondy pomiarowej [3]

Rys. 10. Sonda pomiarowa zainstalowana na odwirowni [2]

Rys. 11. Oscylogramy zwarć zwojowych wykonane  
przed naprawą, n=3000 obr./min. [2]
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W celu zapewnienia bezawaryj-
nej pracy maszyny, materiały użyte 
do produkcji nowych elementów wir-
nika powinny spełniać wszystkie nor-
my i posiadać odpowiednie certyfikaty. 
Wysokoobrotowa wyważarka z opcją 
przepływu prądu przez uzwojenie daje 
możliwość przeprowadzenia  pomiarów 
elektrycznych przy obrotach znamiono-
wych remontowanego wirnika w wa-
runkach odpowiadających warunkom 
eksploatacyjnym. Ponieważ podczas 
pracy wirnika na uzwojenie działa du-
ża siła odśrodkowa, zyskujemy moż-
liwość  wykrycia wad niewidocznych 
podczas wykonywania pomiarów w sta-
nie statycznym. Niejednokrotnie bywa, 
że zwarcie międzyzwojowe jest możliwe 
do wykrycia jedynie w stanie dynamicz-
nym. Zwarcia międzyzwojowe bardzo 
niekorzystnie wpływają na pracę wirni-
ka generatora synchronicznego (zwięk-
szony poziom drgań oraz większy prąd 
wzbudzenia), a co za tym idzie spada 
dyspozycyjność jednostki i zwiększa 
się ryzyko awarii. 
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Odwiedź: www.udt-cert.pl

Dowiedz się więcej  >>
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zagrożeń i oceny ryzyka oraz analizy niezawodności układów bezpieczeństwa stają się akceleratorem wprowadzania innowacyjnych 

technologii w przemyśle, wspierając przedsiębiorców w procesach projektowania, eksploatacji i modernizacji nowoczesnych 

instalacji przemysłowych.

Świadczymy usługi strony trzeciej, oferując kompleksową obsługę w zakresie inwestycji w energetyce, gazownictwie, chemii, 

petrochemii na każdym etapie cyklu życia obiektów technicznych. Stosowane przez nas innowacyjne rozwiązania kompleksowo 

wspierają procesy zarządzania bezpieczeństwem technicznym.

 � ocena zgodności
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 � certyfikacja osób
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Automatyka 
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Spółka Doosan Babcock Energy Polska będąc  częścią  międzynarodowej Grupy Doosan, oferuje  zaawansowane, 
skuteczne i zintegrowane rozwiązania dla sektora energetyki oraz w przemyśle cementowym, petrochemicznym i 
farmaceutycznym. 

Naszym największym atutem jest kompleksowość realizacji usług począwszy od  diagnostyki przedremontowej 
wraz z oceną stanu technicznego elementów, przygotowania i produkcji wymienianych oraz remontowanych 
podzespołów, ich obróbki mechanicznej, wykonania prac remontowych i modernizacyjnych, po przygotowanie 
obiektu do rozruchu, opracowania dokumentacji oraz zaleceń poremontowych. 




