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na parametry nadkrytyczne w Enei Wytwarzanie
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ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Kluczowa budowa 
polskiej energetyki gotowa już na 90%

Budowa bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem 
kamiennym o mocy 1075 MW, realizowana dla Enei Wytwarzanie w Świerżach 

Górnych przez Konsorcjum Wykonawców Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe 
oraz Polimex-Mostostal znajduje się na etapie przekazywania głównych układów 
technologicznych bloku do rozruchu.
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Obecnie w realizację budowy zaan-
gażowanych jest ok. 3 tys. pracowni-
ków, a stan zaawansowania realizacji 
projektu w formule EPC przy tej kluczo-
wej dla polskiej energetyki inwestycji 
osiągnął poziom 90%.

Prace koncepcyjne nad projektem 
wystartowały w 2007 r., natomiast 
pierwsze prace budowlane przygoto-
wujące teren pod budowę rozpoczęły 
się rok później. W 2012 r. został podpi-
sany kontrakt z Konsorcjum Wykonaw-
ców na realizację tej inwestycji. W la-
tach 2013-2014 działania Wykonawcy 
były ukierunkowane na prace budow-
lane pod główne obiekty technologicz-
ne nowego bloku w zakresie budynku 
głównego (kotłownia, maszynownia, 
budynek rozdzielni elektrycznej), chłod-
ni kominowej i obiektów instalacji od-
siarczania spalin. Realizacja tych prac 
budowlanych umożliwiła rozpoczęcie 
montażu urządzeń i instalacji techno-
logicznych w 2015 r.

2016 r. to okres, w którym osiągnię-
to kluczowe kamienie milowe realizacji 
inwestycji, otwierające fronty pod reali-
zację prac rozruchowych poszczegól-
nych układów technologicznych.

W marcu br. przeprowadzono, z wy-
nikiem pozytywnym, próbę ciśnieniową 
kotła. Pozytywny wynik próby potwier-
dził poprawność montażową części ci-
śnieniowej kotła, dla zrealizowania któ-
rego wykonano ponad 60 tys. połączeń 
spawanych. Ukończenie tego zadania 
otworzyło szerokie fronty prac w za-
kresie systemów pomocniczych kotła 
i instalacyjnych branż elektrycznej oraz 
automatyki.

Kolejnym istotnym wydarzeniem 
było zrealizowanie w czerwcu 2016 r. 
wspólnie z PSE programu pierwszego 
podania napięcia z sieci napowietrz-
nej 110 kV na transformator rezerwo-
wo-rozruchowy bloku. Zadanie to daje 
możliwość zasilenia układów potrzeb 
własnych bloku, otwierając drogę do 
rozpoczęcia rozruchów poszczególnych 
systemów technologicznych.

W zakresie gospodarek pozabloko-
wych, w czerwcu br. ukończono montaż 
mechaniczny elektrofiltrów, w sierpniu 
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zakończono montaż konstrukcji stalo-
wej mostu skośnego nawęglania, łą-
czącego place węglowe z budynkiem 
kotłowni, a w październiku wykonano 
połączenie i centrowanie części WP, SP 
i NP turbozespołu. Do końca bieżącego 
roku planowane jest zakończenie mon-
tażu układów technologicznych nawę-
glania w zakresie rozładunku i składo-
wania węgla na placach składowych.

Nowy blok nr 11 elektrowni w Ko-
zienicach to kluczowa inwestycja dla 
Grupy Enea, jak również dla całej pol-
skiej energetyki. Niezwykle złożony pro-
ces budowy wymaga ogromnej wie-
dzy i doświadczenia. Ważna jest także 
konstruktywna współpraca Inwestora 
i Konsorcjum Wykonawców. Realizo-
wany projekt charakteryzuje się zasto-
sowaniem najnowocześniejszych roz-
wiązań technicznych w zakresie kotła, 
turbiny oraz układów zapewniających 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
środowiska. Dzięki wysokiej sprawno-
ści wytwarzania energii elektrycznej na 

poziomie 45,6% oraz dużej dyspozycyj-
ność na poziomie ponad 92%, będzie 
to największa i jednocześnie najspraw-
niejsza jednostka wytwórcza opalana 
węglem kamiennym w historii krajo-
wej energetyki. Blok nr 11 zwiększy 
moc wytwórczą elektrowni w Świer-
żach Górnych do poziomu 4 tys. MW, 

co pozwoli spółce Enea Wytwarzanie 
osiągnąć 13% udział w rynku produkcji 
energii elektrycznej.

Imponujący przebieg prac na bu-
dowie bloku można zobaczyć odwie-
dzając kanał Enei w serwisie YouTube.
� o
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 � Baza wytwórcza polskiej 
energetyki - stan 
obecny, diagnoza

Krajowy park elektrowni jest jednym 
z większych w Europie. Moc zainsta-
lowana krajowych elektrowni przekro-
czyła  w 2015 r. 40 GW. W strukturze 
paliwowej krajowej elektroenergetyki 
(tzw. energymix) dominującą rolę od-
grywają elektrownie opalane węglem 
kamiennym i brunatnym (rys. 1).

Niestety, stopień dekapitalizacji 
majątku wytwórczego krajowej elek-
troenergetyki jest bardzo duży. Śred-
ni wiek  bloków energetycznych klasy 
125 MW, 200 MW i 500 MW to ok. 
40 lat. Najmłodszy z bloków klasy 370 
MW w Elektrowni Opole ma wpraw-
dzie tylko 19 lat, ale pierwsze bloki 

prof. zw. dr hab. inż. Maciej Pawlik, dr H.C. Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki

Priorytety inwestycyjne 
krajowego parku elektrowni

W pracy przeanalizowano dalszy rozwój krajowego sektora wytwarzania energii 
elektrycznej w świetle najnowszych raportów Międzynarodowej Agencji 

Energetycznej, wskazujących potencjalne trendy i perspektywy w światowej energetyce. 
Na tle przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną wskazano 
na możliwość istotnego ograniczenia emisji CO2 drogą zastąpienia przestarzałych, 
nieefektywnych elektrowni, nowymi wysokosprawnymi blokami w zaawansowanej 
technologii węglowej oraz blokami gazowo-parowymi. Uzupełnieniem powinny być 
elastyczne duobloki średniej mocy. Bloki te spełniać będą ponadto istotną rolę źródeł 
stabilizujących sieć w warunkach rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii.

Rys. 1. Struktura krajowej produkcji energii elektrycznej po trzech kwartałach 2015 r., wg [1] 

prof. zw. dr hab. inż. Maciej Pawlik, dr H.C. Politechnika Łódzka, Instytut 
Elektroenergetyki 
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Niestety, stopień dekapitalizacji majątku wytwórczego krajowej elektroenergetyki jest bardzo 
duży. Średni wiek  bloków energetycznych klasy 125 MW, 200 MW i 500 MW to ok. 40 lat. 
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Elektrowni Bełchatów pracują już po-
nad 30 lat. Stan ten jest konsekwen-
cją kilkunastoletniego (na przełomie 

wieków) zastoju w budowie nowych 
mocy wytwórczych, co przedstawia 
rys. 2.
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Rys. 2. Nowe moce wytwórcze (bloki 125 i więcej MW)  
instalowane w KSE, w latach 1960-2015

 . 
 

Rys. 2. Nowe moce wytwórcze (bloki 125 i więcej MW) instalowane w KSE, w latach 1960-2015 
 

Niepokojący jest także stan krajowych bloków energetycznych pod względem możliwości 
pracy w systemie i ich awaryjności. Spośród wielu wskaźników dających szeroki obraz stanu 
bloków energetycznych, na rys. 3 przedstawiono jeden prosty, określający relację czasu pracy 
do łącznego czasu przestojów z wszystkich przyczyn (awarie, remonty,…) w odniesieniu do 
bloków różnej mocy [19]. 

 

 
 

Rys. 3. Czas pracy i łączny czas przestojów krajowych bloków energetycznych w roku 2015, wg [19] 
  

Oddane do eksploatacji w latach 2008-2011 (po wspomnianym zastoju inwestycyjnym)  trzy 
nowoczesne bloki na parametry nadkrytyczne w Elektrowniach: Pątnów (460 MW), Łagisza 
(460 MW) i Bełchatów (858 MW), a także podjęte ostatnio i realizowane inwestycje w 
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Rys. 2. Nowe moce wytwórcze (bloki 125 i więcej MW) instalowane w KSE, w latach 1960-2015 
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Niepokojący jest także stan kra-
jowych bloków energetycznych pod 
względem możliwości pracy w syste-
mie i ich awaryjności. Spośród wielu 
wskaźników dających szeroki obraz 
stanu bloków energetycznych, na rys. 
3. przedstawiono jeden prosty, okre-
ślający relację czasu pracy do łącz-
nego czasu przestojów z wszystkich 
przyczyn (awarie, remonty, itd.) w od-
niesieniu do bloków różnej mocy [19].

Oddane do eksploatacji w latach 
2008-2011 (po wspomnianym zastoju 
inwestycyjnym)  trzy nowoczesne bloki 
na parametry nadkrytyczne w Elektrow-
niach: Pątnów (460 MW), Łagisza (460 
MW) i Bełchatów (858 MW), a także 
podjęte ostatnio i realizowane inwesty-
cje w Elektrowniach: Kozienice, Opole, 
Jaworzno III (bloki na węgiel kamienny 
klasy 900-1000 MW), Turów (blok 450 
MW na węgiel brunatny), a także bloki 
gazowo-parowe w Elektrociepłowniach: 
Stalowa Wola (460 MW), Włocławek 
(460 MW), Płock (596 MW), Gorzów 
(138 MW) i Toruń (100 MW) nieco ła-
godzą sytuację, co nie zmienia faktu, 
iż  proces ten  musi być kontynuowany.

Według prognozy PSE S.A. [2] termi-
nowe oddawanie wspomnianych, reali-
zowanych źródeł wytwórczych o łącznej 
mocy ok. 5800 MW, gwarantuje w per-
spektywie kilku najbliższych lat bezpie-
czeństwo dostaw energii elektrycznej 
dla gospodarki kraju. Jednak już w la-
tach 2020-2022 (w zależności od sce-
nariusza wpływu konkluzji BAT na sektor 
wytwórczy, tj. działań inwestycyjnych dla 
dostosowania jednostek wytwórczych do 
zaostrzonych norm emisyjnych, bądź ich 
wycofania z eksploatacji) wystąpi niedo-
bór mocy dostępnych w ramach krajo-
wych zasobów wytwórczych.

Dla uniknięcia takich sytuacji i dla 
zapewnienia bezpieczeństwa elektro-
energetycznego kraju w odniesieniu do 
sektora wytwórczego energii elektrycz-
nej, priorytetem powinno być:

 � zapewnienie odpowiedniego pozio-
mu mocy wytwórczych drogą od-
twarzania mocy,  budowy nowych 
źródeł i rewitalizacji istniejącego 
parku elektrowni;

Rys. 3. Czas pracy i łączny czas przestojów  
krajowych bloków energetycznych w 2015 r., wg [19]

 � dywersyfikacja struktury wytwarza-
nia tej energii, tj. odchodzenie od 
monostruktury węglowej na rzecz 
innych, bardziej przyjaznych śro-
dowisku technologii wytwórczych.
Implikuje to konieczność zdecydo-

wanych działań odtworzeniowych i mo-
dernizacyjnych nakierowanych na za-
bezpieczenie długoterminowych dostaw 
energii elektrycznej dla krajowej gospo-
darki. Ale w jakich technologiach?

 � Węgiel wciąż w centrum 
sceny

Udział węgla w światowej produk-
cji energii elektrycznej jest dominujący 

i utrzymuje się od wielu lat na poziomie 
39-42%. Światowa produkcja energii 
elektrycznej w 2013 r. wyniosła 23322 
TWh, z czego 41,9% wytworzone zo-
stało ze spalania węgla (rys. 4) [4]. Wg 
VGB Power [5] udział ten jeszcze wzro-
śnie - do 43,5%, tj. ok. 13700 TWh. 
Także w strukturze paliwowej elektro-
energetyki UE, mimo trwałej już ten-
dencji ograniczania udziału węgla, na-
dal dominuje węgiel (28%) i energia 
jądrowa (27%).

Wg kolejnych Raportów Międzyna-
rodowej Agencji Energetycznej (World 
Energy Outlook) [3], w wymiarze glo-
balnym paliwa kopalne nadal będą 
zaspokajać przeważającą część świa-
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towego zapotrzebowania na energię. 
Z raportów tych wynikają ważne wska-
zówki dla  dalszego rozwoju krajowe-
go sektora wytwórczego energii elek-
trycznej. Struktura paliwowa krajowej 
elektroenergetyki (energymix) wyma-
ga odejścia od monostruktury węglo-
wej, co wynika z potrzeby spełnienia 
wymagań pakietu klimatyczno-ener-
getycznego Unii Europejskiej, okre-
ślanego skrótowo 3x20% do 2020 r. 
i dalszego ograniczania emisji zanie-
czyszczeń w następnych latach (kon-
kluzje BAT - Best Available Techno-
logy). Zachowanie bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej dla krajo-
wej gospodarki nakazuje jednak, aby 
zmiany w miksie energetycznym doko-
nywać stopniowo, z uwzględnieniem 
kosztów sektora energetyki i całej go-
spodarki oraz w oparciu o ocenę su-
rowcowego potencjału kraju, tj. węgla 
kamiennego, a przede wszystkim wę-
gla brunatnego.

Technologia wychwytywania i skła-
dowania CO2 (CCS - Carbon Capture 
and Storage) nie znajduje dziś ekono-
micznego uzasadnienia, wobec czego 
Raporty WEO wskazują na możliwość 
istotnego ograniczenia emisji CO

2 dro-
gą zastąpienia przestarzałych, nieefek-
tywnych elektrowni węglowych, nowymi 
blokami energetycznymi w zaawanso-
wanej technologii na parametry nadkry-
tyczne i ultra nadkrytyczne [3]. Ta opcja 
rozwoju energetyki węglowej jest wska-
zywana jako podstawowa także przez 
VGB PowerTech e.V. [5].

Stopniowe zmniejszanie emisji CO2 

drogą rozwoju technologii wytwórczych 
energii elektrycznej to dziś podstawo-
wa opcja, prowadzi ona bowiem do 
istotnej redukcji wszelkich emisji (tak-
że związków siarki, azotu i pyłu) a tak-
że - co niemniej istotne - do ochrony 
zasobów naturalnych. Dlatego podjęte, 
w kraju, inwestycje w zaawansowane 
technologicznie bloki węglowe (a tak-
że gazowo-parowe) są prawidłowym 
kierunkiem działania, proces dekarbo-
nizacji energetyki nie może bowiem wy-
przedzać tempa wynikającego z postę-
pu technologii (wzrostu efektywności).

Warto tu podkreślić, że celem dy-
rektywy ETS 2003/87/WE nie jest od-
chodzenie od spalania węgla, tylko 
redukcja emisji CO2 w sposób eko-
nomicznie efektywny. W polskich wa-
runkach najbardziej efektywnym kosz-
towo sposobem redukcji emisji jest 
zwiększenie sprawności konwencjo-
nalnych jednostek wytwórczych oraz 
wymiana starych jednostek na nowe, 
wysokosprawne. Wykorzystywać więc 
należy wszystkie dostępne technolo-
gie wytwarzania energii z węgla, pro-
wadzące do redukcji zanieczyszcze-
nia powietrza. Na chwilę obecną są to 
opalane węglem bloki nadkrytyczne 
z „rodziny 600°C”, tzn. na parametry 
z górnego przedziału osiąganych dziś 
temperatur dla materiałów konstrukcyj-
nych opartych na stali, tj. 600-620°C,  
a w bliskiej przyszłości 650°C. Gwa-
rantuje to osiągnięcie sprawności 
netto wytwarzania energii elektrycz-
nej na poziomie 45-46%, co wiąże 
się z ograniczeniem emisji CO2 do 
poziomu poniżej 750 kg/MWh, czyli 
o blisko 30% mniejszego od wycofy-
wanych z eksploatacji bloków węglo-
wych o sprawności 32-33%. Wyma-
gania te spełniają wspomniane wyżej 
i budowane aktualnie, w Polsce, blo-
ki w Elektrowni Kozienice, Elektrow-
ni Opole, Elektrowni Jaworzno oraz 
Elektrowni Turów.

Rys. 4. Struktura paliwowa światowej elektroenergetyki w 2013 r., wg [4]
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W fazie badań studialnych, kon-
strukcyjnych i technologicznych są in-
stalacje lub ich moduły na parametry 
30 MPa, 650/670°C (m.in. w Projekcie 
Strategicznym NCBiR Zaawansowane 
technologie pozyskiwania energii, Zad. 
1) [16]. Opanowanie tych parametrów 
pozwoli zwiększyć sprawność netto 
bloku o kolejne 2-2,5 pkt %.

 � Krajowe zasoby 
energetyczne

Polska posiada znaczne zasoby 
węgla kamiennego, a zwłaszcza bru-
natnego, które powinny nadal peł-
nić rolę ważnego stabilizatora bez-
pieczeństwa energetycznego kraju, 
co ma szczególne znaczenie wobec 
uzależnienia polskiej gospodarki od 
importu gazu (w ok. 70%) i ropy naf-
towej (w ponad 95%). Zdecydowana 
większość krajów - co jest zrozumia-
łe - kładzie przede wszystkim nacisk 
na wykorzystanie rodzimych zasobów 
energii pierwotnej. Dlatego, dla opty-
malnego wykorzystania rodzimych pa-
liw (węgla kamiennego i brunatnego) 
- także w przyszłości - odtwarzanie 
mocy wytwórczych w krajowych elek-
trowniach powinno być realizowane 
ze szczególnym uwzględnieniem za-
awansowanej technologii węglowej na 
parametry nadkrytyczne i ultra nad-
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krytyczne, ze skutecznymi systemami 
ochrony środowiska.

Wszystko wskazuje na to, że mimo 
ambitnych celów polityki klimatycznej, 
w najbliższych latach węgiel będzie 
stanowił nadal istotne źródło wytwa-
rzania energii nie tylko w Polsce, ale 
również u naszych sąsiadów i to przy 
znaczącym udziale węgla z importu. 
W Polsce, poza budowanymi aktual-
nie pięcioma blokami węglowymi, jest 
jeszcze miejsce dla kilku wielkoskalo-
wych bloków opalanych węglem za-
równo kamiennym, jak i brunatnym.  
Powinny to być bloki na parametry  
30 MPa, 650/670°C o sprawności 
netto na poziomie 47-48%, w najbliż-
szych latach bowiem można oczekiwać 
dalszego wzrostu sprawności bloków 

energetycznych drogą podwyższenia 
parametrów do wspomnianego wy-
żej poziomu. Ponadto, w przypadku 
węgla brunatnego, istotny potencjał 
dla zwiększenia sprawności stanowi  
wstępne suszenie (podsuszanie wę-
gla). Zastosowanie suszarki ze złożem 
fluidalnym, zintegrowanej z wewnętrz-
nym wykorzystaniem ciepła oparów 
z węgla do podgrzewania powietrza 
do spalania i wykorzystaniem reszt-
kowego ciepła spalin do podgrzewa-
nia kondensatu (ograniczenie pobo-
ru pary z upustów turbiny) może dać 
wzrost sprawności bloku netto około 
3,6 pkt % [6][15].

Ze względu na stopniowe wyczer-
pywanie się zasobów węgla kamien-
nego i brunatnego w obecnie eks-

ploatowanych złożach, należy pilnie 
rozpocząć przygotowania do eksplo-
atacji nowych złóż. Z tego względu ko-
nieczna jest ochrona terenów ich wy-
stępowania przed dalszą zabudową 
infrastrukturalną niezwiązaną z ener-
getyką i ujęcie ich w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzen-
nego. Dotyczy to zarówno nowych 
potencjalnych złóż węgla kamiennego 
(budowane kopalnie w Przeciszowie 
i Nowej Rudzie oraz planowane w Za-
głębiu Lubelskim) jak i węgla brunatne-
go (kompleks górniczo-energetyczny 
Gubin i złoża satelickie czynnych ko-
palń, np. Złoczew).

Polska posiada znaczne zasoby wę-
gla brunatnego w dobrze rozpoznanych 
złożach, a także wiedzę i doświadczenie 

reklama
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w projektowaniu i prowadzeniu jego wy-
dobycia oraz umiejętność bardzo korzyst-
nej dla otoczenia rekultywacji terenów 
pogórniczych. Nasz kraj posiada prze-
mysł maszyn dla górnictwa odkrywko-
wego oraz efektywną technologię wyso-
kosprawnej produkcji energii elektrycznej. 
Energetyka na węglu brunatnym produku-
je obecnie około 33% najtańszej energii 
elektrycznej w Polsce (rys. 5). Elektrownie 
opalane węglem brunatnym mogą utrzy-
mać pozycję najtańszego źródła energii 
elektrycznej także w następnych latach, 
nawet przy znacznym wzroście kosztów 
zakupu uprawnień do emisji CO2.

 � Jak to robią inni

Przyjrzyjmy się energetyce na-
szych zachodnich sąsiadów. Niemcy 

wykorzystują w energetyce ok. 57 mln 
t/a węgla kamiennego (na poziomie 
Polski) i ok. 185 mln t/a węgla brunat-
nego (3 razy więcej niż Polska). Łącz-
na emisja CO2 w Niemczech też jest 
blisko 3 razy większa, dlaczego więc 
to my nazywani jesteśmy Coallandem, 
a Niemcy kreują się na lidera transfor-
macji energetycznej Energiewende?
Nie trzeba więc a’priori negować po-
lityki klimatycznej UE, lecz zręcznie 
balansować pomiędzy wymagania-
mi UE a specyfiką naszego sektora 
energii. Podkreślać, że od 1997 (Kioto) 
zmniejszyliśmy emisję CO2 o 32% i da-
lej ją konsekwentnie zmniejszamy, m.in. 
budując niskoemisyjne bloki węglowe 
i odnawialne źródła energii, a w przy-
szłości energetykę jądrową. Póki co 
jednak opierajmy energetykę na węglu 

(jak długo to możliwe) i rozwijajmy OZE 
tylko w stopniu wymaganym przez UE.

Zresztą przykład niemieckiej trans-
formacji energetycznej Energiewende 
wskazuje jednoznacznie, że im większe 
nasycenie systemu elektroenergetycz-
nego „zielonymi” źródłami odnawialny-
mi, tym wyraźniej widać niedoskonałość 
technologii OZE [17]. Nieciągłość ge-
nerowania energii z jednej strony i nie-
możność jej magazynowania z drugiej, 
wymaga wsparcia OZE w paliwach ko-
palnych (rys. 6).

Rzadko zdarza się, że „zielona” 
energia spotyka się z zapotrzebowa-
niem na nią. Najczęściej ostrym nad-
miarom towarzyszą groźne niedobory 
energii, które muszą być wyrównywane 
utrzymywanymi w rezerwie konwencjo-
nalnymi blokami energetycznymi. Dzie-
je się więc tak, że obok OZE trzeba 
tworzyć równoległy nadmiarowy sys-
tem energetyczny, a już sama koniecz-
ność takiej redundancji oznacza mar-
notrawstwo.

Jednocześnie rośnie w Niem-
czech opór odbiorców indywidual-
nych przeciw dalszemu wzrosto-
wi cen energii elektrycznej, które po 
latach radosnego pędu ku „zielonej 
energii”, idą w zawody z rekordzistą 
cen energii w Europie, czyli Danią. 
W konsekwencji Niemcy są zmuszo-
ne zwrócić się w stronę najtańszego 
i najłatwiej dostępnego ze swoich pa-
liw - węgla brunatnego [6][10]. Dlate-
go nie dziwi potężne zaangażowanie 
Niemiec w rozbudowę nowego pola 
wydobywczego Garzweiler II blisko 
granicy z Holandią. Mamy więc pa-
radoksalną sytuację - z jednej stro-
ny sztandarowe osiągnięcia Niemiec 
w czystych, bezemisyjnych techno-
logiach OZE, a z drugiej - pozornie 
bez związku z OZE - potężne inwe-
stycje energetyką opartą na paliwie 
o największej emisji CO2. W związku 
z tym, także przez najbliższe dziesię-
ciolecia, udział istniejących i nowobu-
dowanych elektrowni konwencjonal-
nych opalanych węglem kamiennym 
i brunatnym w Niemczech będzie zna-
czący (w  2030 r. ok. 60 GW).

Rys. 5. Jednostkowe koszty energii elektrycznej  
w Polsce za pierwsze półrocze 2015 r., wg [1]

również u naszych sąsiadów i to przy znaczącym udziale węgla z importu. W Polsce, poza 
budowanymi aktualnie pięcioma blokami węglowymi, jest jeszcze miejsce dla kilku 
wielkoskalowych bloków opalanych węglem zarówno kamiennym, jak i brunatnym.  
Powinny to być bloki na parametry 30 MPa, 650/670 ºC o sprawności netto na poziomie 47-
48%, w najbliższych latach bowiem można oczekiwać dalszego wzrostu sprawności bloków 
energetycznych drogą podwyższenia parametrów do wspomnianego wyżej poziomu. Ponadto, 
w przypadku węgla brunatnego, istotny potencjał dla zwiększenia sprawności stanowi  
wstępne suszenie (podsuszanie węgla). Zastosowanie suszarki ze złożem fluidalnym, 
zintegrowanej z wewnętrznym wykorzystaniem ciepła oparów z węgla do podgrzewania 
powietrza do spalania i wykorzystaniem resztkowego ciepła spalin do podgrzewania 
kondensatu (ograniczenie poboru pary z upustów turbiny), może dać wzrost sprawności bloku 
netto około 3,6 pkt % [6][15]. 
Ze względu na stopniowe wyczerpywanie się zasobów węgla kamiennego i brunatnego w 
obecnie eksploatowanych złożach, należy pilnie rozpocząć przygotowania do eksploatacji 
nowych złóż. Z tego względu konieczna jest ochrona terenów ich występowania przed dalszą 
zabudową infrastrukturalną niezwiązaną z energetyką i ujęcie ich w miejscowych planach  
zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to zarówno nowych potencjalnych złóż węgla 
kamiennego (budowane kopalnie w Przeciszowie i Nowej Rudzie oraz planowane w Zagłębiu 
Lubelskim) jak i węgla brunatnego (kompleks górniczo-energetyczny Gubin i złoża satelickie 
czynnych kopalń, np. Złoczew). 
Polska posiada znaczne zasoby węgla brunatnego w dobrze rozpoznanych złożach, a także 
wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu jego wydobycia oraz umiejętność 
bardzo korzystnej dla otoczenia rekultywacji terenów pogórniczych. Nasz kraj posiada 
przemysł maszyn dla górnictwa odkrywkowego oraz efektywną technologię wysokosprawnej 
produkcji energii elektrycznej. Energetyka na węglu brunatnym produkuje obecnie około 33% 
najtańszej energii elektrycznej w Polsce (rys.5). Elektrownie opalane węglem brunatnym 
mogą utrzymać pozycję najtańszego źródła energii elektrycznej także w następnych latach, 
nawet przy znacznym wzroście kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. 
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Przyjrzyjmy się energetyce naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy wykorzystują w 
energetyce ok. 57 mln t/a węgla kamiennego (na poziomie Polski) i ok. 185 mln t/a węgla 
brunatnego (3 razy więcej niż Polska). Łączna emisja CO2 w Niemczech też jest blisko 3 razy 
większa, dlaczego więc to my nazywani jesteśmy Coallandem, a Niemcy kreują się na lidera 
transformacji energetycznej Energiewende? Nie trzeba więc a’priori negować polityki 
klimatycznej UE, lecz zręcznie balansować pomiędzy wymaganiami UE a specyfiką naszego 
sektora energii. Podkreślać, że od 1997 (Kioto) zmniejszyliśmy emisję CO2 o 32% i dalej  ją 
konsekwentnie zmniejszamy, m.in. budując niskoemisyjne bloki węglowe i odnawialne 
źródła energii, a w przyszłości energetykę jądrową. Póki co jednak opierajmy energetykę na 
węglu (jak długo to możliwe) i rozwijajmy OZE tylko w stopniu wymaganym przez UE. 
Zresztą przykład niemieckiej transformacji energetycznej Energiewende wskazuje 
jednoznacznie, że im większe nasycenie systemu elektroenergetycznego „zielonymi” 
źródłami odnawialnymi, tym wyraźniej widać niedoskonałość technologii OZE [17]. 
Nieciągłość generowania energii z jednej strony i niemożność jej magazynowania z drugiej, 
wymaga wsparcia OZE w paliwach kopalnych (rys. 6). 
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 � Dywersyfikacja 
struktury paliwowej

Struktura paliwowa (energymix) 
elektroenergetyki polskiej (rys. 1) od-
biega drastycznie od struktury Świa-
ta jak i Unii Europejskiej. Jeszcze na 
początku XXI wieku ok. 95% produ-
kowanej energii elektrycznej w Polsce 
pochodziło ze spalania węgla kamien-
nego i brunatnego. Aktualnie udział ten 
jest na poziomie 85% i konieczne jest 
dalsze jego zmniejszanie, co wynika 
z potrzeby spełnienia wymagań pakietu 
klimatyczno-energetycznego UE, okre-
ślanego skrótowo 3x20% do 2020 r. 
i dalszego ograniczania emisji w na-
stępnych latach. Dążenie do zrównowa-
żonego energymix będzie ograniczać 
stopniowo udział węgla w krajowej pro-
dukcji energii elektrycznej z obecnych 
ok. 85% do ok. 45-55% w drugiej po-
łowie XXI wieku.

Konieczna zmiana struktury pali-
wowej (energymix) w Polsce powin-
na, w pierwszej kolejności, polegać na 
zwiększeniu udziału elektrowni opa-
lanych gazem. Wg opinii szefów sze-
ściu europejskich koncernów nafto-
wo-gazowych (BG Group, BP, Dutch 
Shell, Eni, Statoil, Total), wyrażonej 
w otwartym liście do Financial Times 
w czerwcu 2015 r., najszybsza droga 
do redukcji emisji CO2, do atmosfery 
wiedzie dziś poprzez zastępowanie 
węgla gazem. Aktualnie w elektrow-
niach i elektrociepłowniach opalanych 
gazem jest zainstalowanych w Polsce 
ok. 1000 MW, co daje ok. 3% udział 
w strukturze paliwowej produkcji kra-
jowego sektora wytwarzania energii 
elektrycznej, podczas gdy w Unii Eu-
ropejskiej udział ten jest na poziomie 
20%. Poza wymienionymi wyżej blo-
kami gazowo-parowymi, znajdującymi 
się aktualnie w budowie, można też 
oczekiwać uruchomienia przed 2020 r. 
kolejnych bloków gazowo-parowych 
(m.in, w EC Żerań i w ZA Puławy). Moc 
układów gazowo-parowych przekroczy 
zatem poziom 3500 MW, ten kierunek 
zmian w krajowym energymix jest więc 
aktywnie realizowany.

Gaz jako paliwo dla elektrowni ma 
istotne zalety: niską emisyjność, niskie 
nakłady inwestycyjne i krótki czas bu-
dowy. Emisja CO2 na jednostkę produ-
kowanej energii w prostych układach 
gazowych wynosi ok. 640 kg/MWh, zaś 
w układach gazowo-parowych tylko ok. 
420 kg/MWh. Relatywnie niski koszt 
inwestycyjny oraz krótki czas budowy 
stwarza mniejsze ryzyko dla inwestora 
i pozwala stosunkowo szybko wypełnić 
lukę, wynikającą z długotrwałości pro-

stwa energetycznego jest to, że zasoby 
gazu niekonwencjonalnego są znacznie 
bardziej rozproszone geograficznie niż 
zasoby gazu konwencjonalnego. Na 
terytorium Polski zalegają potencjalnie 
znaczne zasoby gazu niekonwencjo-
nalnego, których szacunkowa wielkość 
jest kilkukrotnie większa w stosunku do 
stanu obecnie udokumentowanych za-
sobów gazu konwencjonalnego. To za-
pewne legło u podstaw pojawienia się 
w najnowszej wersji polityki energetycz-
nej do 2050 r., oprócz  podstawowego 
scenariusza „zrównoważonego”, także 
scenariusza „gaz+OZE”, przewidujące-
go wzrost wykorzystania gazu ziemne-
go w elektroenergetyce z poziomu ok. 
3,5% w 2013 r. do poziomu 20-30% 
w 2050 r. Ponadto uruchomienie termi-
nala LNG powinno skłaniać do zmian 
w planach inwestycyjnych na korzyść 
energetyki gazowej. Nie bez znaczenia 
będzie rozwój technologii pozwalają-
cych na pozyskiwanie paliw gazowych 
z surowców krajowych (zgazowanie 
węgla, odmetanowanie złóż węgla). 
Wiele wskazuje na rosnącą rolę gazu 
w strukturze paliwowej krajowej elek-
troenergetyki, stąd bardzo ważny jest 
wzrost zdolności wydobywczych kra-
jowego gazu ziemnego, zwiększenie 
przepustowości gazowniczych syste-
mów przesyłowych i magazynowych, 
a także rozwój połączeń transgranicz-
nych (interkonektorów).

 � A co z energią jądrową?

Energetyka jądrowa, podobnie jak 
OZE, pod względem oddziaływania na 
środowisko traktowana jest jako źródło 
bezemisyjne. Po awarii w Fukushimie 
przeciwnicy opcji jądrowej uzyskali po-
parcie dla swych tez o ryzykowności 
stosowanych rozwiązań, ale mimo to 
energetyka jądrowa rozwija się nadal ze 
względu na jej potencjał w ograniczaniu 
emisji CO2 i spełnianiu celów narodo-
wych w tej dziedzinie. W ubiegłym roku 
uruchomiono łącznie 9497 MW mocy 
w elektrowniach jądrowych (m.in. 8 re-
aktorów w Chinach i po jednym w Korei 
Płd. oraz Rosji). W światowym energy-

(…) w wymiarze 
globalnym paliwa 
kopalne nadal 
będą zaspokajać 
przeważającą 
część światowego 
zapotrzebowania 
na energię

”
cesu budowy wielkoskalowych źródeł 
węglowych, a tym bardziej jądrowych. 
Istotną zaletą jest także najwyższa spo-
śród elektrowni spalających paliwa or-
ganiczne sprawność (do 60% przy 
wytwarzaniu tylko energii elektrycznej 
oraz ok. 90% w kogeneracji). Ponadto 
elektrownie gazowe zdolne są pokryć 
zapotrzebowanie zarówno w podsta-
wie wykresu obciążenia, jak i w strefie 
szczytowej, a szybkość reakcji w cza-
sie rzeczywistym czyni je też dobrym 
partnerem dla niestabilnych źródeł wia-
trowych.

W skali świata zarówno czynniki po 
stronie podaży, jak i popytu wskazują 
- według raportów WEO - na ogrom-
ną przyszłość gazu ziemnego, w tym 
gazu niekonwencjonalnego. Poziom 
światowego handlu gazem do 2040 r.  
podwaja się, z czego 1/3 przyrostu kie-
rowana jest do Chin. Na gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych (gaz łupkowy, 
tight gas) przypada aktualnie połowa 
szacowanych zasobów surowca. Ko-
rzystne z punktu widzenia bezpieczeń-
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Wszystko 
wskazuje na to, że 
mimo ambitnych 
celów polityki 
klimatycznej, 
w najbliższych 
latach węgiel 
będzie 
stanowił nadal 
istotne źródło 
wytwarzania 
energii nie tylko 
w Polsce (…)

”

mix energia jądrowa stanowi obecnie 
18%, a w Unii Europejskiej nawet blisko 
30%. W 2013 r., w 31 krajach świata 
znajdowało się w eksploatacji 437 re-
aktorów jądrowych o łącznej mocy ok. 
390 GW, w budowie znajduje się dal-
sze 67, a ok. 200 jest planowanych do 
uruchomienia do 2030 r. [5]. Europa 
ze 183 blokami jądrowymi stanowi bli-
sko połowę aktywów jądrowych świata; 
w 16 krajach są budowane bądź pla-
nowane nowe bloki jądrowe.

W iększość kra jowych pro-
gnoz i  bilansów zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną i  moc 
przewiduje (przynajmniej warian-
towo) rozpoczęcie po 2025 r.  
produkcji energii elektrycznej w elek-
trowni jądrowej. Jeśli tak się stanie, 
to energia jądrowa stanie się nowym 
składnikiem krajowego bilansu energe-
tycznego i stanowić będzie w przyszło-
ści jeden ze stabilizatorów bezpieczeń-
stwa dostaw energii elektrycznej dla 
gospodarki. Obecnie trwają dyskusje 
nad wyborem technologii wytwarzania 
energii elektrycznej w elektrowni z reak-
torami jądrowymi generacji III+. Budowa 
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej 
może także być szansą na rozwinięcie 
kolejnych kompetencji krajowego sek-
tora energetycznego i wykonawczego.

Energetyka jądrowa nie tylko pełni 
ważną rolę w ograniczaniu emisji CO2, 
ale jest ona także istotnym czynnikiem 
w przywróceniu czystego powietrza. 
Elektrownie jądrowe nie powodują emi-
sji SO2, NOx, pyłów ani innych zanie-
czyszczeń, a emisje substancji promie-
niotwórczych są tak małe, że ich skutki 
są nie tylko poniżej wahań tła natural-
nego, ale często poniżej progów czuło-
ści naszej aparatury. Elektrownie jądro-
we zapewniają więc produkcję czystej 
energii elektrycznej bez skażeń powie-
trza, wody i gleby, co w warunkach pol-
skich jest obecnie bardzo ważną zaletą.

Jednym z ważnych czynników roz-
woju energetyki jądrowej jest jej efek-
tywność ekonomiczna, która zawsze 
jest ważnym kryterium podejmowania 
decyzji inwestycyjnych. Struktura kosz-
tów energetyki jądrowej charakteryzuje 

się wysokimi nakładami na budowę i ta-
niej energii elektrycznej. Istotne jest tak-
że i to, że czas pracy nowych generacji 
elektrowni jądrowych wynosi ok. 60 lat, 
co oznacza, że budowane dziś będą 
źródłami energii elektrycznej jeszcze 
w latach 80. tego wieku. Wszystkie te 
czynniki wskazują dość jednoznacznie 
na potrzebę pojawienia się w krajowym 
energymix także energetyki jądrowej. 
Trzeba jednak mieć na uwadze proble-
my związane z akceptacją społeczną, 
nakładami inwestycyjnymi i źródłami 
finansowania, powodującymi ryzyko 
opóźnienia, a w skrajnym przypadku - 
brak możliwości realizacji.

w ciepłowniach, w kotłach wodnych. 
W tych pozostałych 50% jest jeszcze 
spory potencjał, aby niespełniające wy-
mogów środowiskowych kotły wodne 
przebudować na jednostki kogenera-
cyjne (węglowe lub gazowe). Głównym 
paliwem w polskich elektrociepłowniach 
jest węgiel kamienny. Szacuje się, że 
zwiększając udział produkcji ciepła 
w kogeneracji z obecnych 50% do ok. 
75%, poprzez zamianę kotłów wodnych 
na jednostki kogeneracyjne oraz budu-
jąc małe i średnie, wyspowe systemy 
ciepłownicze zasilane z jednostek ko-
generacyjnych, można zwiększyć pro-
dukcję energii w elektrociepłowniach 
o ok. 25 TWh energii elektrycznej, co 
oznacza podwojenie aktualnej produk-
cji w wysokosprawnej kogeneracji (ok. 
26 TWh energii elektrycznej). Jest to 
zresztą zgodne z jednym, z celów obo-
wiązującej jeszcze Polityki energetycz-
nej Polski do 2030 r., która zakładała 
osiągnięcie dwukrotnego wzrostu pro-
dukcji energii elektrycznej wytwarzanej 
w technologii wysokosprawnej kogene-
racji już w 2020 r.

Postęp technologiczny powinien 
umożliwić wykorzystanie ciepła sys-
temowego na potrzeby klimatyzacji 
obiektów przyłączonych do sieci cie-
płowniczych. U odbiorców powstanie 
nieuchronnie rynek chłodu, który pro-
dukowany z ciepła sieciowego poprawi 
znacząco pracę systemów w okresie 
letnim. Ze względu na obserwowane 
okresowe nadwyżki w wytwarzaniu cie-
pła w sezonie letnim, należy dążyć do 
dalszego rozwoju kogeneracji w kierun-
ku trigeneracji. Trigeneracja jest to sko-
jarzone technologicznie wytwarzanie 
ciepła, energii elektrycznej oraz chłodu 
użytkowego, mające na celu zmniejsze-
nie ilości i kosztu energii pierwotnej nie-
zbędnej do wytworzenia każdej z tych 
form energii odrębnie. W systemach 
ciepłowniczych, w okresie letnim, tri-
generacja poprawia efektywność eko-
nomiczną produkcji energii elektrycznej 
w skojarzeniu z ciepłem przy niskim 
zapotrzebowaniu odbiorców na ener-
gię cieplną i zapotrzebowaniu na chłód 
użytkowy. Produkcja chłodu umożli-

 � Kogeneracja

Do priorytetów krajowego parku 
elektrowni należy zaliczyć także rozwój 
kogeneracji, który jest w Polsce poważ-
ną szansą na zwiększenie efektywności 
energetycznej, a więc na ograniczenie 
zużycia paliw pierwotnych, emisji CO2 
i innych zanieczyszczeń oraz podnie-
sienie lokalnego poziomu bezpieczeń-
stwa energetycznego.

Obecnie ok. 50% ciepła użytkowe-
go pochodzi ze skojarzenia z produkcją 
energii elektrycznej (z kogeneracji), po-
została część ciepła produkowana jest 
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Energetyka 
jądrowa nie tylko 
pełni ważną rolę 
w ograniczaniu 
emisji CO2, ale jest 
ona także istotnym 
czynnikiem 
w przywróceniu 
czystego 
powietrza

”
wia efektywniejsze zagospodarowa-
nie ciepła i tym samym zwiększenie 
ilości godzin pracy systemu ciepłowni-
czego. W Polsce trigeneracja jest roz-
wiązaniem idealnym na upalne lata, 
zwłaszcza w coraz liczniej powstają-
cych biurowcach, centrach handlowych 
i rozrywkowych, wyposażonych w cen-
tralne instalacje klimatyzacji. Dotyczy to 
także zakładów przemysłowych wielu 
branż oraz wielkopowierzchniowych 
magazynów, sklepów i hal sportowych.

 � Nowe wymagania 
wobec wzrostu udziału 
OZE                                                         

Nie ulega wątpliwości, że coraz 
bardziej znaczącym składnikiem kra-
jowego energymix będą OZE, których 
rozwój we wszystkich technologiach 
(elektrownie wiatrowe, fotowoltaika, bio-
masa/biogaz) powinien być wspierany 
rozsądnym i elastycznym systemem 
wsparcia.

Poza wysoką sprawnością, spełnia-
jącą oczekiwania zarówno ekonomicz-
ne, jak i środowiskowe, niemniej istot-
nym powodem, dla którego konieczny 
jest udział w systemie elektroenerge-
tycznym odpowiednio dużej liczby źró-
deł energii stabilizujących sieć, a więc 
elektrowni opalanych węglem (ale także 
gazem) jest rosnący udział źródeł od-
nawialnych. Rosnący udział zwłaszcza 
niestabilnych elektrowni wiatrowych 
(i w przyszłości fotowoltaicznych) two-
rzy w systemie elektroenergetycznym 
sytuację, w której nie tylko po stronie 
odbiorców energii (popytowej), ale tak-
że po stronie wytwórców występują co-
raz głębsze i coraz częstsze wahania, 
trudne do przewidzenia z odpowiednią 
pewnością.

Przykładem negatywnego wpływu 
nadmiaru energii pochodzącej z OZE 
są Niemcy, gdzie np. w sieci Vattenfall 
(obszar b. NRD) dochodziło często do 
sytuacji, w których produkcja energii 
elektrycznej z elektrowni wiatrowych 
wręcz przewyższała zapotrzebowanie 
na energię [7], wymuszając „przepływy 
kołowe” przez polską sieć.

Wymagania znacznie większej ela-
styczności pracy sprowadzają się głów-
nie do obniżenia dopuszczalnego ob-
ciążenia minimalnego oraz zwiększenia 
szybkości zmian obciążenia. Przedsię-
wzięcia podejmowane dla uzyskania 
większej elastyczności przedstawione 
zostały w pracach [7] [8] [9] [11] i [18]. 
Wobec przewidywanej zmiany charak-
teru obciążenia bloków węglowych, du-
żą wagę zaczyna się przywiązywać do 
utrzymywania wysokiej sprawności net-
to także (a może zwłaszcza) przy ob-
ciążeniach mniejszych od znamiono-
wego [9].

Interesujące rozwiązanie rozwa-
ża niemiecki koncern energetyczny 
RWE, który po pomyślnym wdrożeniu 
do eksploatacji dwóch kolejnych blo-
ków na węglu brunatnym BoA 2 i BoA 
3 w elektrowni Neurath, planuje nowy 
blok z tej rodziny [13][14].  Nowa pla-
nowana inwestycja to blok BoA plus 
o sprawności 45% (z podsuszaniem 
węgla brunatnego) w nietypowej kon-
figuracji dwóch kotłów po 550 MW, 
zasilających jedną turbinę 1100 MW, 
właśnie po to, aby zmaksymalizować 
elastyczność, tak ważną przy rosnącym 
udziale źródeł wiatrowych i fotowolta-
icznych. Blok BoA plus ma być blokiem 
kogeneracyjnym, współspalającym bio-
masę i w wersji CCS ready, z hybrydo-
wymi chłodniami kominowymi dla ogra-
niczenia parowania do otoczenia [15].

Wydaje się jednak, że nowe, wiel-
koskalowe bloki powinny być przezna-
czone przede wszystkim do pracy pod-

stawowej, która gwarantuje największą 
sprawność i minimalizację emisji CO2. 
Poza budową dużych bloków energe-
tycznych, z których wyprowadzenie 
mocy wiąże się najczęściej ze znacz-
nymi nakładami inwestycyjnymi w sie-
ci przesyłowej, bardzo ważne, w kra-
jowych warunkach, byłyby inwestycje 
w mniejsze bloki wytwórcze mogące 
dynamicznie reagować na zmiany wa-
runków pracy systemu. W krajowym 
systemie pracują jeszcze 44 bloki klasy 
200 MW. Efektywne wykorzystanie tego 
majątku jest możliwe i celowe m.in. przy 
zastosowaniu technologii duobloków. 
Możliwe są dwa rozwiązania: rewitali-
zacja turbiny (z ew. zwiększeniem pa-
rametrów początkowych) i zainstalowa-
nie zamiast wyeksploatowanego kotła, 
dwóch kotłów „połówkowej” mocy opa-
lanych węglem (bądź jeden węglem, 
a drugi np. biomasą), lub rewitalizacja 
dwóch istniejących kotłów i zastąpienie 
dwóch turbozespołów klasy 200 MW 
jednym turbozespołem klasy 450 MW.

Duobloki energetyczne, czyli dwa 
kotły pracujące na jedną turbinę są 
rozwiązaniem, które ostatnio przeży-
wa swój renesans. Coraz większe wy-
magania środowiskowe oraz związane 
z elastycznością nowych bloków po-
wodują, że duobloki są rozwiązaniem 
chętnie wykorzystywanym w różnych 
częściach świata [12].

Rozwiązanie z dwoma kotłami na 
jedną turbinę zapewnia lepsze właści-
wości regulacyjne od monobloków. Je-
śli minimum techniczne pojedynczego 
kotła będzie na dość wysokim pozio-
mie, np. 60% swojej mocy znamiono-
wej, to sumaryczne minimum tech-
niczne duobloku wyniesie 30% mocy 
znamionowej. Pozwoli to na pracę z wy-
korzystaniem paliwa podstawowego 
w zakresie obciążeń 30-100% mocy 
znamionowej duobloku, przy jednocze-
snym zachowaniu zdolności do szyb-
kich zmian generowanej mocy. Jest 
to istotne w warunkach konieczności 
szybkiego reagowania na zmianę ob-
ciążenia w systemie, związaną z pracą 
niestabilnych odnawialnych źródeł ener-
gii. W związku z tym duobloki węglowe 
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mogą być, po części, alternatywą dla 
bloków gazowych i umożliwiać pracę 
wielkoskalowych bloków węglowych ze 
stałym obciążeniem, a więc z wysoką 
sprawnością.

Niezwykle ważna w odniesieniu 
do proponowanych duobloków jest 
możliwość rozwoju krajowego parku 
elektrowni z udziałem polskiej myśli 
technicznej i polskich przedsiębiorstw 
realizacyjnych. Duobloki mogą być do-
skonałym uzupełnieniem wielkoska-
lowych bloków klasy 900 MW, pra-
cujących ekonomicznie w podstawie 
wykresu obciążenia. Wydają się być 
także uzasadnione ekonomicznie, bo-
wiem nakłady inwestycyjne będą mniej-
sze niż w przypadku budowy nowych 
monobloków, krótszy będzie też czas 
budowy w istniejących lokalizacjach.

Sprawność uzyskiwana w duoblo-
kach będzie wprawdzie niższa od osią-
ganej w nowych dużych monoblokach, 
będzie jednak rekompensowana więk-
szą elastycznością pracy i możliwością 
świadczenia usług regulacyjnych. Po-
nadto w duoblokach z kotłami fluidal-
nymi, z powodzeniem można stosować 
jako paliwo gorsze gatunki węgla, a tak-
że biomasę i tym samym zwiększać ich 
atrakcyjność jako źródeł odnawialnych.

 � Podsumowanie

Starzejący się krajowy park elek-
trowni wymaga pilnego odtworzenia 
i dalszego rozwoju. Istotną rolę mo-
gą odegrać nowe wielkoskalowe bloki 
energetyczne w zaawansowanej tech-
nologii węglowej i bloki gazowo-paro-
we. W wyniku rosnącego udziału nie-
stabilnych odnawialnych źródeł energii 
(elektrowni wiatrowych i wkrótce foto-
woltaicznych), krajowy system elektro-
energetyczny będzie wymagał w ciągu 
najbliższych kilku lat znacznie większej 
elastyczności dla utrzymania bezpie-
czeństwa dostawy energii elektrycz-
nej i stabilności sieci. Brak znaczących 
mocy w elektrowniach wodnych czy 
odpowiednio dużych możliwości aku-
mulowania energii (oprócz elektrowni 
szczytowo-pompowych) wymusi ko-
nieczność spełniania takiej roli przez 
bloki energetyczne opalane węglem, 
a także gazem. Uzupełnieniem mogą 
i powinny być elastyczne duobloki śred-
niej mocy. Ponadto wymiana starych, 
wyeksploatowanych elektrowni węglo-
wych, na nowe wysokosprawne i ela-
styczne jednostki jest także drogą do 
znacznego zmniejszenia emisji CO2. 
� o
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nej wyrażana jest poprzez: zbiór pa-
rametrów charakteryzujących jakość 
samej energii elektrycznej, wskaźni-
ki określające ciągłość dostarczania 
energii elektrycznej do jej odbiorców 
oraz sposób obsługi odbiorców przez 

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z ciągłością dostaw energii elektrycznej 
do jej odbiorców. Przedstawiono rodzaje zaburzeń wartości skutecznej napięcia 

ze szczególnym uwzględnieniem zapadów napięcia i przerw w zasilaniu oraz wskazano 
przyczyny ich powstawania, jak również ich wpływ na pracę wybranych odbiorników 
energii elektrycznej. Zdefiniowano również podstawowe wskaźniki charakteryzujące czas 
trwania oraz częstotliwość występowania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz 
przedstawiono wyniki analizy ciągłości zasilania odbiorców w poszczególnych krajach 
europejskich, jak również wyniki analizy ciągłości dostaw energii elektrycznej w sieciach 
dystrybucyjnych największych operatorów OSD w Polsce.

dr inż. Marek Gała, adiunkt, Politechnika Częstochowska, 
Wydział Elektryczny Instytutu Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej

Ciągłość zasilania 
jako podstawowe kryterium 
jakości dostaw energii elektrycznej

przedsiębiorstwa energetyczne. Ja-
kość energii elektrycznej kategory-
zowana jest na podstawie pomiarów 
wartości chwilowych napięcia oraz 
katalogu parametrów określonych na 
ich podstawie. Do zbioru parametrów, 
których wartości determinują szero-

ko rozumiane pojęcie jakości energii 
elektrycznej należą: wartość średnia 
częstotliwości napięcia, wartość sku-
teczna napięcia zasilającego, asyme-
tria napięcia, harmoniczne, subharmo-
niczne, interharmoniczne oraz wahania 
napięcia [4, 6]. Odrębną kategorię sta-
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nowią parametry charakteryzujące cią-
głość zasilania oraz zaburzenia zwią-
zane ze zmianą wartości skutecznej 
napięcia. Ustawa - Prawo energetycz-
ne [17] zobowiązuje przedsiębiorstwa 
sieciowe do zapewnienia wymaganej 
niezawodności dostarczania energii 
elektrycznej spełniającej określone 
parametry jakościowe. Zbiór para-
metrów określających jakość energii 
elektrycznej oraz ich dopuszczalne 
wartości dla odbiorców zakwalifikowa-
nych do poszczególnych grup przyłą-
czeniowych został określony w rozpo-
rządzeniu systemowym [12]. Istotną 
rolę w katalogu tych parametrów od-
grywają przerwy w zasilaniu, które 
zostały sklasyfikowane w zależności 
od czasu ich trwania. Jednakże obo-
wiązujące przepisy nie uwzględniają 
okoliczności występowania zapadów 
oraz wzrostów napięcia, jak również 
nie definiują wskaźników charaktery-
zujących częstość ich występowania 
oraz częstość występowania przerw 
przemijających. Zaburzenia te mają 
jednak bezpośredni i wyjątkowo istot-
ny wpływ na prawidłową pracę odbior-
ników energii elektrycznej, szczególnie 
wszelkiego rodzaju urządzeń ener-
goelektronicznych, mikroprocesoro-
wych i układów sterowania i regulacji, 
a także na bezpieczeństwo związane 
z użytkowaniem tych urządzeń (np. 
w ochronie zdrowia, transporcie, etc.) 
i zapewnienie ciągłości procesów 
technologicznych. Ich występowanie 
jest w niewielkim stopniu przewidywal-
ne i najczęściej związane ze zjawiska-
mi występującymi poza instalacją sa-
mego odbiorcy [4, 6, 15, 18].

 � Zmiany wartości 
skutecznej napięcia

Wśród możliwych zmian wartości 
skutecznej napięcia zasilającego wymie-
nić należy: odchylenia napięcia, wzrosty 
napięcia, zapady, wahania napięcia, po-
jedyncze zmiany napięcia oraz przerwy 
w zasilaniu kategoryzowane szczegó-
łowo w zależności od czasu ich trwa-
nia - rys. 1.

Zapady napięcia stanowią nagłe 
zmniejszenie napięcia w sieci elektro-
energetycznej poniżej określonej war-
tości progowej, zakończone powrotem 
napięcia do wartości bliskiej lub równej 
wartości początkowej, przy czym czas 
trwania zapadu wynosi od ponad 10 ms 
do 1 min. W przypadku zmniejszenia na-
pięcia trwającego dłużej niż 1 min., zda-
rzenie klasyfikowane jest jako odchylenie 
napięcia w dół. Zgodnie z normą PN-EN 
50160 [9] przyjmuje się wartość progo-
wą wynoszącą 90% wartości skutecz-

nej napięcia deklarowanego, natomiast 
zmniejszenie napięcia poniżej 5% warto-
ści skutecznej napięcia deklarowanego 
traktowane jest jako przerwa w zasila-
niu. Zapady napięcia charakteryzowane 
są czasem ich trwania oraz napięciem 
resztkowym lub amplitudą zapadu. Czas 
trwania zapadu liczony jest od chwili, 
w której napięcie zasilające zmaleje poni-
żej wartości progowej (początek zapadu) 
aż do chwili, kiedy wzrastając przekroczy 
ono wartość progową (koniec zapadu). 
Napięcie resztkowe zapadu stanowi mi-

 

     

 
 100 

110 

90 

5 

w
ar

to
ść

 n
ap

ię
ci

a 
w

 %
 U

N
 

czas trwania 1 s 3 min 

1 min 

12 godz 24 godz 

przerwa krótka przerwa długa przerwa bardzo długa przerwa katastrofalna 

pr
ze

rw
a 

pr
ze

m
ija

ją
ca

 

wzrosty 

odchylenia napięcia w dół zapady 

odchylenia napięcia w górę 
wahania 
napięcia 

Rys. 1. Rodzaje zaburzeń wartości skutecznej napięcia
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nimalną wartość skuteczną napięcia określoną podczas zapadu, 
natomiast amplituda zapadu definiowana jest jako różnica pomię-
dzy napięciem odniesienia (najczęściej znamionowym lub dekla-
rowanym) a napięciem resztkowym.

Na rys. 2 przedstawiona została przykładowa charaktery-
styka zmian wartości skutecznej napięć międzyfazowych pod-
czas zapadu o czasie trwania tz = 0,078 s i napięciu resztkowym 
U

resz = 8,98 kV (59,87% UN) oraz przerwy przemijającej o czasie 
trwania tp = 0,863 s, zarejestrowana w sieci średniego napięcia 
o napięciu znamionowym 15 kV.

W rozporządzeniu systemowym [12] określone zostały m.in. 
rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wraz ze wska-
zaniem dopuszczalnych czasów ich trwania dla poszczególnych 
grup odbiorców. Wprowadzony został także podział wszystkich 
przerw na dwa rodzaje:

 � przerwy planowane - wynikające z programu prac eksploata-
cyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy 
jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wzno-
wienia dostarczania energii elektrycznej;

 � przerwy nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awa-
rii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej 
przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsię-
biorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystry-
bucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu 
wznowienia dostarczania energii elektrycznej.
Każda przerwa planowana, o której odbiorca nie został po-

wiadomiony we właściwej formie jest traktowana jako przerwa 
nieplanowana. Ponadto rozporządzenie systemowe nakłada na 
operatorów systemu dystrybucyjnego obowiązek wyznaczania 
i przekazywania do publicznej wiadomości wskaźników określa-
jących czas trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej 
do jej odbiorców.

Ze względu na czas trwania wyróżnia się następujące rodza-
je przerwy:

 � przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę;
 � krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty;
 � długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin;
 � bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 

24 godziny;
 � katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.

Poszczególne rodzaje przerw zostały oznaczone na rys. 1.
Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączenio-

wych I-III i  VI dopuszczalny czas trwania jednorazo-
wej przerwy planowanej i  nieplanowanej w dostarczaniu 
energii elektrycznej oraz dopuszczalny łączny czas trwa-
nia w ciągu roku kalendarzowego wyłączeń planowanych 
i nieplanowanych określa umowa o świadczenie usług przesyła-
nia lub dystrybucji albo umowa kompleksowa.

Ponadto dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych 
IV i V dopuszczalny czas trwania:

 � jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie 
może przekroczyć w przypadku:

 – przerwy planowanej - 16 godzin,

re
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 – przerwy nieplanowanej - 24 go-
dzin;

 � przerw w ciągu roku stanowiący su-
mę czasów trwania przerw jedno-
razowych długich i bardzo długich 
nie może przekroczyć, w przypadku:

 – przerw planowanych - 35 godzin,
 – przerw nieplanowanych - 48 go-
dzin - § 41 ust. 5 rozporządzenia 
systemowego [12].

Zgodnie z § 41. 3. ww. rozporządze-
nia operator systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego, w terminie do 
dnia 31 marca każdego roku, podaje do 
publicznej wiadomości przez zamiesz-
czenie na swojej stronie internetowej 
następujące wskaźniki dotyczące czasu 
trwania przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej wyznaczone dla poprzed-
niego roku kalendarzowego:

 � wskaźnik przeciętnego systemo-
wego czasu trwania przerwy dłu-
giej i bardzo długiej (SAIDI, ang. 
System Average Interruption Dura-
tion Index), wyrażony w minutach na 
odbiorcę na rok, stanowiący sumę 
iloczynów czasu jej trwania i liczby 
odbiorców narażonych na skutki tej 
przerwy w ciągu roku podzieloną 
przez łączną liczbę obsługiwanych 
odbiorców;

 � wskaźnik przeciętnej systemowej 
częstości przerw długich i bardzo 
długich (SAIFI, ang. System Ave-
rage Interruption Frequency Index), 
stanowiący liczbę odbiorców nara-
żonych na skutki wszystkich tych 
przerw w ciągu roku podzieloną 
przez łączną liczbę obsługiwanych 
odbiorców;

 � wskaźnik przeciętnej częstości 
przerw krótkich (MAIFI, ang. Mo-
mentary Average Interruption Fre-
quency Index), stanowiący liczbę 
odbiorców narażonych na skut-
ki wszystkich przerw krótkich 
w ciągu roku podzieloną przez łącz-
ną liczbę obsługiwanych odbiorców.
Operator systemu dystrybucyjnego 

zobowiązany jest do podania liczby ob-
sługiwanych odbiorców (na koniec roku 
kalendarzowego) przyjętej do wyzna-
czenia wartości ww. wskaźników. Nie 

ma znaczenia, czy brak zasilania okre-
ślonej grupy odbiorców spowodowany 
jest działaniem podmiotów trzecich, czy 
też jest zależny lub niezależny od OSD.

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyzna-
cza się oddzielnie dla przerw planowa-
nych i nieplanowanych z uwzględnie-
niem przerw katastrofalnych oraz bez 
uwzględnienia tych przerw.

W przypadku wystąpienia odchy-
leń napięcia przekraczających warto-
ści dopuszczalne, odbiorcy przysługuje 
odpowiednia bonifikata, której wyso-
kość zależna jest od wartości odchyle-
nia napięcia od dopuszczalnych warto-
ści granicznych. Również w przypadku 
niedostarczenia energii elektrycznej do 
jej odbiorcy, przedsiębiorstwo siecio-
we zobowiązane jest do wypłacenia 
odbiorcy (na jego wniosek) bonifikaty 
zależnej od wartości napięcia znamio-
nowego sieci, do której jest on przyłą-
czony [13].

Wskaźniki charakteryzujące czas 
trwania przerw w dostarczaniu ener-
gii elektrycznej do jej odbiorców nie 
uwzględniają występowania zapa-
dów napięcia oraz przerw przemija-
jących. Występowanie tych zdarzeń 
nie jest w żaden sposób ograniczone 
obowiązującymi regulacjami, a mają 
one jednak szczególnie niekorzystny 
i bezpośredni wpływ na prawidłową 
pracę odbiorników energii elektrycz-
nej, w szczególności wszelkiego ro-
dzaju urządzeń energoelektronicz-
nych, komputerowych oraz układów 

sterowania i regulacji. Ma to istotny 
wpływ na poziom bezpieczeństwa 
związany z użytkowaniem tych urzą-
dzeń (np. w ochronie zdrowia, trans-
porcie, etc.) i zapewnieniem ciągłości 
realizacji procesów technologicznych, 
bowiem nawet pojedynczy, trwający 
ułamek sekundy zapad napięcia mo-
że spowodować nieprawidłowy stan 
pracy układu sterowania lub systemu 
komputerowego, prowadzący do jego 
restartowania [4].

Badanie jakości energii elektrycznej 
dostarczanej do odbiorców użytkują-
cych wrażliwe odbiorniki energii elek-
trycznej wymaga skrupulatnej analizy 
występowania opisywanych zaburzeń 
napięcia. Służą temu m.in. sporządza-
ne tabelaryczne zestawienia statysty-
ki ilościowej zapadów napięcia, spo-
rządzane w zależności od głębokości 
zapadu (wartości napięcia resztkowe-
go) oraz czasu ich trwania, zgodnie ze 
standardami opracowywanymi przez 
jednostki lub stowarzyszenia badaw-
cze. Charakterystyki zaburzeń wartości 
skutecznej napięcia opracowywane są 
również w postaci graficznej, prezentu-
jącej zaznaczony zbiór poszczególnych 
zdarzeń w zależności od cechujących 
je napięcia resztkowego oraz czasu 
trwania zaburzenia, co jednoznacznie 
daje pogląd o charakterze zidentyfiko-
wanych zdarzeń oraz ewentualnych 
ich skutkach w postaci nieprawidłowej 
pracy urządzeń bądź nawet możliwości 
ich uszkodzenia. Przykładem są m.in. 

Tab. 1. Zestawienie statystyki ilościowej zaburzeń wartości skutecznej napięcia:  
a) obniżenie napięcia poniżej wartości znamionowej  

Spadek napięcia 
U [%]

Czas trwania t [ms]

10 ≤ t < 200 200 ≤ t < 500 500 ≤ t < 1000 1000 ≤ t < 5000 5000 ≤ t < 60000 t ≥ 60000

90 > U ≥ 80 6 0 1 0 0 0

80 > U ≥ 70 0 0 0 0 0 0

70 > U ≥ 40 5 0 2 0 0 0

40 > U ≥ 5 0 0 0 0 0 0

U < 5 0 0 0 0 2 1

b) wzrost napięcia powyżej wartości znamionowej

Wzrost napięcia 
U [%]

Czas trwania t [ms]

10 ≤ t < 500 500 ≤ t < 5000 5000 ≤ t < 60000 t ≥ 60000

U ≥ 120 2 0 0 0

120 > U ≥ 110 0 0 0 0
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technicznych, które ograniczą ich skutki 
do akceptowalnego z punktu widzenia 
ekonomicznego poziomu.

Wśród przyczyn występowania za-
padów napięcia wymienić należy pro-
cesy związane z załączaniem urządzeń 
o dużej mocy przyłączonych do sieci. 
Płynące wówczas prądy rozruchowe są 
kilkukrotnie większe od prądów robo-
czych, co wywołuje dodatkowy spadek 
napięcia, którego wartość uzależniona 
jest od impedancji zastępczej w punkcie 
wspólnego przyłączenia. Do głównych 
przyczyn występowania zapadów napię-
cia i przerw w zasilaniu należą również 
zwarcia w sieci elektroenergetycznej.

 Przerwy w zasilaniu trwale uniemoż-
liwiają pracę jakichkolwiek odbiorników 
energii elektrycznej, lecz ich konsekwen-
cje, a zatem i koszty ich występowa-

charakterystyka CBEMA (ang. Com-
puter Business Manufacturers Asso-
ciation) lub charakterystyka ITIC (ang. 
Information Technology Industry Coun-
cil). Charakterystyka ITIC została pier-
wotnie opracowana do badania jed-
nofazowego sprzętu informatycznego 
o napięciu znamionowym 120 V, 60 Hz, 
lecz obecnie znajduje szerokie zasto-
sowanie również do oceny zaburzeń 
napięcia w innych systemach zasilania 
[6]. Na rys. 3 przedstawiona została 
przykładowa charakterystyka ITIC wy-
znaczona na podstawie zmian wartości 
skutecznej napięcia zasilającego w ty-
godniowym okresie badania, natomiast 
w tab. 1 a) i 2 b) przedstawiono odpo-
wiadające tej charakterystyce tabela-
ryczne zestawienia statystyki ilościowej 
zaburzeń wartości skutecznej napięcia.

 � Skutki występowania 
zapadów napięcia 
i przerw w zasilaniu oraz 
metody ich ograniczania

Na skutek zapadów napięcia 
i przerw w zasilaniu, odbiorniki ener-
gii elektrycznej, które ich doświadczyły 
przestają prawidłowo funkcjonować lub 
też w przypadku przerw w zasilaniu nie 
pracują w ogóle. Generuje to wymierny 
koszt ekonomiczny bezpośrednio zwią-
zany z niewłaściwą pracą urządzeń, stra-
tami w materiałach i kosztami przerw 
w produkcji. Ponadto, potrzeba ograni-
czenia negatywnych skutków zapadów 
napięcia i przerw w zasilaniu powoduje 
konieczność poniesienia kosztów zwią-
zanych z podjęciem niezbędnych dzia-
łań i zastosowania właściwych środków 
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nia są różne w zależności od kategorii 
urządzeń doświadczonych przerwami, 
ich przeznaczenia oraz rodzaju sekto-
ra gospodarki, w którym znajdują za-
stosowanie.

Zapady napięcia, oprócz ich oczy-
wistego negatywnego wpływu na 
prawidłowe funkcjonowanie wszel-
kich urządzeń mikroprocesorowych, 
układów sterowania i regulacji, mo-
gą stanowić przyczynę niewłaściwe-
go działania również innych urządzeń 
elektrycznych, m.in.: styczników i prze-
kaźników - wywołują niekontrolowane 
ich stany powodujące otwarcie ob-
wodów elektrycznych, wysokopręż-
nych lamp sodowych - wyłączanie 
lamp w przypadku wystąpienia prze-
rwy trwającej dwa okresy lub zapadu 
o napięciu resztkowym 45% U

N; silni-
ków asynchronicznych oraz napędów 
regulowanych - redukcja prędkości 
obrotowej, niewłaściwe funkcjonowa-
nie ich układów sterowania; urządzeń 
i systemów teleinformatycznych - re-
setowanie urządzeń, błędy lub brak 
transmisji wymaganych sygnałów. 
W tab. 2 przedstawiono przedziały od-
porności na zapady napięcia wybra-
nych rodzajów urządzeń. 

Rys. 3. Przykładowa charakterystyka ITIC wyznaczona  
na podstawie zmian napięcia zasilającego w tygodniowym okresie pomiaru

   

U
N
 [

%
] 

Czas [s] 

Granica dopuszczalnego 
wzrostu napięcia 

Obszar 
prawidłowej 

pracy 
urządzeń 
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Granica dopuszczalnego 
obniżenia napięcia 

 

  przepięcie przejściowe 

 wzrost (przepięcie dorywcze (50 Hz) 
 zapad 

 przerwa w zasilaniu 

Ograniczając wpływ zapadów na-
pięcia na prawidłowe funkcjonowanie 
odbiorników energii elektrycznej, naj-
skuteczniejszym rozwiązaniem jest 
przeprowadzenie właściwych pomia-
rów jakości energii elektrycznej w spo-
sób zgodny z obowiązującą normą 
PN-EN 61000-4-30 [10] w miejscu, 
w którym planowane jest zainstalowanie 
nowych odbiorników energii elektrycznej 
oraz dokonanie wyboru takich urządzeń, 
które charakteryzują się odpowiednim 
poziomem odporności, adekwatnym do 
środowiska, w którym mają pracować.

W zakresie redukcji liczby i intensyw-
ności zwarć podejmuje się działania ma-
jące na celu zapewnienie indywidualne-

go, w miejscu systemu o odpowiednio 
dużej mocy zwarcia, zasilania odbiorni-
ków o dużych mocach jednostkowych, 
które nie pracują w sposób ciągły, co 
ogranicza wpływ ich rozruchów na zmia-
ny napięcia w sieci zasilającej. Istotnym 
sposobem redukcji liczby zwarć oraz 
przerw w zasilaniu jest podejmowanie 
wysiłków modernizacyjnych oraz prowa-
dzenie właściwej eksploatacji sieci elek-
troenergetycznej i stacji transformatoro-
wych, stosowanie skutecznych układów 
automatyki zabezpieczeniowej i restytu-
cyjnej przez OSD skutkujące ogranicze-
niem wpływu zdarzeń atmosferycznych, 
ingerencji zwierząt oraz awarii [4, 5, 6, 7].

Skutki zapadów napięcia oraz czę-
ściowo lub w pełni także i skutki przerw 
w zasilaniu skutecznie ograniczają licz-
ne środki techniczne najczęściej insta-
lowane po stronie odbiorców energii 
elektrycznej. Najprostszym sposobem 
ograniczenia skutków zapadów napię-
cia objawiających się w nieprawidłowej 
pracy urządzeń elektronicznych i ener-
goelektronicznych jest stosowanie filtrów 
pojemnościowych oraz stabilizatorów na-
pięcia. Natomiast szeroki katalog środ-
ków technicznych służących ww. celom 
stanowią wszelkiego rodzaju urządzenia 
i układy zasilania rezerwowego. Nale-
żą do nich m.in. dodatkowe linie zasi-
lające zwiększające pewność zasilania 
odbiorców, energoelektroniczne układy 
szybkiego przełączania źródeł zasilania, 
tzw. wirujące układy zasilające (np. silnik 
Diesla lub turbina gazowa pracująca na 
wspólnym wale z silnikiem elektrycznym 
i generatorem AC), agregaty prądotwór-
cze oraz bezprzerwowe układy zasila-

Tab. 2. Przedziały odporności wybranych rodzajów urządzeń [18] 

Przedział odporności 
Urządzenie 

Minimalny Średni Maksymalny 

Sterownik PLC 20 ms, 75% 260 ms, 60% 620 ms, 45% 

Karta wejściowa PLC 20 ms, 80% 40 ms, 55% 40 ms, 30% 

Napęd AC 3,5 kW 30 ms, 80% 50 ms, 75% 80 ms, 60% 

Stycznik AC 10 ms, 75% 20 ms, 65% 30 ms, 60% 

Układ rozruchowy silnika 20 ms, 60% 50 ms, 50% 80 ms, 40% 

Komputer PC 30 ms, 80% 50 ms, 60% 70 ms, 50% 
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jące UPS (ang. Uninterruptible Power 
Supply), wśród których najskuteczniej-
szą ochronę przed zmianą napięcia zasi-
lającego zapewniają układy typu online, 
zwane również układami o podwójnej 
konwersji VFI (ang. Voltage and Frequ-
ency Independent), pozwalające na re-
gulację wartości i częstotliwości napięcia 
wyjściowego.

 � Ciągłość dostaw energii 
elektrycznej w Europie

Od ponad piętnastu lat Rada Euro-
pejskich Regulatorów Energii (CEER, 
The Council of European Energy Re-
gulators) gromadzi dane oraz analizuje 
stan ciągłości dostaw energii elektrycz-
nej w krajach europejskich. CEER jest 
dobrowolnym stowarzyszeniem zrze-
szającym regulatorów energetyki głów-
nie z krajów UE (liczy obecnie 29 człon-
ków oraz 4 obserwatorów), a celem jej 
działania jest wspieranie rozwoju kon-
kurencyjnego jednolitego rynku energii 
i gazu w Europie. W ostatnim raporcie 
opracowanym przez CEER i opublikowa-
nym w lutym 2015 r. [1] zamieszczone 
zostały wyniki analizy ciągłości dostaw 
energii elektrycznej określone na podsta-
wie danych pochodzących z 32 krajów 
europejskich. Na rys. 4 i 5 przedstawio-
ne zostały wartości wskaźników SAIDI 
i SAIFI wyznaczone na podstawie cha-
rakterystyki przerw planowanych. Nie-
stety, Polska na tle pozostałych krajów 
nie wypada najlepiej, uzyskując w ostat-
nim z analizowanych lat wartość 139,1 
min. w przeliczeniu na pojedynczego 
odbiorcę w roku. Gorszy wynik uzyskały 
tylko: Grecja (151 min.), Czechy (159,7 
min.), Litwa (212,8 min.) Chorwacja 
(253,5 min.) i Łotwa (280 min.). Nato-
miast wśród liderów europejskich wy-
mienić należy chociażby: Luksemburg 
(0,6 min.), Portugalię (1,46 min.), Danię 
(4,7 min.), Wielką Brytanię (5,68 min.), 
Holandię (6,02 min.) i Niemcy (7,23 min.) 
- rys. 4. Widać zatem, iż Polska uzyska-
ła ponad dziesięciokrotnie większą war-
tość wskaźnika SAIDI dla przerw plano-
wanych niż liderzy europejscy. Podobnie 
również w przypadku częstości wystę-

Rys. 4. Czas trwania przerw planowanych w ciągu roku [1]

Rys. 5. Liczba przerw planowanych w ciągu roku [1]

Rys. 6. Czas trwania przerw nieplanowanych  
w ciągu roku określony z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych [1]
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powania planowanych przerw długich 
i bardzo długich - rys. 5. Polska uzyskała 
wynik 0,62 przerwy w przeliczeniu na po-
jedynczego odbiorcę w roku, natomiast 
kraje wiodące w tej kwestii osiągnęły 
m.in.: Portugalia - 0,007, Luksemburg 
- 0,02, Norwegia - 0,03, Dania - 0,04, 
Niemcy - 0,08, Szwajcaria - 0,09.

Dokonując analogicznej oceny 
ciągłości dostaw energii elektrycznej 
ze względu na wartości wskaźników  
SAIDI i SAIFI określone na podstawie 
przerw nieplanowanych w ciągu roku 
z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczaj-
nych należy stwierdzić, iż również w tym 
przypadku Polsce (281,8 min.) daleko 
jest do europejskich liderów, którymi 
są: Luksemburg (10 min.), Szwajcaria 
(15 min.), Holandia (23 min.), Niemcy 
(32,75 min.) i Belgia (34,75 min.) - rys. 
6. Natomiast ze względu na częstość 
występowania tego rodzaju przerw Pol-
ska znajduje się na trzecim miejscu od 
końca, przed Łotwą i Maltą, uzyskując 
3,32 przerwy w przeliczeniu na pojedyn-
czego odbiorcę w roku, a zatem ponad 
dziesięciokrotnie więcej niż kraje wiodą-
ce w Europie - rys. 7.

 � Charakterystyka 
ciągłości dostaw energii 
elektrycznej w sieciach 
dystrybucyjnych, 
w Polsce

Analizę czasu trwania oraz często-
ści występowania przerw w dostarcza-
niu energii elektrycznej do jej odbiorców 

Rys. 7. Liczba przerw nieplanowanych  
w ciągu roku określona z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych [1]
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Rys. 8. Wartości wskaźnika SAIDI określone dla przerw planowanych  
oraz przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw  

katastrofalnych dla największych OSD w 2015 r.

Tab. 6. Zestawienie wskaźników charakteryzujących czas trwania oraz częstość występowania przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej dla poszczególnych OSD w 2015 r.
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TAURON Dystrybucja S.A. 69,42 b.d. 207,35 238,67 0,46 b.d. 3,08 3,10 3,12 5 332 731

PGE Dystrybucja S.A. 158,89 158,89 272,16 283,17 0,7 0,7 4,01 4,02 5,25 5 263 722

Energa Operator S.A. 46,40 b.d. 213,80 239,40 0,34 b.d. 3,08 3,09 9,48 2 950 595

ENEA Operator S.A. 110,12 b.d. 372,70 410,03 0,51 b.d. 5,35 5,36 5,37 2 460 758

RWE Stoen Sp. z o.o. 14,26 14,26 62,81 66,03 0,17 0,17 1,31 1,31 0,4100 978 628
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Tab. 3. Zestawienie wskaźników charakteryzujących czas trwania oraz częstość występowania przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej dla poszczególnych OSD w 2012 r.
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TAURON Dystrybucja S.A. 164,63 b.d. 197,51 199,78 0,88 b.d. 3,07 3,08 3,60 5 301 511

PGE Dystrybucja S.A. 196,02 196,02 318,09 334,50 0,84 0,84 3,70 3,72 3,97 5 164 746

Energa Operator S.A. 83,70 b.d. 221,10 225,10 0,43 b.d. 3,39 3,39 4,78 2 916 767

ENEA Operator S.A. 133,09 b.d. 356,25 374,68 0,57 b.d. 4,49 4,50 2,11 2 421 074

RWE Stoen Sp. z o.o. 16,04 16,50 58,92 59,73 0,1494 0,1499 1,268 1,2691 0,3657 938 508

Tab. 4. Zestawienie wskaźników charakteryzujących czas trwania oraz częstość występowania przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej dla poszczególnych OSD w 2013 r.
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TAURON Dystrybucja S.A. 159,69 b.d. 192,90 196,16 0,76 b.d. 2,98 2,99 2,62 5 334 408

PGE Dystrybucja S.A. 184,14 184,14 315,93 343,37 0,72 0,72 3,77 3,80 3,82 5 193 721

Energa Operator S.A. 71,10 b.d. 235,70 283,90 0,42 b.d. 2,92 2,95 5,01 2 946 008

ENEA Operator S.A. 127,39 b.d. 353,50 415,33 0,51 b.d. 4,18 4,21 2,31 2 438 037

RWE Stoen Sp. z o.o. 18,30 19,17 74,60 76,89 0,1285 0,1285 1,4681 1,4737 0,5482 948 317

Tab. 5. Zestawienie wskaźników charakteryzujących czas trwania oraz częstość występowania przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej dla poszczególnych OSD w 2014 r.
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TAURON Dystrybucja S.A. 104,73 b.d. 150,18 151,06 0,62 b.d. 2,74 2,74 3,18 5 334 408

PGE Dystrybucja S.A. 194,62 194,62 241,58 279,46 0,70 0,70 3,25 3,27 3,51 5 225 653

Energa Operator S.A. 58,40 b.d. 198,30 203,70 0,39 b.d. 3,14 3,15 7,53 3 036 404

ENEA Operator S.A. 106,09 b.d. 219,43 223,49 0,47 b.d. 3,21 3,21 1,93 2 460 758

RWE Stoen Sp. z o.o. 19,05 19,05 60,78 64,03 0,1588 0,1588 1,2945 1,2978 0,4362 964 802

przez OSD w Polsce przeprowadzono 
na podstawie zgromadzonych zesta-
wień wartości wskaźników charakte-
ryzujących czas trwania przerw w do-
starczaniu energii elektrycznej oraz 
częstotliwość ich występowania dla naj-
większych OSD w latach 2012-2014. 
Analizowane dane zostały przyjęte na 
podstawie zestawień liczbowych opu-

blikowanych na swoich stronach inter-
netowych przez poszczególnych OSD, 
obsługujących co najmniej 100 000 od-
biorców przyłączonych do swojej sieci 
[2, 3, 8, 14, 16]. Sporządzone zestawie-
nia wartości wskaźników charakteryzu-
jących czas trwania oraz częstotliwość 
występowania przerw w dostarczaniu 
energii elektrycznej dla poszczególnych 

OSD przedstawiono w tab. 3 - tab. 6. Na 
rys. 8 - rys. 11 przedstawiono w sposób 
graficzny wartości wskaźników charak-
teryzujących ciągłość zasilania okre-
ślone dla przerw planowanych oraz 
przerw nieplanowanych z uwzględnie-
niem przerw katastrofalnych dla naj-
większych OSD w 2015 r. Natomiast 
na rys. 12 - rys. 14 zobrazowano war-
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tości wskaźników odpowiednio: SAIDI, 
SAIFI i MAIFI określone dla największych 
OSD w latach 2012-2015.

Z przedstawionych na rys. 8 da-
nych wynika, iż najmniejszymi warto-
ściami wskaźnika SAIDI może pochwa-
lić się RWE Stoen Sp. z o.o. Operator 
ten jednak w sposób zasadniczy odbie-
ga od charakterystyki pozostałych OSD, 
bowiem głównym obszarem jego funk-
cjonowania jest wyłącznie aglomeracja 
warszawska i ponad 95% jego sieci dys-
trybucyjnej SN stanowią sieci kablowe. 
Łączny czas trwania przerwy w przeli-
czeniu na odbiorcę w 2015 r. wyniósł dla 
RWE Stoen Sp. z o.o. 80,29 min., przy 
średniej ważonej dla wszystkich OSD wy-
noszącej 363,33 min., z czego 95,86 min. 
stanowiły przerwy spowodowane plano-
wanymi wyłączeniami, natomiast 267,47 
min. wyniósł średni łączny czas trwania 
przerw nieplanowanych z uwzględnie-
niem przerw katastrofalnych w przelicze-
niu na pojedynczego odbiorcę w roku. 
Natomiast najdłuższy łączny czas trwania 
przerw zobrazowanych na rys. 8 uzyskała 
ENEA Operator S.A.: 520,15 min., nato-
miast pozostałych OSD cechują nastę-
pujące wartości wskaźnika SAIDI: PGE 
Dystrybucja S.A.: 442,06 min., TAURON 
Dystrybucja S.A. 308,09 min. oraz ENER-
GA Operator S.A. 285,80 min. Nie jest 
możliwe wskazanie jednoznacznej ten-
dencji zmian wartości wskaźnika SAIDI 
określonej na podstawie przerw planowa-
nych i nieplanowanych z uwzględnieniem 
przerw katastrofalnych w okresie 2012-
2015, bowiem jedynie w przypadku PGE 
Dystrybucja S.A. obserwuje się stopniowe 
zmniejszanie się jego wartości (530,52 
min., 527,51 min., 474,08 min. i 442,06 
min. w odpowiednio: 2012, 2013, 2014 
i 2015 r.), jednak operator ten cechuje się 
jednymi z największych wartości wskaź-
nika SAIDI - tab. 3 - tab. 6 oraz rys. 12. 
ENEA Operator S.A. uzyskała radykalne 
zmniejszenie wartości wskaźnika SAIDI 
w 2014 r., w odniesieniu do roku poprzed-
niego (z 542,72 min. do 329,58 min.), jed-
nak w 2015 r. wartość SAIDI ponownie 
zwiększyła się do poziomu porównywal-
nego z 2013 r. (520,15 min.). Analogiczne 
tendencje zmian oraz wartości wskaźnika 

Rys. 9. Procentowy udział poszczególnych rodzajów przerw w całkowitej wartości 
wskaźnika SAIDI określonej dla przerw planowanych oraz przerw nieplanowanych 

z uwzględnieniem przerw katastrofalnych dla największych OSD w 2015 r.
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Rys. 10. Wartości wskaźnika SAIFI określone  
dla przerw planowanych oraz przerw nieplanowanych  

z uwzględnieniem przerw katastrofalnych dla największych OSD w 2015 r.
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Rys. 11. Procentowy udział poszczególnych rodzajów przerw  
w całkowitej częstości występowania przerw długich  
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energii elektrycznej do odbiorców dla największych OSD w 2015 r.
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Rys. 12. Wartości wskaźnika SAIDI określone  
dla przerw planowanych oraz przerw nieplanowanych  

z uwzględnieniem przerw katastrofalnych dla największych OSD w latach 2012 - 2015
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Rys. 13. Wartości wskaźnika SAIFI określone  
dla przerw planowanych oraz przerw nieplanowanych  

z uwzględnieniem przerw katastrofalnych dla największych OSD w latach 2012-2015
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SAIDI cechują przedsiębiorstwa TAURON 
Dystrybucja S.A. i ENERGA Operator S.A. 
- tab. 3 - tab. 6, rys. 12.

O c e n i a j ą c  w z g l ę d n e  re l a -
c je  poszczegó lnych  rodza jów 
przerw długich i  bardzo długich 
z uwzględnieniem przerw katastrofalnych 
w całkowitych wartościach wskaźnika 
SAIDI, należy stwierdzić, iż najmniejszy 
względny udział przerw nieplanowanych 
z uwzględnieniem przerw katastrofal-
nych w całkowitej wartości wskaźnika 
SAIDI odnotowała PGE Dystrybucja S.A. 
(64,1%) - rys. 9.

Z punktu widzenia częstości wystę-
powania przerw długich i bardzo długich 
z uwzględnieniem przerw katastrofal-
nych, wyrażanej miarą wskaźnika SAIFI, 
również bezkonkurencyjnym okazał się 
RWE Stoen Sp. z o.o. uzyskując war-
tość 1,48. TAURON Dystrybucja S.A.  
i ENERGA Operator S.A. odnotowa-
li wartości wskaźnika SAIFI na zbli-
żonym poziomie (odpowiednio: 3,56 
i  3,43). Najgorzej wypadła ENEA  
Operator S.A. z wartością wskaźnika 
SAIFI równą 5,87. Natomiast w przy-
padku PGE Dystrybucja S.A. wartość 
tego wskaźnika w 2015 r. wyniosła 
4,72 - tab. 3 - tab. 6, rys. 10. Jedynie 
w przypadku ENERGA Operator S.A. wi-
doczna jest nieznaczna tendencja spad-
kowa w okresie 2014-2015, pozostali 
OSD odnotowali wzrost wartości wskaź-
nika SAIFI w 2015 r., w porównaniu do 
2014 r., przy czym w tym przypadku naj-
gorszy rezultat odnotowała ENEA Ope-
rator S.A. - wzrost z 3,68 do 5,87 - tab. 
3 - tab. 6, rys. 13.

Analizując procentowy udział po-
szczególnych rodzajów przerw w cał-
kowitej wartości wskaźników SAIFI dla 
największych OSD w 2015 r. należy 
stwierdzić, iż w zdecydowanej mierze 
(ponad 85%) na ostateczną wartość 
tak wyznaczonej wartości wskaźnika 
SAIFI mają wpływ przerwy nieplanowa-
ne: długie, bardzo długie i katastrofal-
ne - rys. 11.

Z punktu widzenia częstotliwości wy-
stępowania przerw krótkich wyrażanej 
wartością wskaźnika MAIFI należy odno-
tować, iż również w tym przypadku nie 

jest widoczna istotna poprawa w okre-
sie 2012-2015. Szczególnie widoczny 
jest wzrost wartości MAIFI w przypadku 
ENERGA Operator S.A., w latach 2014 
i 2015 - tab. 3 - tab. 6, rys. 14.

 � Podsumowanie

Do podstawowych obowiąz-
ków operatorów sieci dystrybucyjnej 
oraz przesyłowej należy zapewnie-
nie ciągłości zasilania oraz dostarcza-
nia energii elektrycznej o odpowied-
nich parametrach jakościowych, wśród 
których zasadnicze znaczenie ma-
ją przerwy w zasilaniu klasyfikowane, 

w zależności od czasu ich trwania. Obo-
wiązujące przepisy rozporządzenia sys-
temowego nie uwzględniają okoliczności 
występowania zapadów oraz wzrostów 
napięcia i nie definiują wskaźników cha-
rakteryzujących częstość ich występo-
wania oraz częstość występowania 
przerw przemijających. Zaburzenia te 
mają jednak bezpośredni i wyjątkowo 
istotny wpływ na prawidłową pracę od-
biorników energii elektrycznej, szczegól-
nie wszelkiego rodzaju urządzeń ener-
goelektronicznych, komputerowych oraz 
układów sterowania i regulacji oraz na 
bezpieczeństwo związane z użytkowa-
niem tych urządzeń (np. w ochronie zdro-
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wia, transporcie, etc.) i zapewnienie cią-
głości procesów technologicznych.

Ciągłość dostaw energii elektrycznej 
do odbiorców w Polsce, w znaczącym 
stopniu odbiega od poziomu niezawod-
ności dostaw występującego w wielu 
krajach, w Europie np. w Portugalii, Da-
nii, Wielkiej Brytanii, Holandii czy w Niem-
czech, w których wartości wskaźników 
SAIDI i SAIFI są nawet ponad dziesięcio-
krotnie mniejsze niż w przypadku odbior-
ców zasilanych z sieci dystrybucyjnych 
krajowych OSD.

Obowiązek wyznaczania i corocz-
nego publikowania przez przedsiębior-
stwa sieciowe wartości wskaźników 
SAIFI, SAIDI i MAIFI stanowi bodziec 
motywujący te przedsiębiorstwa do po-
dejmowania działań mających na celu 
poprawę ciągłości dostarczania energii 
elektrycznej do jej odbiorców. Dalszemu 
ograniczeniu przerw zasilania odbiorców 
i poprawie jakości ich obsługi ma służyć 
opracowywany mechanizm regulacji ja-
kościowej, której celem jest osiągnięcie 
poziomu ciągłości dostaw energii elek-
trycznej, będącego akceptowalnym za-
równo z ekonomicznego, jak i społecz-
nego punktu widzenia [11].

Wybór właściwych środków tech-
nicznych oraz podejmowanych sposo-
bów służących ograniczeniu skutków 
zmiany wartości skutecznej napięcia za-
silającego powinien każdorazowo zo-
stać poprzedzony przeprowadzeniem 
pomiarów jakości energii elektrycznej 
w miejscu planowanego użytkowania 

7. Jagieła K., Gała M., Rak J., Kępiński M.: 

Wybrane zagadnienia eksploatacji słupo-

wych stacji transformatorowych średniego 

napięcia. Konferencja Naukowo-Techniczna 

„Zarządzanie Eksploatacją Transformato-

rów” Zakład Pomiarowo-Badawczy Energe-

tyki „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA”, Wi-

sła - Jawornik 7-9.05.2014

8. PGE Dystrybucja S.A., Wskaźniki 

przerw w dostawie energii, http://www.pge-

dystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/wska-

zniki-przerw-w-dostawie-energii

9. PN-EN 50160:2010: Parametry napię-

cia zasilającego w publicznych sieciach roz-

dzielczych

10. PN-EN 61000-4-30:2015-05: Kom-

patybilność elektromagnetyczna (EMC) 

- Część 4-30: Metody badań i pomiarów - 

Metody pomiaru jakości energii

11. Regulacja jakościowa w  latach 2016-

2020 dla Operatorów Systemów dystry-

bucyjnych (którzy dokonali, z  dniem 1 lip-

ca 2007 r., rozdzielenia działalności), URE, 

Warszawa, Wrzesień 2015 r.

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegó-

łowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., nr 

93, poz. 623 z późn. zm.)

13. Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szcze-

gółowych zasad kształtowania i  kalkulacji 

taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elek-

tryczną (Dz. U. z 2011, nr 189, poz. 1126 

z późn. zm.)

14. RWE Stoen Sp. z o.o., Wskaźniki przerw, 

http://www.rwestoenoperator.pl/web/cms/

pl/1787492/o-rwe-stoen-operator/informa-

cje-o-sieci/wskazniki-przerw/

15. Stephens M.: PQ in Continuous Manu-

facturing. Copper Development Association, 

Belgium 2007, s. 1-15

16. TAURON Dystrybucja S.A., Wskaźniki 

jakościowe, http://www.tauron-dystrybucja.

pl/o-spolce/wskazniki-jakosciowe/Strony/

wskazniki-jakosciowe.aspx

17. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Pra-

wo energetyczne (Dz. U. z  1997 r., nr 54, 

poz. 348 z późn. zm.).

18. Voltage Dip Evaluation and Prediction 

Tools. CIGRE TF C4.1.02, 2008

Rys. 14. Wartości wskaźnika MAIFI określone  
dla największych OSD w latach 2012-2015
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urządzeń elektrycznych i dokonaniem 
wyboru urządzeń posiadających wyma-
gany poziom odporności, bądź też wybo-
rem rozwiązań technicznych właściwych 
do charakteru stwierdzonych zaburzeń 
napięcia zasilającego oraz przeznacze-
nia użytkowanych odbiorników energii 
elektrycznej.
� o
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Partnerstwo nad spotkaniem objęło 

Przedsiębiorstwo Energo System Sp. z 
o.o. Henryk Kotuła, a nad prawidłowym 
przebiegiem dyskusji czuwał modera-
tor dr Przemysław Zaleski, który chyżo 
omówił aktualne i przyszłe funkcjonowa-
nie OSDn. W kwestii koncesjonowania i 
taryfowania jako warunków wejścia na 
rynek EE, a w konsekwencji o aktualnej 
praktyce URE wypowiedział się dr Le-
szek Juchniewicz, po czym Michał 
Kornasiewicz, partner-adwokat z Kan-
celarii Adwokatów i Radców Prawnych 
Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partne-
rzy powiedział o obowiązkach dla OSD 
wynikających z nowej ustawy OZE. Rze-
czone prezentacje wywołały dyskusję, 
co było kontynuowane również podczas 
przerw, w kuluarach.

Tego dnia dr Przemysław Zaleski 
wygłosił jeszcze referat dotyczący roli 

11 października br. do Katowic ściągnęło prawie 50-ciu przedstawicieli Operatorów 
Systemów Dystrybucyjnych, by wymienić między sobą praktyczne doświadczenia 

i  zaprezentować nowe rozwiązania oraz technologie wspierające operatorów OSD. 
Gości przyjął Hotel Novotel Centrum, podczas gdy organizacją zajęło się Wydawnictwo 
„Nowa Energia”. Seminarium „Aktualne problemy funkcjonowania OSDn” obejmowało, 
m.in. zakres obowiązujących wymagań URE w  procesie koncesji i  taryf, obowiązków 
OSD wynikających z nowej Ustawy OZE, czy chociażby zabezpieczenia systemów OSD 
w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Marcin Kurowski, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Seminarium OSDn 
- problemy i ich rozwiązania 
w centrum Katowic

inteligentnego opomiarowania w dzia-
łalności Operatorów Systemu Dystrybu-
cji energii, by następnie Wojciech Bo-
browski z EMH metering GmbH & Co. 
KG wygłosił kilka zdań o inteligentnych 
licznikach, które zaczynają odgrywać 
coraz większą rolę na rynku. O tym, co 
mają do siebie systemy monitorowania 
zużycia mediów i Ustawa o Efektywno-
ści Energetycznej dowiedzieliśmy się z 
opracowania Daniela Borsuckiego, 
dyrektora Zespołu Zarządzania Media-
mi i Wdrażania Nowych Technologii, a 
przy okazji głównego inżyniera ds. ener-
getycznych z Katowickiego Holdingu 
Węglowego S.A., którego partnerem 
w wykładzie był Grzegorz Zubień, 
główny specjalista i inżynier ds. ener-
getycznych.

W XXI w. coraz większy nacisk kła-
dzie się na problematykę bezpieczeń-

stwa cybernetycznego praktycznie w 
każdej dziedzinie życia. Dlatego Prze-
mysław Szczurek, product manager 
ds. bezpieczeństwa informacji z TÜV 
Nord Polska Sp. z o.o. przemówił w 
kwestii cyberbezpieczeństwa syste-
mów OSD. Na koniec dnia dylematem 
zmian w programie EnergoFLOW zajął 
się sam prezes PES Sp. z o.o. - Hen-
ryk Kotuła, czemu uczestnicy Semi-
narium przysłuchiwali się z zacięciem, 
gdyż czekały ich jeszcze, odbywające 
się 12 października warsztaty z wyko-
rzystania EnergoFLOW w zakresie wy-
pełniania obowiązków OSDn.

Wszyscy goście zakończyli Semi-
narium bogatsi o nowe doświadczenia 
i wiedzę niezbędną do dalszej efektyw-
nej pracy, przy okazji zapowiadając chęć 
partycypacji w kolejnej edycji.
� o
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 � Quo vadis, Polsko?

Rodzimy rynek gazu  płynie w do-
brym kierunku, rozwija się, co wg To-
warowej Giełdy Energii ma niebagatelne 
znaczenie. Głównie w kwestii bezpie-
czeństwa rynku mamy coraz szersze 
pole do popisu. Skupiamy się na pełnej 
dywersyfikacji dostaw, na którą składa 
się zróżnicowanie źródeł, dostawców, 
środków transportu, a także pluralizm 
kontraktowy. Istnieje społeczna świa-
domość, co do konieczności uelastycz-
nienia zawieranych przez Polskę umów, 
gdyż od wielu lat byliśmy wręcz uwiązani 
w ramach jednej, długoterminowej trans-
akcji, która nie pozwalała nam na korzy-
stanie z dobrodziejstw mających miejsce 
na światowych rynkach gazu - trendu 
powstałego zaledwie rok temu, a już co-
raz popularniejszego i, co wszystko na 
to wskazuje, mającego coraz większe 
znaczenie w skali globu. Mowa oczy-
wiście o rynkach, gdzie warunki dyktują 
importerzy, a nie dostawcy. To świetna 
wiadomość dla Polski, niezwykle korzyst-
na sytuacja, z której do tej pory nie mo-
gliśmy, niestety, w pełni korzystać. Jed-
nak poczęte inwestycje otworzyły nam 

Marcin Kurowski, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Polska droga 
do hubu gazowego
Jeszcze do niedawna byliśmy uzależnieni od importu gazu z Federacji Rosyjskiej. 

Odkąd dysponujemy Terminalem LNG w Świnoujściu i posiadamy rewers na 
gazociągu Jamał-Europa zrozumieliśmy, iż mamy niemały potencjał importowy, 
a budujemy również eksportowy. Pozostaje pytanie jakie jeszcze znajdziemy 
instrumenty, by skutecznie tworzyć hub gazowy w Polsce?

drogę ku wolności, ku możliwościom, 
czego niebagatelnym przykładem jest 
istniejący w Świnoujściu Terminal LNG. 
Znajdujemy się jednak na takim etapie 
rozwoju polskiego rynku gazu, kiedy tak 
naprawdę dopiero uczymy się chodzić 
i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie nam zro-
bić, by swobodnie biegać.

 � Kolejne kroki

Warto zwrócić uwagę na funkcjo-
nalność rynku gazu, a mianowicie kwe-
stię konkurencyjności w skali Unii Eu-
ropejskiej, gdzie gospodarki narodowe 
w coraz większym stopniu się integrują 
(co należy uznać za pozytywny objaw), 

Dyrektor Sienkiewicz podczas XIV Międzynarodowej Konferencji  
i Wystawy NAFTA-GAZ-CHEMIA 2016

F
ot
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a z drugiej strony wytworzyły się w ob-
szarze Wspólnoty centra, w ramach któ-
rych świadczy się usługi infrastrukturalne 
czy zawiera kontrakty, do których zmie-
rzają wolumeny sprzedaży gazu i środki 
finansowe. Inaczej mówiąc są to huby 
gazowe powiązane z giełdami gazu, dają-
ce szeroki spektrum możliwości uczestni-
kom rynków gazu, które na Zachodzie są 
coraz bardziej zróżnicowane. Nie można 
się od tego odizolować, winniśmy zatem 
budować swoją przewagę i w pierwszej 
kolejności skupić się na projektach dy-
wersyfikacyjnych. Równolegle do pod-
jętych kroków, powinniśmy zająć się bu-
dową funkcjonalności, bo dopiero tak 
szeroko zakrojone plany mają sens. Jak 
podkreśla Marcin Sienkiewicz, dyrektor 
ds. Projektu HUBU Gazowego: Skoro 
Polska ma dystrybuować gaz pocho-
dzący z Bramy Północnej, to musimy 
stworzyć nie tylko odpowiednie warun-
ki infrastrukturalne, ale i handlowe, czy-
li adekwatne do potrzeb różnicującego 

się rynku produkty kontraktowe, aby ten 
nowy wolumen gazu, który pojawi się na 
linii Północ-Południe mógł rzeczywiście 
dotrzeć we wskazanym kierunku. Jak się 
okazuje, z punktu widzenia Towarowej 

morza. TGE wspiera ów projekt, który 
idealnie wprasowuje się w aktualnie re-
alizowaną przez państwo strategię su-
werenności energetycznej.

 � A jak to u innych?

Myśląc o hubie pozostaje kwestia 
obowiązkowych zapasów gazu ziemne-
go. Tutaj można by przytoczyć przykład 
Hiszpanii, która bardzo zliberalizowała 
swój rynek i od kilku lat buduje hub ga-
zowy, chcąc się przy okazji bardzo moc-
no zintegrować z Francją, dlatego też 
hiszpańscy dystrybutorzy mają w obo-
wiązku utrzymywanie rezerw magazy-
nowych. Tyczy się to wszystkich, bez 
wyjątków. Jest to, oczywiście wynikiem 
strategii bezpieczeństwa energetyczne-
go państwa. Jak się okazuje, takie roz-
wiązania świetnie funkcjonują w świecie 
i w podobnym otoczeniu regulacyjnym 
można sprawnie funkcjonować.
� o

www.nowa-energia.com.pl

ZAMÓW
PRENUMERATĘ
NA ROK 2017
Magazyn „Nowa Energia”
to specjalistyczne czasopismo 
dedykowane branży energetycznej Cena egzemplarza 15 PLN

reklama

Skoro Polska ma 
dystrybuować gaz 
pochodzący z Bramy 
Północnej, to musimy 
stworzyć nie tylko 
odpowiednie warunki 
infrastrukturalne, ale i 
handlowe (…)

”
Giełdy Energii, realizacja owej strategii 
jest istotna, gdyż wpisuje się w strategię 
rozwoju, jaka przyjęta została w zeszłym 
roku, zakładającą budowę centrum han-
dlowo-dystrybucyjnego na terenie Polski, 
ale o zasięgu na całą Europę Środkowo-
Wschodnią czy tzw. regionu Państw Trój-
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Tymczasem programy budowy elek-
trowni jądrowych w Finlandii2 i we Fran-
cji3 obarczone są znacznymi opóźnienia-
mi, ich koszty stale rosną i są znacznie 
wyższe od pierwotnych szacunków. 
Warto też zwrócić uwagę na losy pla-
nowanej elektrowni Hinkley Point C 
o mocy 3200 MW z dwoma reaktorami 
EPR. Dziś szacunkowe koszty budowy 

Ludwik Pieńkowski, Katarzyna Skolik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energii i Paliw

Miejsce modułowych 
reaktorów małej mocy 
w programie energetyki 
jądrowej, w Polsce

Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ)1 ma wymiar istotny dla gospodarki. 
Jego celem jest włączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego 

elektrowni jądrowej o mocy powyżej 1000 MW w 2025 r. (lub kilka lat później), a 
docelowa moc energetyki jądrowej ma wynosić 6000 MW. W programie przyjętym 
przez rząd, w styczniu 2014 r., za referencyjny koszt inwestycji przyjęto 4000 €/kW, 
a jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 86 €/MWh.

przekraczają 18 mld £ (około 6500 €/
kW), a długoterminowy kontrakt różni-
cowy na zakup energii to kwota 92,5 £ 
za jedną megawatogodzinę (około 105 
€/MWh). Decyzja o budowie elektrowni 
była wielokrotnie odkładana, a pierwot-
nie elektrownia ta miała zostać urucho-
miona w 2017 r.4. Główny inwestor, firma 
EDF, podjął decyzję o budowie dopie-

ro w końcu lipca 2016 r., a w połowie 
września 2016 r. decyzja ta została za-
akceptowana przez rząd Wielkiej Bryta-
nii5. Obecnie widać, że potężny program 
chińskiej energetyki jądrowej, bazujący 
między innymi na francuskich techno-
logiach reaktorowych, nie ma przełoże-
nia na dynamikę rozwoju tego sektora 
w Europie.
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 � Bariery inwestycyjne 
w Europie

Wysokie i stale rosnące szacunkowe 
koszty, i znaczne ryzyko przekroczenia 
terminu realizacji są zasadniczym powo-
dem trudności przy uruchomieniu inwe-
stycji w Hinkley, co zmusza do szerszej 
refleksji. Z jednej strony widać znaczne 
trudności, a z drugiej, że inwestycja ta 
ma istotne znaczenie dla Wielkiej Bryta-
nii, Chin i Francji - państw z grupy G20, 
mających doświadczenie w energetyce 
jądrowej, która stanowi też zaplecze ka-
drowe i technologiczne dla ich systemów 
broni jądrowej i floty okrętów o napędzie 
atomowym. Musi zatem paść pytanie 
o szanse powodzenia budowy elektrow-
ni jądrowych w europejskich państwach 
biedniejszych, nieposiadających broni 
jądrowej i bez doświadczenia w ener-
getyce jądrowej. Co więcej, w Europie, 
w okresie ostatnich dwudziestu lat brak 
jest sukcesów w budowie nowych elek-
trowni jądrowych. Wystarczy przytoczyć 
fakt, że Bułgaria wycofała się z projektu 
jądrowego6, Litwa go zawiesiła, a na Bia-
łorusi, w trakcie budowy reaktora VVER, 
zaszła konieczność wymiany zbiornika 
reaktora. Podsumowując widać, że wy-
sokie koszty i duże ryzyka wymagają 
przemyślenia założeń i celów programu 
energetyki jądrowej w Polsce.

 � Redukcja kosztów 
przy wykorzystaniu 
współczesnych 
reaktorów

Konieczność zredukowania kosz-
tów reaktorów EPR jest w szczegól-
ności dobrze rozumiana we Francji, 
gdzie w połowie 2015 r. AREVA i EDF 
ogłosiły, że prowadzą prace nad re-
aktorem „EPR NM” (EPR Nouveau 
Modèle) o uproszczonej konstrukcji 
i znacznie zmniejszonych kosztach 
budowy i eksploatacji. Projekt „EPR 
NM” jest zaawansowany w 30% i ma 
być podstawą zastępowania starzeją-
cych się francuskich reaktorów ener-
getycznych7. Inni dostawcy reaktorów 
też niewątpliwie podejmują działania 

celem zmniejszenia kosztów. Firmom 
Westinghouse z reaktorami AP1000 
i KEPCO z reaktorami APR1400 sprzy-
jają sprawnie prowadzone inwestycje 
odpowiednio w USA i Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. Jednak najbar-
dziej atrakcyjnych ofert należy spodzie-
wać się z Chin, o czym świadczą ich 
starania w sprawie budowy elektrowni 
w Bradwell, w Wielkiej Brytanii8.

Skorzystanie w Polsce z takich 
opcji może jednak napotkać trudno-
ści. Po pierwsze, oferty spoza Euro-
py, USA, Kanady, Korei, Japonii mogą 
budzić wątpliwości polityczne. Po-
dobnie jest w Wielkiej Brytanii, gdzie 
w trakcie procesu akceptacji projektu 
w Hinkley, w którym Chiny mają 33% 
udziału, podnoszono kwestię zacho-
wania kontroli rządu nad infrastruk-
turami o znaczeniu strategicznym9. 
Druga przeszkoda wynika z koniecz-
ności uzyskania pozwolenia na budo-
wę reaktora, którą w Polsce wydaje 
Państwowa Agencja Atomistyki (PAA). 
Standardowo proces licencjonowa-
nia podzielony jest na kilka etapów, 
w tym na prace przedlicencyjne i wła-
ściwy proces prowadzący do wyda-
nia pozwolenia na budowę. W proce-
sie przedlicencyjnym, nazywanym też 
Generic Design Assessment (GDA) 
oferent technologii poddaje wstępnej 
ocenie swój projekt. Niestety, w Polsce 
nie ma regulacji prawnej wymagającej 
uruchomienia GDA. Prawo Atomowe 
nakazuje PAA uruchomienie procesu 
licencjonowania na wniosek inwesto-
ra po sporządzeniu wstępnego rapor-
tu bezpieczeństwa10, a inwestor mo-
że go wykonać jedynie dla wybranej 
lokalizacji i wybranego typu reaktora. 
Ustawodawca zobowiązuje PAA do 
przeprowadzania wstępnej oceny lo-
kalizacji elektrowni jądrowej na wnio-
sek inwestora, ale nie umieścił odpo-
wiedniego zapisu w sprawie wydania 
wstępnej oceny samego reaktora. Ta 
ułomność Prawa Atomowego utrud-
nia inwestorowi wybór technologii oraz 
wzmacnia przewagę konkurencyjną re-
aktorów EPR firmy AREVA. Reaktory 
te uzyskały już pozwolenie na budowę 

w Finlandii, Francji, Chinach, Wielkiej 
Brytanii i dziś trudno oczekiwać, aby 
PAA w procesie licencjonowania po-
stawiła jakąś trudną kwestię wymaga-
jącą długotrwałych i kosztownych ba-
dań. W krajach Unii Europejskiej wśród 
innych reaktorów najbliżej uzyskania 
pozwolenia na budowę jest reaktor 
AP1000 w Wielkiej Brytanii11 oraz ro-
syjski reaktor VVER w Finlandii i na 
Węgrzech. Warto dodać, że reaktory 
te uzyskały już pierwotne licencje od-
powiednio w USA i Rosji, i są budo-
wane poza Unią Europejską. Dziś trud-
no oszacować, ile czasu zajmie PAA 
wydanie pozwolenia na budowę, ale 
przez brak GDA zapewne zmarnowa-
liśmy kilka lat. Należy też podkreślić, 
że PAA współpracuje z narodowymi 
regulatorami w USA, Francji i innych 
krajach mających znaczne doświad-
czenie w energetyce jądrowej, jest 
aktywna na arenie międzynarodowej, 
ale nie uczestniczy jeszcze w pracach 
międzynarodowej platformy współpra-
cy narodowych regulatorów o nazwie 
Multinational Design Evaluation Pro-
gramme (MDEP)12, gdzie prowadzone 
są prace wspierające licencjonowanie 
takich reaktorów jak: EPR, AP1000, 
APR1400, VVER, ABWR.

 � Redukcja kosztów przy 
wdrożeniu nowych 
modeli reaktorów

Warto zbadać szanse wejścia na 
światowy rynek nowych modeli reak-
torów jądrowych, innych niż dostępne 
dziś reaktory dużej mocy, ale spełnia-
jących następujące warunki:
1.	 Ich bezpieczeństwo musi, co naj-

mniej, dorównywać bezpieczeń-
stwu obecnie dostępnych reak-
torów, takich jak reaktory EPR, 
AP1000, APR1400, CANDU 6, 
ABWR/ESBWR

2.	 Koszty budowy i eksploatacji no-
wych modeli powinny być małe, 
mieścić się w granicach szacunków 
z 2014 r. (inwestycja 4000 €/kWel, 
energia elektryczna 86 €/MWh)

3.	 Finansowanie programu budowy 
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powinno opierać się o zasoby pol-
skiego sektora energetycznego 
i energochłonnego z wykorzysta-
niem standardowych mechanizmów 
wsparcia, takich jak gwarancje rzą-
dowe oraz długoterminowe kontrak-
ty różnicowe

4.	 Projekty nowych modeli reaktorów 
muszą być na tyle zaawansowane, 
aby wynikiem ich wdrożenia było 
uruchomienie bloku energetycz-
nego w krótkiej perspektywie cza-
su, maksymalnie 15 lat, co wynika 
z poprzedniego warunku.
Tak postawione kryteria spełniają 

jedynie dwie koncepcje reaktorów mo-
dułowych małej mocy, z blokami o mo-
cy elektrycznej mniejszej niż 300 MW:
1.	 Zintegrowane lekkowodne moduło-

we reaktory małej mocy nazywane 
iPWR-SMR. Niestety, często nazy-
wane są skrótowo SMR, co jest my-
lące, bo skrót SMR obejmuje wiele 
technologii;

2.	 Wysokotemperaturowe modułowe 
reaktory chłodzone helem nazywa-
ne HTR lub HTGR. Ich dostępność 
wynika z rozwoju programu chiń-
skiego, gdzie za rok ma zostać 
uruchomiona pierwsza instalacja 
przemysłowa o mocy elektrycznej 
210 MW.

 � Lekkowodne 
zintegrowane modułowe 
reaktory małej mocy, 
iPWR-SMR

Rozmach programów iPWR-SMR, 
szczególnie w USA wskazuje, że warto 
rozważyć szanse wdrożenia tej techno-
logii w Polsce, uruchomienia pierwsze-
go reaktora przed 2030 r. i wybudowa-
nia jednej lub dwóch elektrowni, każda 
o mocy elektrycznej około 600 MW, 
w perspektywie końca lat trzydziestych. 
Aby osiągnąć tak nakreślony cel nale-
ży już dziś przyjrzeć się zaawansowa-
nym projektom reaktorów iPWR-SMR, 
które są opracowywane między innymi 
w USA, Chinach, Rosji, Korei i Argen-
tynie. Można zatem wybrać strategię 
działań wolną od wątpliwości politycz-

nych oraz oprzeć ją o proces uzyskania 
licencji wtórnej, wzorowanej na wyni-
kach prac doświadczonego regulatora.

Wybór reaktorów iPWR-SMR oparty 
jest o szereg analiz oraz o praktyczne 
działania podejmowane w najsilniej-
szych krajach. Należy tu przytoczyć 
opracowanie brytyjskie z  grudnia 
2014r.13, gdzie rekomendowane są je-
dynie lekkowodne reaktory iPWR-SMR:

Discussions with AREVA revealed 
that they were no longer considering 
the HTR Antares design and altho-
ugh they are considering an alterna-
tive PWR SMR design, they are not 
planning to proceed with this within 
the timeframe of this study. As a con-
sequence the AREVA option was di-
scounted from further investigation. 
Discussions with U-Battery [NCBJ pla-
nuje go budować, patrz niżej] identified 
that their design was targeted at a dif-
ferent market and potentially in a lon-
ger timescale.

W ślad za tym opracowaniem, 
w Wielkiej Brytanii uruchomiono pro-
gram naukowo-badawczy o budżecie 
250 mln £14, obejmujący różne tech-
nologie reaktorów SMR i kreślona jest 
strategia działań zmierzających do uru-
chomienia pierwszego reaktora iPWR-
SMR do 2030 r.15.

Podobnie jest w USA, gdzie jedy-
nie reaktory iPWR-SMR mają wspar-
cie ze środków publicznych celem 
uzyskania licencji16. Inne koncepcje 
technologiczne wspierane są w USA 
tylko w ramach programów naukowo 
badawczych, a aktywność licencyj-
na ogranicza się do organizacji spo-
tkań i seminariów17. Licencjonowanie 
reaktorów iPWR-SMR jest zadaniem 
trudnym, mimo iż reaktory te bazują 
na opanowanej technologii reaktorów 
lekkowodnych. Ilustruje to historia reak-
tora NuScale18 w USA, którego ideę za-
rysowano w 2003 r., jego projekt kon-
cepcyjny powstał w 2008 r. i wówczas 
uruchomiono proces przedlicencyjny. 
W grudniu 2016 r. firma NuScale ma 
przedstawić regulatorowi dokumen-
ty otwierające drogę do wydania po-
zwolenia na budowę, a uruchomienie 

reaktora planowane jest w 2024 r.19. 
Należy podkreślić, że prace nad re-
aktorem NuScale mają pełne wspar-
cie finansowe, gdyż w 2011 głównym 
inwestorem NuScale został koncern 
chemiczny FLUOR, a w 2013 projekt 
uzyskał wsparcie ze środków publicz-
nych na przeprowadzenie procesu li-
cencjonowania.

Podobne wnioski o wyborze re-
aktorów iPWR-SMR płyną z raportu  
OECD-NEA20, który opublikowano we 
wrześniu 2016 r.:

Only short- to medium-term projec-
tions (2020-2035) and mature techno-
logies (i.e. SMRs based on light water 
reactor technologies) were considered 
in the study, and factors influencing the 
SMR market throughout the world we-
re examined.

Należy podkreślić, że program 
wdrożenia reaktorów małej mocy jest 
atrakcyjny dla współczesnej energetyki 
z kilku względów, a w tym:
1.	 Koszt inwestycji o małej mocy jest 

w zasięgu wielu inwestorów;
2.	 Mała moc bloków odpowiada wi-

zji rozwoju sieci elektroenerge-
tycznych, które w coraz większym 
stopniu mają za zadanie włączyć do 
systemu małe elektrownie;

3.	 Mała moc reaktorów umożliwia ich 
lokalizowanie tam, gdzie istnieją 
potrzeby energetyczne i środowi-
skowe (obszary uprzemysłowio-
ne), a nie tam, gdzie najkorzyst-
niejsze są warunki do wytwarzania 
energii elektrycznej w dużych elek-
trowniach jądrowych (plaże nasze-
go wybrzeża);

4.	 Reaktory te mogą być wykorzysta-
ne do zastępowania wyeksploato-
wanych bloków węglowych o mo-
cach 200-300 MW. Jest to ważny 
problem polskiej gospodarki, ale też 
gospodarki w USA. Okazuje się, 
że nawet w USA, przy niskich ce-
nach gazu, nie wszędzie jest opła-
calne zastąpienie tych bloków blo-
kami gazowymi. Rezygnacja z tych 
lokalizacji też jest kosztowna, bo 
dysponują one odpowiednią infra-
strukturą.
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 � Reaktory 
wysokotemperaturowe 
typu HTR

Wyjaśnienia wymaga zagadnie-
nie, dlaczego reaktory HTR dziś są 
dostępne jedynie z Chin, mimo iż nad 
tą technologią w Europie i USA praco-
wano przez ostatnie 50 lat. Chińczy-
cy na początku lat 90. ubiegłego wie-
ku sprowadzili z Niemiec technologię 
reaktorów wysokotemperaturowych 
HTR. W 1995 r. rozpoczęli budowę te-
stowego reaktora o mocy cieplnej 10 
MW i uruchomili go już w 2000 r.21. Tak 
szybkie tempo było możliwe, gdyż pra-
ce licencyjne ograniczono do akcep-
tacji dokumentacji niemieckiej, gdzie 
testowe i energetyczne reaktory HTR 
pracowały przez przeszło ćwierć wie-
ku, aż do 1989 r. Obecnie Chińczycy 
kończą budowę zespołu dwóch reak-
torów energetycznych typu HTR, każ-
dy o mocy cieplnej 250 MW i ich uru-
chomienie planowane jest w 2017 r.  
Widać, że mimo iż startowali od doj-
rzałego projektu reaktora testowego, 
to na zbudowanie prototypowego re-
aktora energetycznego potrzebowali 
niemal ćwierć wieku.

Reaktory typu HTR w istocie swo-
jej koncepcji niosą bardzo atrakcyjne 
obietnice w obszarze bezpieczeństwa 
(duża pojemność cieplna, ceramiczne 
paliwo odporne na wysokie temperatu-
ry) i biznesu (wysoka temperatura helu 
750 oC i moc ograniczona do kilkuset 
megawatów otwierają wiele zastoso-
wań kogeneracyjnych). Dlatego też 
wielokrotnie i w wielu miejscach po-
dejmowano próby ich komercyjnego 
wdrożenia22. W USA pierwsza próba 
trwała ćwierć wieku i zakończyła się 
porażką biznesową. W 1966 r. uru-
chomiono reaktor testowy, który po-
twierdził obietnice koncepcji reaktorów 
HTR. W 1976 r. uruchomiono pierw-
szą elektrownię, ale ze względów biz-
nesowych zamknięto ją w 1989 r.23. 
Mimo tak bolesnej porażki w 2005 r., 
w USA po raz drugi podjęto wyzwanie 
wdrożenia reaktorów HTR uruchamia-
jąc na mocy Energy Policy Act 2005 

projekt Next Generation Nuclear Plant 
(NGNP). Na jego realizację w latach 
2006-2015 przewidziano ponad mi-
liard dolarów24. Projekt NGNP stracił 
wysokie finansowanie ze źródeł pu-
blicznych w 2012 r. i amerykański re-
gulator Nuclear Regulatory Commision 
(NRC) zawiesił proces jego licencjono-
wania w 2013 r.25. W lipcu 2014 r. NRC 
przesłała do Departamentu Energii list 
stwierdzający, iż dalsze prace licencyj-
ne wymagają znacznego wysiłku26:

Further progress on an appropria-
te regulatory approach for advanced 
reactors will likely require more fully-
developed reactor designs, more fuel-
related research, and further analysis 
of the value of emergency prepared-
ness features.

Jak dotąd prac licencyjnych nad 
reaktorem dla projektu NGNP nie 
wznowiono. Co więcej Departament 
Energii w USA wydaje się, że widzi 
rozwój reaktorów HTR w długofalowej 
perspektywie i wspiera jedynie pra-
ce badawczo-rozwojowe nad reakto-
rowym paliwem ceramicznym27 oraz 
rozwój projektu reaktora Xe-100 firmy  
X-Energy28. W styczniu 2015 r. firma ta 
uzyskała pięcioletnie wsparcie w wy-
sokości 40 mln $, aby zrealizować na-
stępująco postawiony cel29:

The projects announced today will 
allow industry led teams, which include 
participants from universities and natio-
nal laboratories, to further nuclear ener-
gy technology, and will enable compa-
nies to further develop their advanced 
reactor designs with potential for de-
monstration in the 2035 timeframe.

Na przełomie wieków również poza 
Chinami i USA podjęto próby wdroże-
nia HTR-ów, między innymi w RPA30, 
Japonii, Korei i Europie31. W RPA pro-
gram zakończył się w 2010 r. na po-
ziomie zaawansowanego projektu, 
w Japonii na uruchomieniu testowe-
go reaktora, który pracował kilkana-
ście lat, aż do katastrofy w Fukushi-
mie, w 2011 r. i wykonaniu wstępnego 
projektu reaktora energetycznego. 
Działania w Korei i Europie nigdy nie 
wyszły poza poziom projektów badaw-

czych. W Europie znaczna ich część 
była i jest współfinansowanych przez 
EURATOM. Podejmowano wysiłki, 
również w Polsce, aby programowi 
nadać charakter wdrożeniowy celem 
wybudowania reaktora energetycz-
nego HTR w którymś z krajów euro-
pejskich. W Polsce, w ramach reali-
zacji programu HTRPL32 zaniechano 
tych działań w 2014 r. po porzuceniu 
prac nad licencją dla projektu NGNP 
w USA.

Wydaje się, że dziś w obszarze re-
aktorów wysokotemperaturowych ty-
pu HTR twarde podstawy technolo-
giczne, legislacyjne i biznesowe mają 
programy oparte na ścisłej współpracy 
z Chinami. Dlatego też w 2016 r. z Chi-
nami zawarły umowy Arabia Saudyj-
ska33 oraz Indonezja34. Z drugiej jednak 
strony warto pamiętać, że każda próba 
wkroczenia chińskiej energetyki jądro-
wej do euroatlantyckiej przestrzeni go-
spodarczej może budzić wątpliwości 
polityczne, co już zostało poruszone.

Tymczasem od maja 2016 r. rząd 
polski wspiera innego rodzaju program 
wdrożenia reaktorów HTR. Jego osią 
jest zbadanie możliwość wybudowa-
nia w Świerku reaktora testowego 
HTR o mocy cieplnej 10 MW w opar-
ciu o wstępny projekt U-battery35, dla 
którego początek licencjonowania pla-
nuje się w 2018 r.36. Drugi element rzą-
dowego planu zamieszczono w do-
kumencie Ministerstwa Rozwoju z 29 
lipca 2016 r.: Strategia na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju - projekt do 
konsultacji społecznych37. Wśród pro-
jektów strategicznych przewidzianych 
do przygotowania i realizacji do roku 
2020 wymieniono:

Kogeneracja jądrowa - przygoto-
wanie do budowy pierwszego rektora 
HTR o mocy termicznej 200-350 MW 
zasilającego instalację przemysłową 
w ciepło technologiczne.

Niestety brakuje jakiegokolwiek me-
rytorycznego opracowania uzasadnia-
jącego podjęcie przez rząd tej decyzji 
o strategicznym wymiarze. Z dotych-
czasowych doświadczeń, w tym z pro-
gramu chińskiego, wiadomo że droga 
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od wstępnego projektu reaktora te-
stowego i koncepcji reaktora energe-
tycznego do uruchomienia pierwszego 
reaktora energetycznego jest bardzo 
długa. Według niedawnego raportu De-
partamentu Energii w USA dla nowe-
go, innego niż lekkowodny, reaktora 
wymaga ona około 10 mld $ nakładów 
i ćwierć wieku wysiłków38. Wyzwaniem 
jest samo uruchomienie procesu licen-
cjonowania, gdyż Ustawa Prawo Ato-
mowe w Artykule 36b stwierdza:

W projekcie i procesie budowy 
obiektu jądrowego nie stosuje się roz-
wiązań i technologii, które nie zostały 
sprawdzone w praktyce, w obiektach 
jądrowych lub za pomocą prób, badań 
oraz analiz.

Kwestią interpretacji jest możliwość 
wydania pozwolenia na budowę reakto-
ra, który nigdzie nie jest eksploatowany 
ani nigdzie nie uzyskał jeszcze pozwo-
lenia na budowę, ale na pewno podję-
cie starań o uzyskanie licencji pierwot-
nej jest wyzwaniem. Prawdopodobnie 
ponad nasze siły, co ma odzwierciedle-
nie w Art. 39.2.1 Ustawy Prawo Atomo-
we stwierdzającym, że opłata za wyda-
nie pozwolenia na budowę elektrowni 
jądrowej wynosi jedynie 5 mln zł, co 
uniemożliwia wydanie licencji pierwot-
nej. Wiadomo też, że w ciągu ostatnich 
25 lat licencję pierwotną energetyczne-
go lub testowego reaktora jądrowego 
wydano jedynie w kilku krajach takich 
jak USA, Chiny, Francja, Kanada, Ro-
sja, Korea, Japonia, Argentyna i jedynie 
kilka dalszych państw takich jak Wielka 
Brytania, Szwecja, Finlandia posiada 
odpowiedni potencjał.

W końcu podjęcie dziś przez Polskę 
wyzwania konkurowania z Chinami na 
polu reaktorów HTR wydaje się skazane 
na niepowodzenie, bo trudno nadgonić 
25 lat opóźnienia w sytuacji, gdy Chiny 
dysponują niemal nieograniczonymi za-
sobami i gdy ich energetyka jądrowa ma 
niezachwiane wsparcie rządu.

 � Wnioski

W świetle globalnych wyzwań 
i słabej dynamiki programu energety-

ki jądrowej, w Polsce najważniejszym 
zadaniem jest pozyskanie wiedzy biz-
nesowej przez polski przemysł oraz 
budowanie zdolności decyzyjnych re-
gulatora, czyli PAA. Dopiero wówczas 
będzie możliwe wyznaczenie celów in-
westycyjnych, zaplanowanie jaka moc, 
kiedy i w jakiej technologii ma zasilać 
polską gospodarkę. Należy podkreślić, 
że niedawna strategiczna decyzja rzą-
du w sprawie uruchomienia prac nad 
wdrożeniem w Polsce reaktorów wyso-
kotemperaturowych typu HTR zosta-
ła podjęta bez merytorycznej debaty 
i uzasadnienia.

Wyboru najlepszych dla Polski roz-
wiązań można dokonać poprzez uru-
chomienie prac przedlicencyjnych typu 
Generic Design Assessment (GDA), 
prowadzących do wydania wstępnej 
oceny technologii reaktorowych przez 
PAA. Dzięki temu dla każdej z rozważa-
nych opcji zostanie zarysowany zakres 
prac koniecznych do wydania licencji, 
ich koszt i czas realizacji. Uruchomienie 
takiej procedury wymagałoby wspól-
nej inicjatywy zagranicznego dostawcy 
technologii i krajowego, potencjalnego 
inwestora. Dobrze zaplanowany pro-
ces GDA wymaga również odpowied-
niego systemu wsparcia. Ważne jest, 
aby był to proces transparenty, otwarty 
i atrakcyjny, zarówno z punktu widzenia 
państwa, potencjalnego inwestora, jak 
i dostawcy technologii.

Powyższe cele można osiągnąć 
poprzez odpowiednio przeprowadzo-
ny konkurs ofert. Transparentność 
i otwartość konkursu oznacza, mię-
dzy innymi, dopuszczenie ofert bazu-
jących na dowolnej technologii oraz 
bez żadnego ograniczenia mocy reak-
tora energetycznego. Potencjalny in-
westor z realizacji programu powinien 
wynieść wiedzę biznesową w obszarze 
proponowanego projektu i szeroko ro-
zumianej energetyki jądrowej. Oferent 
technologii uzyska wsparcie w budo-
waniu rynku zbytu swojego produktu. 
Natomiast korzyścią państwa będzie 
zdobycie wiedzy i zdolności decyzyj-
nych regulatora, niezbędnych warun-
ków dla powodzenia programu inwe-

stycyjnego. Jednym z zadań procesu 
GDA powinno być włączenie do nie-
go polskich instytucji naukowych, któ-
re od lat budują swoją kompetencję 
w energetyce jądrowej, jak również 
polskich firm inżynierskich i techno-
logicznych. W czołowych uczelniach 
technicznych, takich jak Politechni-
ka Warszawska, Politechnika Śląska 
i Akademia Górniczo-Hutnicza od lat 
prowadzone jest kształcenie na po-
ziomie magisterskim i doktoranckim 
w energetyce jądrowej. Uczelnie, jak 
również instytuty badawcze, w tym 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
NCBJ Świerk oraz Instytut Chemii 
i Techniki Jądrowej uczestniczą w pro-
gramach badawczych EURATOM  
dedykowanych rozszczepieniowej 
energetyce jądrowej i dzięki temu pol-
ska nauka może wnieść wartość w re-
alizację proponowanego mechanizmu 
GDA. Należy też podkreślić, że dzię-
ki wysiłkowi uczelni i instytutów ba-
dawczych możliwe było wzmocnienie 
kadrowe PAA. Natomiast udział firm 
inżynierskich i technologicznych jest 
ważny, gdyż zwiększa to szanse na 
wejście tych firm do światowego ryn-
ku dostawców dla energetyki jądrowej. 
Osiągnięcie tego uzupełniającego ce-
lu jest prawdopodobne, gdyż właśnie 
teraz budowane są zręby globalnego 
łańcucha dostawców dla modułowych 
reaktorów małej mocy iPWR-SMR.  
Koszt zarysowanego procesu GDA 
przy standardowym wsparciu pań-
stwa 50/50 można określić na 20 do 
200 mln zł, czas realizacji na 3 do 5 
lat, w zależności od założonej wielko-
ści i dynamiki programu. Ten zgrubny 
szacunek wynika też z odniesienia do 
amerykańskiego programu wspierają-
cego prace przedlicencyjne, którego 
celem jest wydanie pierwotnej licencji 
dla reaktorów iPWR-SMR39.

Tak zarysowany program umożliwi 
zdobycie wiedzy potrzebnej do okre-
ślenia miejsca modułowych reaktorów 
małej mocy w programie energetyki ją-
drowej, w Polsce.
� o
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Pomysł napowierzchniowego 
zgazowania węgla jest dziś efektyw-
ny ekonomicznie, był efektywny 10 
lat temu i będzie efektywny za 10 
lat, ale przede wszystkim w chemii. 
W szczególności, w przypadku loka-
lizacji, w istniejącej infrastrukturze za-
kładu chemicznego, korzystnie nawo-
zów azotowych. To jest także jedyna 
szansa, aby zagospodarować nadmiar 

krajowego węgla kamiennego, któ-
rego w Polsce mamy ok. 10 mln ton 
rocznie. Tendencja ta może się utrzy-
mać, ponieważ energetyka, z uwagi 
na politykę klimatyczną Unii Europej-
skiej, będzie ograniczała zużycie wę-
gla. Podstawową siłą napędową pro-
jektu chemicznego jest substytucja 
importowanego gazu ziemnego po-
przez zgazowanie węgla3.

dr hab. inż. Marek Ściążko, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Centrum Energetyki AGH

Rozwój nowych technologii węglowych, w tym 
zgazowania, związany jest nie tylko z oczekiwaniami 

zastąpienia kopalnych paliw gazowych i ciekłych przez 
produkty otrzymane z węgla, ale także istotną rolę 
odgrywa możliwość osiągnięcia lepszej efektywności 
energetycznej i ekonomicznej przetwarzania węgla 
przy coraz ostrzejszych wymaganiach środowiskowych. 
Z tego względu od czasu do czasu powraca 
zainteresowanie tą technologią w energetyce1. 
Komunikaty przekazywane do opinii publicznej są 
często sprzeczne i z tego powodu rodzą wiele dyskusji 
nt. miejsca zgazowania w obszarze gospodarczego 
wykorzystania węgla2.

Technologia i efektywność 
energetyczna 

zgazowania węgla

F
ot

. P
IX

A
B

A
Y.

C
O

M



39nr 5-6(53-54)/2016

P
al

iw
a 

d
la

 e
n

er
g

et
yk

i

Największą aktywność w przemysło-
wym wykorzystaniu zgazowania prze-
jawiają obecnie Chiny, ale także Sta-
ny Zjednoczone Ameryki Północnej, 
a ostatnio Japonia, Korea Płd. i Indie. 
W samych Chinach zgazowaniu poddaje 
się rocznie ok. 200 mln ton węgla, głów-
nie na potrzeby przemysłu chemiczne-
go. Do 2020 r. planuje się pozyskać tą 
drogą ok. 50 mld m3 gazu, co stanowi 
prawie 10% potrzeb Chin na gaz ziem-
ny. Struktura zużycia paliw pierwotnych 
w Chinach jest prawie taka sama jak 
w Polsce i jak można przypuszczać po-
dobne podejście do rozwoju przemysłu 
przetwórczego może być obiektywnie 
atrakcyjne także w naszym kraju. 

 � Klasyfikacja reaktorów 
zgazowania

Podstawowym elementem tech-
nologii jest reaktor zgazowania, który 
podobnie jak w klasycznej elektrow-
ni jest jednostką przetwarzającą wę-
giel w procesie termicznym, tym razem 
z ograniczonym dostępem tlenu w celu 
wyprodukowania palnego gazu proce-
sowego. Konstrukcje reaktorów zgazo-
wania można podzielić na trzy zasad-
nicze typy, w zależności od struktury 
przepływu paliwa w strefie reakcyjnej 
4,5,6  (rys. 1):

 � reaktory ze złożem zwartym prze-
suwnym,

 � reaktory ze złożem fluidalnym,
 � reaktory dyspersyjne.

Inne rodzaje reaktorów gazu opie-
rają się na piecach obrotowych lub ką-
pielach w ciekłym metalu, lecz żadne 
z nich nie są stosowane w skali prze-
mysłowej. Zgazowanie można też prze-
prowadzić in situ w złożu węglowym 
(tzw. zgazowanie podziemne), chociaż 
dotychczas brak jest rozwiązań prze-
mysłowych.

Spośród technologii zgazowania 
w reaktorze fluidalnym i dyspersyjnym 
zdecydowanie ta druga jest lepiej rozwi-
niętą i zweryfikowana w skali komercyj-
nej. Potwierdzają to dane na temat obec-
nie eksploatowanych i przewidzianych 
do wdrożenia instalacji zgazowania7,8. 

W reaktorach dyspersyjnych roz-
drobniony węgiel i inne paliwa doprowa-
dzone są do strefy reakcji w mieszani-
nie z tlenem i parą wodną. Paliwo może 
być wprowadzone w stanie suchym 
(typowo wykorzystując azot jako gaz 
transportujący) lub w zawiesinie wod-
nej. Reaktory pracują zwykle w tempe-
raturach 1200-1600°C i pod ciśnieniem 
2-8 MPa (większość instalacji komercyj-
nych pracuje przy ciśnieniach 2,5 MPa). 
Krótki czas przebywania (kilka sekund) 
gazu w układzie reakcyjnym pozwala 
na osiągnięcie dużej wydajności, ale 
jednocześnie wymaga rozdrobnienia 
podawanego paliwa do wielkości ziar-
na poniżej 0,1 mm. Reaktory dysper-

Rys. 1. Procesowe rozwiązania reaktorów zgazowania

syjne są bardzo elastyczne pod wzglę-
dem zmian właściwości stosowanych 
paliw, co daje możliwość stosowania 
zarówno paliw stałych jak i płynnych. 
Wysoka temperatura rdzenia płomienia 
zgazowującego, przekraczająca tem-
peraturę płynięcia popiołu zapewnia 
wysoki stopień konwersji węgla i brak 
zanieczyszczeń smolistych w wytwa-
rzanym gazie.

 � Stan rozwoju 
komercyjnych 
technologii zgazowania

Przegląd światowego stanu rozwoju 
technologii zgazowania przeprowadzo-

Rys. 2. Sumaryczna wydajność reaktorów zgazowania węgla w zależności od wytwarzanego 
produktu (1- produkty chemiczne, 2 - paliwa ciekłe, 3 - energetyka, 4 - paliwa gazowe)
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ny w 2016 r. przez Higmana9 pokazu-
je, że na świecie działa kilkaset jedno-
stek wytwórczych gazu stosowanego 
do syntezy chemicznej o łącznej mocy 
ponad 60 GWth (moc cieplna w pro-
dukowanym gazie). Biorąc pod uwa-
gę inne zastosowania oznacza to, że 
w okresie 1980-2015 zanotowano pra-
wie czternastokrotny przyrost światowej 
produkcji gazu pozyskiwanego na tej 
drodze (z około 20 do 280 GW). W kie-
runku wytwarzania energii elektrycz-
nej eksploatuje się obecnie jedynie 11 
GWth gazu, co stanowi niewielką część 
całości zgazowywanych paliw (rys. 2.).

 � Układy  
gazowo-parowe 
skojarzone ze 
zgazowaniem węgla

Koncepcja zintegrowanego ukła-
du gazowo-parowego (IGCC) polega 

na zgazowaniu węgla do średniokalo-
rycznego paliwa gazowego (ok. 10 GJ/
m3), które po oczyszczeniu spalane jest 
w turbinie gazowej. Ciepło odpadowych 
spalin wykorzystywane jest do genera-
cji pary napędzającej turbinę parową. 
Najważniejsze elementy tego układu 
to układ separacji powietrza (ASU - Air 
Separation Unit), generator gazu, insta-
lacja schładzania i oczyszczania gazu, 
turbina gazowa i turbina parowa z ko-
tłem odzysknicowym (HRSG - Heat Re-
covery Steam Generator). Produktami 
ubocznymi systemu IGCC są żużel oraz 
siarka lub kwas siarkowy.

Do podstawowych zalet systemu 
IGCC należą:

 � potencjalnie wysoka sprawność 
generacji energii elektrycznej,

 � możliwość zgazowania pozostało-
ści np. po rafinacji ropy z możliwo-
ścią automatycznego przełączenia 
się na olej lub gaz ziemny,

 � łatwiejsze usuniecie CO2 przed pro-
cesem spalania gazu i zmniejsze-
nie energetycznych kosztów tego 
procesu,

 � niskie poziomy emisji niebezpiecz-
nych składników gazowych i pyłu,

 � zmniejszone zużycie wody o ok. 
40% w porównaniu do bloku pa-
rowego,

 � możliwość połączenia z ogniwem 
paliwowym wielkiej mocy i przekro-
czenie sprawności netto 50% wy-
twarzania elektryczności.
Istnieje wiele wariantów podstawo-

wej konfiguracji układu IGCC związa-
nych z integracją jej podstawowych 
komponentów. Do trzech podstawo-
wych poziomów integracji należą:

 � cieplna integracja układu zgazowa-
nia i układu gazowo-parowego (wo-
da doprowadzana do generatora 
pary jest przegrzewana w kotle od-
zysknicowym - HRSG i kierowana 

Rys. 3. Schemat układu IGCC wraz z opcjami integracji podstawowych elementów systemu
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do układu zgazowania, gdzie pro-
dukowana jest para nasycona jako 
rezultat wymiany ciepła z surowym 
gazem procesowym. Para nasy-
cona jest następnie przegrzewana 
w HRSG i rozprężana w układzie 
turbiny parowej) - jest to typowe 
rozwiązanie w układach obecnie 
eksploatowanych;

 � integracja ASU (linia azotu) i układu 
gazowo-parowego (produkowany 
jako produkt uboczny w ASU azot 
jest sprężany i wykorzystywany do 
rozrzedzania gazu procesowego 
przed turbiną gazową dla obniże-
nia emisji NOx i zwiększenia wydaj-
ności turbiny)

 � integracja ASU (linia powietrza) 
i układu gazowo-parowego (po-
wietrze doprowadzane do ASU jest 
częściowo lub całkowicie sprężane 
przy wykorzystaniu kompresora tur-
biny gazowej).

Typową konfigurację układu IGCC 
oraz możliwości integracji zasadniczych 
węzłów technologicznych przedsta-
wia rys. 3.

W końcu XX w. uważano, że ukła-
dy IGCC osiągną w perspektywie dwu-
dziestu lat znacznie wyższą sprawność 
niż konwencjonalne układy produkcji 
energii elektrycznej z węgla. Tak się nie-
stety nie stało i rozwój układów zatrzy-
mał się na skali 250 MW, a jak wiadomo 

klasa 1000 MW dominuje w energetyce 
konwencjonalnej, przy czym sprawność 
brutto bloków nadkrytycznych jest bli-
ska 50%, obecnie nieosiągalna przez 
układy IGCC. Należy podkreślić, że 
w przypadku technologii IGCC istnieje 
ogromny potencjał rozwojowy związa-
ny z możliwością poprawy sprawności, 
a wynikający m.in. z rozwoju technologii 
zgazowania, turbin gazowych i ogniw 
paliwowych zasilanych gazem proce-
sowym. Przewiduje się, że do 2040 r. 
sprawności układów zgazowania zin-
tegrowanych z ogniwami paliwowymi 
może osiągnąć poziom 60%.

Istotną zaletą układów IGCC są ni-
skie poziomy emisji substancji szko-
dliwych do środowiska wynikające 
z możliwości usuwania substancji szko-
dliwych z gazu przed procesem spa-
lania. Mniejsze strumienie gazu (wyż-
sze koncentracje zanieczyszczeń) oraz 
wyższe ciśnienia niż w przypadku ukła-
dów konwencjonalnych pozwalają na 
uzyskanie wysokich efektywności pro-
cesowych usuwania zanieczyszczeń 
przy relatywnie niskich kosztach ope-
racyjnych.

W połowie lat 90. XX w. uruchomio-
no 5 instalacji demonstracyjnych pro-
dukujących energię w skojarzeniu ze 
zgazowaniem węgla, w następujących 
elektrowniach: Demkolec (Buggenum, 
Holandia) - 252 MW, Tempa Electric 
(Floryda, USA) - 250 MW, Wabash Ri-

ver (Indiana, USA) - 252 MW, Puertol-
lano (Hiszpania) - 300 MW, Pinon Pine 
(Nevada, USA) - 100 MW. Zastosowa-
ne w nich nowoczesne reaktory należą 
do największych stosowanych jedno-
stek węglowych i oparte są o technolo-
gie generacji gazu następujących firm:

 � Shell (Buggenum), reaktor dysper-
syjny,

 � Prenflo - Thyssen Krupp (Puertol-
lano), reaktor dyspersyjny,

 � E-Gas/Destec (Wabash River), re-
aktor dyspersyjny,

 � Texaco-GE (Tampa Electric), reak-
tor dyspersyjny,

 � KRW (Pinon Pine), reaktor fluidalny.
Cztery z nich, tj. Demkolec (Bug-

genum, Holandia), Tempa Electric 
(Floryda, USA), Wabash River (In-
diana, USA) i Puertollano (Hiszpania) 
po okresie demonstracyjnym zaczęły 
być eksploatowane  komercyjne. Je-
dynie projekt Pinion Pine zakończył 
się technicznym niepowodzeniem 
i po okresie eksploatacji w skali pi-
lotowej został przerwany. Elektrow-
nie w Buggenum i Puertollano zatrzy-
mano jednak w latach 2010-2014 
z powodów ekonomicznych. Naj-
większy w świecie projekt energe-
tyczny prowadzi się obecnie w USA, 
znany jako Kemper Plant (582 MW) 
i mimo poważnego dofinansowania 
rządowego nie widać końca jego bu-
dowy10. W ostatnich latach największe-
go postępu technologicznego dokonał 
Siemens budując kilkadziesiąt reakto-
rów zgazowania w Chinach11. Nieste-
ty problemy finansowe oraz zmiana 
polityki centrali tej firmy spowodowa-
ły, że biuro inżynierskie zgazowania 
(Freiberg - Niemcy) podlega obecnie 
sprzedaży.

W fazie wdrożenia jest kilka techno-
logii japońskich: Tigar12,13, MHI charak-
teryzujący się zgazowaniem powietrz-
nym14 oraz EAGLE15. Technologie te 
znajdują się jednak dopiero w fazie roz-
woju. Według NEDO (japońskie mini-
sterstwo rozwoju technologicznego) 
zgazowanie jest najbardziej obiecującą 
technologią przyszłościową (rys. 4.)16 
i z tego powodu znajduje się na czele Rys. 4. Prognoza rozwoju technologii energetycznych
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innowacyjnych technologii węglowych 
wspieranych w programach rządu ja-
pońskiego.

W Chinach, z uwagi na liczbę za-
stosowanych rozwiązań i wdrożonych 
licencji, biura inżynierskie oraz zespo-
ły uniwersyteckie pozyskały unikatową 
wiedzę w zakresie projektowania oraz 
eksploatacji układów zgazowania, co 
pozwoliło rozwinąć własną technolo-
gię ECUST17, która w coraz większej 
liczbie wprowadzana jest do aplikacji 
przemysłowej.

Bardzo interesującą opcją jest moż-
liwość zgazowania niskojakościowych 
węgli, w tym mułów węglowych, przy 
wykorzystaniu dostępnych technolo-
gii SES18 i HTW19. W tym przypadku 
otrzymany gaz procesowy może za-
silać bezpośrednio kocioł opalany wę-
glem, zwiększając jego elastyczność 
operacyjną. Technologie te maja swój 
początek w USA i Niemczech.

 � Efektywność układów 
energetycznych 
z usuwaniem CO2

W zastosowaniu technologii zga-
zowania dla potrzeb energetycznych 
sprzyjać może w przyszłości wymusze-
nie usuwania CO2 i jego sekwestracji. 
W tym przypadku, z uwagi na możli-
wość usuwania CO2 przed spalaniem 
gazu (znacznie mniejszy strumień niż 
spalin kotłowych), koszt usuwania jest 
mniejszy. Porównawcza analiza wska-
zuje20, że w przypadku wydzielania CO2 
(CCS) technologie IGCC charaktery-
zują się znacznie wyższymi sprawno-
ściami (o 5-7 p.p. w zależności od opcji 
technologicznej) oraz niższymi koszta-
mi inwestycyjnymi, a w efekcie niższy-
mi kosztami wytworzenia energii niż 
układy oparte o spalanie węgla. Śred-
nie względne nakłady inwestycyjne dla 
opcji IGCC z opcją CCS wynoszą wg 
jednych źródeł 2530 $/kW, a wg innych 
aż 4000 $/kW, ale prognozuje się, że 
są niższe niż średnia wartość w przy-
padku bloków współpracujących z ko-
tłami pyłowymi. Spowodowane jest to 
znacznie korzystniejszymi warunkami 

procesowymi separacji CO2 w przy-
padku zgazowania wynikającymi z faktu 
wydzielania CO2, z mniejszych strumie-
ni gazu przy porównywalnych mocach 
energetycznych.

 � Podsumowanie

Główną siłą napędową rozwoju czy-
stych technologii węglowych, oprócz 
konieczności podniesienia efektywno-
ści konwersji paliw, są stale zaostrza-
ne wymogi ekologiczne stawiane przed 
producentami energii, w tym szcze-
gólnie potrzeba radykalnego obniżenia 
emisji CO2. W przypadku nie stosowa-
nia wychwytu CO2 obecny stan rozwo-
ju technologii spalania pyłowego przy 
warunkach nadkrytycznych pary po-
zwala na osiąganie wyższych spraw-
ności niż z układami zintegrowanymi 
ze zgazowaniem węgla, dodatkowo 
przy niższych kosztach inwestycyjnych 
i eksploatacyjnych. Inaczej sytuacja 
kształtuje się w przypadku usuwania 
CO2. Zgazowanie oferuje znacznie ko-
rzystniejsze termodynamicznie warunki 
procesowe wynikające z faktu wydzie-
lania CO2, z mniejszych strumieni ga-

zu przy tych samych mocach energe-
tycznych, co w konsekwencji wpływa 
na lepsze parametry procesowo-eko-
nomiczne układu IGCC w stosunku do 
tradycyjnych bloków energetycznych 
opartych o spalanie węgla.

Atrakcyjną opcją może być zasto-
sowanie zgazowania w układzie hy-
brydowym do utylizacji mułów, co po-
zwala na zwiększenie elastyczności 
bloków węglowych, w szczególności 
klasy 200 MW.

Istotną zaletą technologii zgazo-
wania węgla jest możliwość zastoso-
wania jej w tzw. układach poligenera-
cyjnych wytwarzających jednocześnie 
energię elektryczną i produkty chemicz-
ne, w tym paliwa gazowe i płynne. Ta-
kie rozwiązanie posiada wiele zalet, do 
których należą m.in. wysoka spraw-
ność konwersji paliwa oraz wysoka ela-
styczność i efektywność ekonomiczna. 
Zastosowanie tego typu rozwiązania 
jest ekonomicznie uzasadnione jedy-
nie w przypadku lokalizacji, w obrębie 
istniejącej infrastruktury przemysłowej, 
najlepiej w zakładzie o profilu chemicz-
nym.
� o

1) http://energetyka.wnp.pl/co-przed-polska-energetyka-magazynowanie-energi i-zgazowanie-wegla-
negawaty,271746_1_0_1.html

2) http://energetyka.wnp.pl/czy-pge-i-enea-zdecyduja-sie-na-zgazowanie-wegla,280983_1_0_0.html

3) http://energetyka.wnp.pl/zgazowanie-wegla-w-duzej-skali-w-polsce-jest-realne,252288_1_0_0.html

4) A. J. Minchener; Coal gasification for advanced power generation, Fuel 84 (2005) 2222÷2235.

5) A. G. Collot; Matching gasification technologies to coal properties, International

6) Journal of Coal Geology 65 (2006), 191÷212.

7) T.Chmielniak, M.Ściążko.: Zgazowanie węgla - stan rozwoju technologicznego, [w:]Borowiecki T., Kijeński J., Mach-
nikowski J., Ściążko M..: czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla - ocena potencjału rozwojowego. IChPW, 
Zabrze 2008

8) GasificationWorld Database2007- Current Industry Status, Robust Growth Forecast, Department of Energy USA, 
National Energy Technology Laboratory, dostępny w: www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/gasification/database/
database.html

9) Gasification Database (9/2007) DOE, NETL, dostępny w: www.netl.doe.gov/ technologies/coalpower/gasification/
database/database.html

10) http://www.gasification-syngas.org/resources/the-gasification-industry/

11) http://kemperproject.org/

12) http://www.gasification-syngas.org/uploads/eventLibrary/2014_2.1_Siemens_Harry_Morehead.pdf

13) https://www.ihi.co.jp/var/ezwebin_site/storage/original/application/fae45aac0eb82bef2ca20cf8cc2cb0f0.pdf

14) http://www.nedo.go.jp/content/100580336.pdf

15) http://www.nedo.go.jp/content/100580336.pdf

16) http://www.jcoal.or.jp/eng/cctinjapan/2_2B3.pdf

17) http://www.nedo.go.jp/content/100580321.pdf

18) http://tu-freiberg.de/sites/default/files/media/professur-fuer-energieverfahrenstechnik-und-thermische-
rueckstandsbehandlung-16460/publikationen/2015_10-2.pdf

19) http://www.gasification-syngas.org/uploads/eventLibrary/GTC-2012-2-2.pdf

20) https://www.netl.doe.gov/File%20Library/research/coal/energy%20systems/gasification/gasifipedia/16RADTKE.
pdf

21) Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants; Final Report: Volume 1: Bituminous Coal and Natural Gas 
to Electricity; DOE/NETL-2007/1281; August 2007
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Integrated Power Generation Solutions

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe supplies up-to-date, 
efficient products. We construct most modern power plants. 
And we deliver reliable and cost-effective service solutions. 
Our green technologies – in energy storage and biomass, 
for instance – are examples for our innovation capabilities. 
Intelligent power generation solutions require know-how and 
experience. Mitsubishi Hitachi Power Systems has them 
both – making us a globally successful energy plant constructor 
and service provider. www.eu.mhps.com

Joint Forces
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Zgodnie z nowymi założeniami poli-
tyki energetycznej Polski - dotyczącymi 
dywersyfikacji źródeł energii i położeniu 
akcentów na stabilne odnawialne źródła 
energii, NFOŚiGW wprowadził do swo-
jej oferty możliwość dofinansowania za-
dań wspierających wykorzystanie energii 
geotermalnej.

Założenia te zakładają również de-
centralizację gospodarki energią i wpro-
wadzenie tam, gdzie to możliwe z eko-
nomicznego i środowiskowego punktu 
widzenia, ekologicznie bezpiecznych 
systemów energii cieplnej opartych o od-
nawialne źródła energii, w tym energii 
geotermalnej.

Polska posiada dobre warunki geo-
termalne, co ilustruje mapa obok, która 
została opracowana przez Państwowy 
Instytut Geologiczny - Państwowy In-
stytut Badawczy, na podstawie zreali-
zowanych w kraju prac badawczo-po-
szukiwawczych.

mgr inż. Wojciech Stawiany, ekspert, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Geotermia  
w programach priorytetowych 

Narodowego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, państwowa 
osoba prawna w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,  jest kluczowym 

ogniwem systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w Polsce. Projekty dofinansowywane przez NFOŚiGW wspierają politykę 
ekologiczną, klimatyczną i energetyczną Państwa, i przyczyniają się równocześnie  
do urzeczywistniania zasady zrównoważonego rozwoju.

MAPA GĘSTOŚCI 
STRUMIENIA CIEPLNEGO 
DLA POLSKI

Mapa gęstości strumienia cieplnego dla Polski
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Energia odnawialna pozyskiwana 
z wód geotermalnych powinna, w nieda-
lekiej przyszłości, odegrać jedną z pierw-
szoplanowych ról w lokalnym i regional-
nym bilansie nośników energii.

Wykorzystanie czystych ekologicz-
nie zasobów energii geotermalnej jest 
realne i ekonomicznie uzasadnione dla 
wielu obszarów na Niżu Polskim, w Kar-
patach i Sudetach. Zasoby energii geo-
termalnej w Polsce związane są z wo-
dami podziemnymi występującymi na 
różnych głębokościach, w obrębie jedno-
stek geologicznych na tych obszarach.

Wody geotermalne, dostarczając 
energii w obiegu zamkniętym, są  czy-
stym ekologicznie źródłem energii. Wo-
da gorąca jest wydobywana otworem 
eksploatacyjnym z warstwy wodono-
śnej, a po przejściu przez wymiennik 
ciepła jest zatłaczana powrotnie otwo-
rem chłonnym.

 � Program priorytetowy 
NFOŚiGW Górnictwo 
i Geologia - Poznanie 
budowy geologicznej 
kraju oraz gospodarka 
zasobami złóż kopalin 
i wód podziemnych

Celem programu jest rozpoznanie bu-
dowy geologicznej kraju oraz racjonalna 
gospodarka zasobami złóż kopalin i wód 
podziemnych, poprzez wdrażanie długo-
terminowych polityk państwa i kierunków 
badań w zakresie geologii, implementację 
stosownych dyrektyw oraz realizację za-
dań ustawowych i innych, niezbędnych 
do poszerzenia bazy geologicznej, w za-
kresie badawczo-rozpoznawczym i doku-
mentacyjnym, a także badania środo-
wiskowe związane z poszukiwaniem 
i rozpoznawaniem złóż wód termal-
nych oraz możliwościami pozyski-
wania energii cieplnej suchych skał.

W pierwszej kolejności Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej będzie wspierał wykonanie 
otworu badawczego dla rozpoznania, 

poszukiwania i określenia możliwości 
wykorzystania wód termalnych, przede 
wszystkim w celu wykorzystania tych 
wód do produkcji energii.

Dofinansowanie w formie dotacji wy-
niesie:

 � do 100% kosztów kwalifikowanych 
dla przedsięwzięć realizowanych 
przez jednostki samorządu teryto-
rialnego; 

 � do 50% kosztów kwalifikowanych 
dla przedsięwzięć realizowanych 
przez podmioty inne niż jednost-
ki samorządu terytorialnego. Inten-
sywność może być podwyższona:  
o 10 p.p. dla średnich przedsię-
biorstw1 oraz o 20 p.p. dla małych 
przedsiębiorstw i mikroprzedsię-
biorstw.
Wykonawcami prac mogą być pod-

mioty uprawnione do realizacji przed-
sięwzięć z zakresu rozpoznawania 
możliwości wykorzystania zasobów 
geotermalnych, zgodnie z ustawą Pra-
wo geologiczne i górnicze, tj. podmioty 
posiadające decyzję zatwierdzającą pro-
jekt robót geologicznych.

W przypadku, gdy dofinansowanie 
stanowi pomoc publiczną, będzie ono 
udzielane zgodnie z regulacjami doty-
czącymi pomocy publicznej, w szcze-
gólności warunkami przewidzianymi dla 

pomocy na badania środowiska w roz-
porządzeniu ministra środowiska z dnia 
21 grudnia 2015 r., w sprawie szczegó-
łowych warunków udzielania horyzontal-
nej pomocy publicznej na cele z zakresu 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2015 r.,  
poz. 225).

Wnioskowane do realizacji przed-
sięwzięcie:

 � winno posiadać projekt robót geo-
logicznych, zatwierdzony decyzją 
marszałka (w zakresie wód termal-
nych) albo projekt robót geologicz-
nych, zgłoszony zgodnie z ustawą 
Prawo geologiczne i górnicze sta-
roście (w zakresie wierceń, w celu 
wykorzystania ciepła ziemi);

 � winno posiadać analizę uwarunko-
wań wykorzystania zasobów geo-
termalnych, zawierającą istotne 
elementy pozwalające na ocenę 
wniosku, zgodnie z kryteriami usta-
lonymi w załączniku do programu pn. 
Ocena analizy uwarunkowań wyko-
rzystania zasobów geotermalnych. 
Ocena ta jest dokonywana na etapie 
oceny formalnej, w oparciu o kryte-
ria dostępu i jeśli jej ostateczny wy-
nik jest negatywny wniosek zostaje 
odrzucony;

 � nie zostało rozpoczęte przed dniem 
złożenia wniosku.

1)   Definicja średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw określona jest w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1).
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Element instalacji geotermalnej  
PEC Geotermii Podhalańskiej S.A. w Bańskiej Niżnej
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Wnioskodawca winien posiadać ty-
tuł prawny do gruntu.

Przed podjęciem decyzji o udzieleniu 
dofinansowania konieczne jest uzyska-
nie  pozytywnej opinii dotyczącej przed-
sięwzięcia, wydanej przez ministra wła-
ściwego ds. środowiska, o której mowa 
w art. 411 ust. 2 ustawy Prawo ochrony 
środowiska.

O tę opinię występuje NFOŚiGW.
Koszty kwalifikowane w tym progra-

mie stanowią: prace przygotowawcze 
w tym m. in.: montaż urządzenia, dro-
ga technologiczna, dojazdowa, plac, 
rurociąg zrzutowy, wykonanie otworu 
badawczego, wykonanie badań hydro-
geologicznych, wykonanie badań geo-
fizycznych, wykonanie badań labora-
toryjnych, nadzór i dozór geologiczny, 
demontaż urządzeń wiertniczych, re-
kultywacja terenu, mobilizacja, demobi-
lizacja, utylizacja odpadów, opracowanie 
dokumentacji hydrogeologicznej. Maksy-
malne koszty jednostkowe są określone 
w dokumentacji programu.

Budżet programu (w części doty-
czącej odwiertów geotermalnych) wy-
nosi 200 mln zł.

Bieżący nabór ciągły wniosków do 
programu trwa w okresie od 15 lipca 
2016 r. do 30 listopada 2016 r. Składa-
nie wniosków odbywa się za pomocą 
generatora wniosków o dofinansowa-
nie ze środków krajowych: http://gwd.
nfosigw.gov.pl.

Wydział Geologii i   Górnictwa  
NFOŚiGW udziela na bieżąco konsultacji 
samorządom i przedsiębiorcom  zaintere-
sowanym przystąpieniem do programu.

Pełną informację o programie i jego 
naborze oraz dokumentację programu 
można znaleźć na stronie internetowej 
NFOŚiGW pod adresem:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finan-
sowania/srodki-krajowe/programy-prio-
rytetowe/geologia-i-gornictwo/nabor-
wnioskow-2016-dla-czesci-1/

 � Program priorytetowy 
NFOŚiGW Poprawa 
jakości powietrza 
- Energetyczne 
wykorzystanie zasobów 
geotermalnych

Ciepłownictwo geotermalne wyko-
rzystuje energię cieplną zakumulowaną 
pod powierzchnią ziemi. Na terenie Pol-
ski temperatura złóż na głębokości 2 km  
mieści się w przedziale od +40oC do 
+100oC, przy czym najwyższe tempera-
tury występują w Polsce zachodniej i pół-
nocnozachodniej. Wydajność przepływu 
odwiertu jest cechą silnie indywidualną. 
Całkowitą wielkość zasobów dyspozy-
cyjnych energii geotermalnej na tere-
nie Polski szacuje się na ok. 6,68x106 
PJ/rok. Przy szacowaniu zasobów eks-
ploatacyjnych należy jednak brać pod 
uwagę uwarunkowania dotyczące moż-
liwości budowy ciepłowni geotermalnej. 
Aby móc efektywnie zagospodarować 
energię geotermalną na cele ciepłowni-
cze, odwiert powinien dostarczać wodę 
o temperaturze minimum +40oC - wów-
czas jednak niezbędne jest zastosowa-
nie dodatkowego źródła szczytowego 
o większej mocy (przykładem jest Geo-
termia Mszczonów: temperatura wydo-
bywanej tam wody geotermalnej wynosi 
+42oC, jako źródło szczytowe zastoso-
wano tam kocioł gazowy). Przy niższych 
temperaturach wody geotermalnej nie 
jest możliwe bezpośrednie jej wykorzy-

stanie do ogrzania wody sieciowej w wy-
mienniku ciepła, konieczne jest zastoso-
wanie pomp ciepła.

Drugim warunkiem jest koniecz-
ność lokalizacji ciepłowni geotermalnych 
w miejscach o stabilnym i na tyle dużym 
rynku ciepła, aby zapewnił odbiór energii 
cieplnej ze źródła geotermalnego, a tym 
samym zwrot nakładów inwestycyjnych 
budowy ciepłowni. Większość złóż wód 
geotermalnych charakteryzuje się sil-
nym zasoleniem, co zwiększa znaczą-
co nakłady inwestycyjne ze względu na 
konieczność zastosowania materiałów 
niepoddających się korozji podczas wy-
konywania odwiertu i eksploatacji.

Charakterystyka pracy ciepłowni 
geotermalnej silnie zależy od uwarun-
kowań lokalnego rynku ciepła i zmienia 
się na przestrzeni roku, jednak cechą 
wspólną jest występowanie największe-
go zapotrzebowania na ciepło w okresie 
sezonu grzewczego (zapotrzebowanie 
na energię cieplną do celów c.o. i c.w.u.).

Mając na uwadze potencjał zasobów 
geotermalnych w Polsce, NFOŚiGW 
opracował program priorytetowy, które-
go celem jest ograniczenie emisji CO2 
poprzez zwiększenie produkcji energii 
pochodzącej z zasobów geotermalnych.

Planowana wartość wskaźnika 
osiągnięcia celu (zwiększenia produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych) wyno-
si co najmniej 100 tys. MWh/rok. Pro-
gram będzie wdrażany w okresie lat  
2016-2025 (przy czym podpisywanie 
umów będzie możliwe do 2022 r.).

W ramach programu możliwe będzie 
dofinansowanie budowy nowej, rozbu-
dowy lub modernizacji istniejącej cie-
płowni/elektrociepłowni geotermalnej, 
jak również modernizacji lub rozbudowy 
istniejących źródeł wytwarzania energii 
o ciepłownię/elektrociepłownię geoter-
malną oraz budowy lub rekonstrukcji 
otworu (z zastrzeżeniem, że nie kwali-
fikuje się budowy otworu badawczego, 
dla którego dofinansowanie przewidzia-
no w programie Geologia i górnictwo - 
Poznanie budowy geologicznej kraju 
oraz gospodarka zasobami złóż kopa-
lin i wód podziemnych), który omówio-
no powyżej.
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Odwiert wody termalnej  
finansowany przez  NFOŚiGW  

w Tarnowie Podgórnym (Wielkopolska)
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Rodzaje przedsięwzięć:
 � budowa nowej, rozbudowa lub mo-

dernizacja istniejącej ciepłowni/elek-
trociepłowni geotermalnej;

 � modernizacja lub rozbudowa istnie-
jących źródeł wytwarzania energii 
o ciepłownię/elektrociepłownię geo-
termalną;

 � wykonanie lub rekonstrukcja otworu, 
z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje 
się wykonania otworu badawczego.
Beneficjentami programu będą 

przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązu-
jącej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej, prowa-
dzący działalność gospodarczą w formie 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 
obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny.

Projekty będą wspierane przy pomo-
cy zwrotnych form finansowania:

 – Dofinansowanie w formie poży-
czek:  od 1 mln zł do 90 mln zł, 
do 75% kosztów kwalifikowanych 
- bez możliwości umorzenia.
 – Dofinansowanie w formie inwe-
stycji kapitałowej ze środków 
NFOŚiGW, do 85% kosztów 
kwalifikowanych, z wyjątkiem 
projektów realizowanych w for-
mule project finance, w których 
wysokość udzielonego dofinan-
sowania wynosi do 40% kosztów 
kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania w for-
mie pożyczki:

 � na warunkach rynkowych (pożycz-
ka nie stanowi pomocy publicznej): 
oprocentowanie na poziomie sto-
py referencyjnej ustalanej zgodnie 
z komunikatem Komisji Europej-
skiej w sprawie zmiany metody 
ustalania stóp referencyjnych i dys-
kontowych (Dz. Urz. UE C 14, 
19.01.2008, str. 6);

 � na warunkach preferencyjnych: 
oprocentowanie WIBOR 3M plus 
50 punktów bazowych, ale nie mniej 
niż 2% w skali roku, odsetki z tytułu 
oprocentowania spłacane są na bie-
żąco w okresach kwartalnych;

 � okres finansowania - pożyczka może 

być udzielona na okres nie dłuższy 
niż 15 lat liczony od daty planowanej 
wypłaty pierwszej transzy pożyczki 
do daty planowanej spłaty ostatniej 
raty kapitałowej;

 � okres karencji - przy udzielaniu po-
życzki może być stosowana ka-
rencja w spłacie rat kapitałowych, 
liczona od daty wypłaty ostatniej 
transzy pożyczki, lecz nie dłuższa 
niż 18 miesięcy od daty zakończenia 
realizacji przedsięwzięcia;

 � pierwsza wypłata może nastąpić nie 
wcześniej niż po uzyskaniu przez 
beneficjenta ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę, o ile jest 
wymagane.

Warunki dofinansowania w for-
mie inwestycji kapitałowej:

 � beneficjenci działający w  formie 
spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością lub spółki akcyjnej mogą 
ubiegać się o wniesienie środków 
NFOŚiGW na działania inwestycyjne 
zgodne z rodzajami przedsięwzięć 
objętych niniejszym programem, 
w zamian za ustanawiane nowe 
udziały lub emitowane akcje;

 � sposób wniesienia środków  
NFOŚiGW w formie objęcia udziałów 
lub akcji regulują Wytyczne finanso-
wania przedsięwzięć w formie ob-
jęcia lub nabycia udziałów lub akcji 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
a w zakresie tam nieuregulowanym 
stosuje się odpowiednio zapisy Pro-
gramu okres, w którym NFOŚiGW 
pozostaje udziałowcem lub akcjona-
riuszem beneficjenta, może objąć nie 
dłużej niż 15 pełnych lat obrotowych 
beneficjenta; okres ten wyznaczany 
jest od momentu zarejestrowania ob-
jętych lub nabytych przez NFOŚiGW 
udziałów lub akcji do momentu cał-
kowitego wycofania zaangażowane-
go kapitałowego NFOŚiGW;

 � minimalna wartość inwestycji kapi-
tałowej wynosi 3 mln zł;

 � maksymalny udział NFOŚiGW w ka-
pitale zakładowym beneficjenta nie 
może przekroczyć 49%;

 � koszt kapitału wyznaczany jest na 
warunkach rynkowych i nie stanowi 
pomocy publicznej.
W przypadku, gdy dofinansowanie 

stanowi pomoc publiczną, musi być ono 
udzielone zgodnie z regulacjami doty-
czącymi pomocy publicznej. Nie jest 
możliwe łączenie form dofinansowania 
(udzielenie pożyczki oraz dofinansowa-
nie w formie inwestycji kapitałowej na to 
samo przedsięwzięcie).

Budżet programu wynosi 500 mln zł.
Bieżący nabór wniosków do progra-

mu trwa w okresie od 8 sierpnia 2016 r. 
do 16 grudnia 2016 r. Składanie wnio-
sków odbywa się za pomocą generatora 
wniosków o dofinansowanie ze środków 
krajowych: http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Obowiązkowym załącznikiem do 
wniosków o dofinansowanie w formie 
pożyczki lub inwestycji kapitałowej jest 
studium wykonalności wraz z aktywnym 
modelem finansowym opracowane wg 
instrukcji umieszczonej w generatorze 
wniosków o dofinansowanie. W przy-
padku wniosku dotyczącego inwestycji 
kapitałowej studium wykonalności po-
winno obejmować wszystkie jej aspekty.

Departament Energii i  Innowacji 
NFOŚiGW udziela na bieżąco konsultacji 
przedsiębiorcom zainteresowanym przy-
stąpieniem do programu; ponadto w dniu 
23 listopada 2016 r., w NFOŚiGW odbę-
dzie się szkolenie dla wnioskodawców - 
potencjalnych beneficjentów programu.

Pełną informację o programie i je-
go naborze oraz dokumentację pro-
gramu można znaleźć na stronie in-
ternetowej NFOŚiGW pod adresem: 
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowa-
nia/srodki-krajowe/programy-prioryte-
towe/poprawa-jakosci-powietrza-ener-
getyczne/nabor-12016.

Do wdrażania obu programów mają 
zastosowanie Zasady udzielania dofinan-
sowania ze środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Kryteria wyboru przedsię-
wzięć finansowanych ze środków Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.
� o
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Robert Kotwas, Paroc Polska

Do izolacji termicznej w  sieciach 
ciepłowniczych i  energetycznych 

najczęściej wykorzystuje się maty 
i otuliny z wełny kamiennej lub izolacje 
na bazie pianek poliuretanowych. Oba 
rozwiązania mają różne parametry, 
niekiedy odmienne zastosowanie, 
ale co najważniejsze - inny sposób 
przewodzenia ciepła, co wpływa na 
starzenie się materiału. Dla zarządców 
i  właścicieli sieci to kwestia niezwykle 
istotna pod względem eksploatacyjnym 
i  ekonomicznym. Jak wynika z  badań, 
pod tym względem wełna stanowi 
rozwiązanie o lepszych parametrach.

Starzenie się izolacji  
w sieciach ciepłowniczych. 
Porównanie właściwości wełny 
kamiennej i pianek poliuretanowych

Pianka poliuretanowa (PUR) to 
materiał o strukturze komórkowej 
i, jako kompozyt, zbudowana jest 
z dwóch faz: ciągłej, którą stanowią 
polimery poliuretanowe oraz rozpro-
szonej, złożonej z gazów - najczęściej 
cyklopentanu lub dwutlenku węgla. 
Przewodność cieplna tego typu izo-
lacji niewiele przewyższa przewod-
ność cieplną zastosowanego gazu 
komórkowego.

Wełna to materiał włóknisty. W jej 
skład wchodzą skały wulkaniczne, sta-
nowiące zazwyczaj 96-98% jej masy. 
Pozostałe 2-4% składu to utwardzane 
spoiwo organiczne, najczęściej żywica 
fenolowo-formaldehydowa. 1 m3 goto-
wej izolacji z wełny kamiennej składa 
się, średnio, w 95-98% ze statyczne-
go powietrza, które naturalnie cechuje 
się niską przewodnością cieplną: 0,025 
W/(mK).

 � Starzenie się pianek PUR

Izolacje piankowe zawierające gazy 
o niższym od powietrza współczynni-
ku przewodzenia ciepła oraz o wyższej 
masie cząsteczkowej ulegają natural-
nemu starzeniu się. Na skutek dy-
fuzji, w miejsce gazów komórkowych 
do pianki wnika z powietrza tlen i azot, 
które zwiększają przewodność cieplną 
wyrobu. Izolacje z pianek PUR najinten-

F
ot

. A
u

T
O

r
A

 (2
) 



49nr 5-6(53-54)/2016

C
ie

pł
o

w
n

ic
tw

o

sywniej starzeją się w przeciągu kilku 
pierwszych lat użytkowania, kiedy to pro-
ces przyspiesza na skutek gwałtownego 
podwyższenia temperatury pracy izolacji. 
Szacuje się, że współczynnik przewo-
dzenia ciepła pianek PUR w ciągu kil-
ku pierwszych lat eksploatacji może 
wzrosnąć nawet o 30%.

Starzenie się pianek PUR potwier-
dzają wyniki testów przeprowadzonych 
w latach 2006-2008, w laboratorium 
Heat-Tech Center - jednostce badaw-
czej firmy Veolia Energia Warszawa 
(dawniej Dalkia)1. Zbadano m.in. zmia-
ny współczynnika przewodzenia ciepła 
izolacji z rur preizolowanych piankami 
PUR spienianymi CO2 i cyklopentanem 
(próbki w wieku 4-15 lat). Wyk. 1. pre-
zentuje uzyskane wartości współczyn-
nika przewodzenia ciepła λ50, W/mK 
izolacji z rurociągów zasilającego i po-
wrotnego, po starzeniu w warunkach 
naturalnych. Wartości współczynnika 
przewodzenia ciepła w okresach wy-
kraczających poza wiek badanych pró-
bek wyznaczono metodą ekstrapolacji. 
Badanie zostało akredytowane przez 
Polskie Centrum Akredytacji (PCA), co 
potwierdza zgodność z obowiązujący-
mi wymaganiami - w tym przypadku 
z normą EN 253.

Stwierdzono, że współczynnik prze-
wodzenia ciepła wzrasta dla izolacji spie-
nianej CO2:

 � po pierwszych 5 latach pracy o 19% 
na zasilaniu i o 17% na powrocie;

 � od 6 do 15 lat, od 0,4 do 1% rocz-
nie;
a dla izolacji spienianej cyklopen-

tanem:
 � po pierwszych 4 latach pracy o 23% 

na zasilaniu i o 17% na powrocie;
 � od 5 do 11 lat o 1% rocznie.

 � Czy wełna kamienna 
ulega starzeniu?

Izolacyjność termiczna wełny ka-
miennej nie ulega zmniejszeniu w wy-
niku upływu czasu, co potwierdzają 
wyniki badań przeprowadzonych w In-
stytucie Techniki Cieplnej na Wydziale 
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej2. Na potrze-
by badania wykorzystano próbki izolacji 
pochodzących z różnych fragmentów 
rurociągów w różnym wieku, pobranych 
z Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej. 
Wyk. 2. prezentuje zestawienie cza-
su eksploatacji poszczególnych pró-
bek oraz zmierzonego, indywidualnego 
współczynnika przewodzenia ciepła. 
Jak można zauważyć, część najstar-
szych badanych próbek (prawie 40 lat 
eksploatacji) zachowała pierwotne, 
bardzo niskie współczynniki prze-
wodzenia ciepła.

W przypadku wełny nie widać jed-
noznacznego trendu uzależniają-
cego przewodność cieplną od cza-
su pracy izolacji. Analiza wykonana 
w Instytucie Techniki Cieplnej Politech-
niki Warszawskiej każe przypuszczać, 
że największe różnice w zmierzonych 
wskaźnikach przewodności cieplnej do-
tyczyły fragmentów izolacji narażonych 
na zalewanie wodami gruntowymi. Efekt 
degradacji materiału dało się zaobserwo-
wać jedynie w odniesieniu do wła-
ściwości wytrzymałościowych na 
skutek oddziaływania warunków 
ekstremalnych.

1) 1) Kręcielewska E., Menard D., Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji w rurach preizolowanych po naturalnym i sztucznym starzeniu, INSTAL nr 11/2014, str. 14-20.

2) 2) Żarnowiecki T., Wiśniewski T., Starzenie się izolacji włóknistych stosowanych w ciepłownictwie i energetyce, INSTAL nr 12/2014, str. 21-27.

Aby zapobiec problemowi, zaleca się 
stosowanie rozwiązań z dodatkowym 
pokryciem ze wzmacnianej folii aluminio-
wej, takich jak otuliny z serii PAROC 
Wired Mat AluCoat. Jednostronne ob-
szycie siatką z drutu stalowego ocyn-
kowanego i folii aluminiowej dodatko-
wo chroni przed wnikaniem wilgoci do 
wnętrza izolacji.

Sposób, w jaki materiały izolacyjne 
się starzeją oraz jak proces ten wpływa 
na przewodność cieplną danego ma-
teriału to kluczowy aspekt z punktu wi-
dzenia sektora ciepłowniczego i ener-
getycznego, gdzie wyborów technologii 
i rozwiązań dokonuje się w oparciu o dłu-
goletnią eksploatację i długoterminowy 
rachunek opłacalności. Wiedza na temat 
starzenia się izolacji pozwala na efektyw-
ne i ekonomicznie uzasadnione zaplano-
wanie nowych inwestycji czy procesów 
wymiany fragmentów istniejących sieci 
bądź izolacji.
� o

Wyk. 1. Pianka

Wyk. 2. Wełna kamienna
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Dorota Kubek, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Przyszłość 
miejskiego ciepłownictwa

Jubileuszowe XX Forum Ciepłowników Polskich, które miało miejsce w dniach 
11-14 września 2016 r., w Międzyzdrojach zgromadziło rekordową liczbę około 

630 uczestników. W Forum uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, administracji 
rządowej, samorządowcy, ciepłownicy, dostawcy materiałów, urządzeń, technologii 
i usług dla branży, a także nauki i mediów. Ofertę dla ciepłownictwa na stoiskach 
w ramach EXPO XX FCP przedstawiło 40 firm.

Forum rozpoczęło się uroczystym 
otwarciem EXPO XX FCP zlokali-
zowanego w Międzynarodowym Do-
mu Kultury, którego dokonali: Jacek 
Szymczak, prezes zarządu IGCP, Bo-

gusław Regulski, wiceprezes zarządu 
IGCP oraz Birger Lauersen, dyrektor 
Duńskiej Izby Ciepłowniczej, wicepre-
zes  Euroheat & Power. Sesją Inaugu-
racyjną rozpoczęły się obrady Forum. 

Tradycyjnie podczas Forum zosta-
ły przyznane i wręczone Laury Cie-
płownictwa - nagroda przyznawana 
dla ciepłowników przez ciepłowników. 
Kolejny punkt programu - Panel Ko-
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mentatorów „Rola Przedsiębiorstw 
ciepłowniczych w budowaniu mia-
sta przyszłości”, rozpoczęła prezen-
tacja Birgera Lauersena z Duńskiej Izby 
Ciepłowniczej.  W Panelu Komentatorów 
wzięli udział: Paweł Sałek, wiceminister 
środowiska; Witold Słowik, wiceminister 
rozwoju; Jarosław Orliński, dyrektor De-
partamentu w MR, Adam Dobrowolski, 
dyrektor Departamentu w URE, Birger 
Lauersen, dyrektor Duńskiej Izby Cie-
płowniczej, Artur Michalski, wiceprezes 
NFOŚiGW oraz Jacek Szymczak, pre-
zes zarządu IGCP.

Jednym z punktów programu był 
również Panel Miejski „Ciepłownic-
two z perspektywy samorządu”, 
a poprowadzony został przez prof. Wal-
demara Kamrata z Politechniki Gdań-
skiej. Rozpoczęły go dwie prezentacje. 
Temat „Ciepłownictwo systemowe na-
rzędziem ochrony powietrza” omówił 
dr Adolf Mirowski z Instytutu Certyfika-
cji Emisji Budynków, natomiast „Razem 
można więcej - przyszłość miejskiego 
ciepłownictwa” przedstawił Mariusz Maj-
kut, prezes zarządu SEC Szczecin.

Głos w dyskusji zabrali (wg alfa-
betu): Janusz Fic, prezes zarządu, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej - Krośnieński Holding 
Komunalny Sp. z o.o., Ryszard Gro-
belny, b. prezydent miasta Poznania; 
Marcin Lewandowski, członek zarządu, 
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o.; Mariusz Majkut, pre-
zes zarządu, Szczecińska Energetyka 
Cieplna Sp. z o.o.; Konrad Nowak, pre-
zes zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olszty-
nie oraz Bogdan Świątek, wiceprezes 
zarządu, Veolia Energia Poznań S.A.

R. Grobelny: Przy przekształce-
niach prywatyzacyjnych w samorzą-
dzie, istotne jest jak te zmiany odbierają 
mieszkańcy miasta. Z mojego doświad-
czenia wynika, że często nawet nie wie-
dzą, że takie zmiany miały miejsce. Jest 
to pozytywny element, gdyż mieszkań-
cy nie narzekają, że po zmianach, to fir-
ma prywatna dostarcza dla nich ciepło. 
Z moich obserwacji wynika natomiast, 

że mieszkańcy dostrzegają pozytywne 
efekty tej zmiany.

Jak wyglądała energetyka cieplna 
przed przekształceniami prywatyzacyj-
nymi? Najczęściej były to dość przy-
zwoite firmy, mające wynik finansowy 
na poziomie zero lub z lekkim plusem. 
Za dużego plusu nie mogły mieć, gdyż 
nie wiadomo było co z nim zrobić, na-
tomiast poniżej zera też nie. Dywidendy 
nie wypłacały, gdyż potrzebowały środki 
na inwestycje. Z przyłączaniem nowych 
klientów bywało różnie. Miasto powin-
no wiedzieć, co z tym wszystkim dalej 
zrobić i co chce osiągnąć w wyniku dal-
szych przekształceń? Czy majątek, któ-
ry posiada chce spieniężyć, na przykład 
poprzez sprzedaż udziałów, bądź akcji, 
czy chce mieć dywidendę, czy poprawić 
stan środowiska poprzez eliminację ni-
skiej emisji? Miasto musi to sobie zde-
finiować i mieć wizję na kilkanaście lat. 
Przeanalizować inwestycje, które należy 
wykonać w perspektywie najbliższych 
kilkunastu lat, np. 15. Samorząd musi 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest 
w stanie temu samodzielnie podołać? 

Generalnie odpowiedź jest taka, że 
nie będzie w stanie temu podołać, gdyż 
nikt z bezpośrednich zarządzających 
miastami, z reguły nie miewa takiej per-
spektywy oraz wiedzy o przyszłych wy-
zwaniach technologicznych. Jak wiemy, 
4-8 lat to jest maksymalna perspektywa 
ze względu na wybory. Biorąc pod uwa-
gę perspektywę inwestowania, za kilka 
lat może być już za późno na niektóre 
inwestycje.

Na przykładzie miasta Poznania mo-
gę powiedzieć, że przekształcenie i pry-
watyzacja okazała się sukcesem, gdyż 
była to bardzo dobra zmiana. Miasto 
Poznań spieniężyło swój majątek, mając 
określony dochód ze sprzedaży. Przez 
jakiś czas mając udziały, miasto pobie-
rało dywidendę i miało dochody finan-
sowe. Cena ciepła dla mieszkańców nie 
wzrosła, gdyż przekształcenie gwaranto-
wało pewną cenę. Potem weszło URE 
i okazało się, że nawet do ceny gwa-
rantowanej nie można było dojść - gdyż 
była ona niższa. W mieście zmieniła się 
również bardzo mocno mentalność, jeśli 
chodzi o procesy inwestycyjne. Obecnie 
wszyscy, którzy chcieliby zostać przy-
łączeni do sieci - będą bez problemu 
przyłączeni. Rozmawia się i przekonuje 
nawet tych, którzy tego nie chcą. Jest 
walka dosłownie o każdego klienta.

Jeśli chodzi o program inwestycyjny, 
to oczywiście nie jest tak, że on się nie 

R. Grobelny: Miasta 
należy cały czas 
edukować. Istotne 
jest pokazanie 
nowych kierunków i 
idei funkcjonowania 
smart city (…)

”

Ryszard Grobelny, b. prezydent miasta Poznania (z lewej),  
Marcin Lewandowski, członek zarządu, GPEC Sp. z o.o.
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zmienia w ciągu 15 lat, gdyż takiej możli-
wości po prostu nie ma. Postęp techno-
logiczny, zmiany zapotrzebowania zwią-
zane z rozwojem rynku powodują, że 
program inwestycyjny musi być na bie-
żąco modyfikowany. Dlatego konieczny 
i potrzebny jest partner, który zna nowe 
technologie, który nadąża za tym co się 
dzieje na rynku, aby odpowiednio mo-
dyfikować program inwestycyjny. Miasto 
nie jest w stanie sobie samemu z tym 
poradzić. Musiałoby ewentualnie zbu-
dować własne zasoby, które badałyby 
rynek i jego potrzeby. Pytanie, tylko po 
co? Lepiej mieć z drugiej strony partne-
ra, który ma takie zasoby i wiedzę oraz 
któremu zależy na tym samym.

Podsumowując, mogę powiedzieć, 
że nie widzę żadnych wad procesu pry-
watyzacyjnego w Poznaniu. Myślę, że 
mieszkańcy też tego na co dzień nie wi-
dzą i dostrzegają tylko same pozytywy. 
Oczywiście, pewną specyfiką Poznania 
jest to, że udało się ten proces przepro-
wadzić bez napięcia politycznego. Pro-
blemy w takich procesach mają gene-
ralnie charakter polityczny i wywołują 
napięcia przeważnie o charakterze po-
litycznym, a nie merytorycznym. Błędy 
merytoryczne też się oczywiście mogą 
zdarzyć, ale zawsze można z nich jakoś 
wybrnąć. Natomiast z problemów poli-
tycznych wybrnąć już trochę trudniej.

B. Świątek: Prywatyzacja branży 
ciepłowniczej w Polsce rozpoczęła się 
w 2002 r. i od miasta Poznania się za-
częło. Czasy, w których prywatyzował 
się Poznań, ale też wiele innych miast 
- były w trochę innym otoczeniu gospo-
darczym, co niewątpliwie miało wpływ 
na decyzje prywatyzacyjne. Obecnie 
Veolia jest w 48 miastach i wszędzie 
ma układ 100% lub przynajmniej więk-
szościowy. 

Często słyszę pytanie: co było naj-
istotniejszą zmianą po 2002 r. w syste-
mie ciepłowniczym? Myślę, że deter-
minacja inwestora niepublicznego na 
rozwój tego sektora. Zwykle firma nie-
publiczna chce powiększać swoje wy-
niki. Ten rozwój to nie tylko rozwój sieci 
ciepłowniczych, przyłączeń oraz wszyst-

kiego co się wiąże z mieszkańcami, in-
westorami, planami gospodarki nisko-
emisyjnej, rewitalizacją, itp. To przede 
wszystkim również rozwój geograficzny, 
czyli proponowanie współpracy innym 
miastom oraz olbrzymi rozwój produk-
towy. Z moich obserwacji wynika, że 
wiele firm ciepłowniczych idzie obecnie 
w takim kierunku, że nie kończą swo-
jej działalności tylko na dostawie ciepła 
do klienta. Firmy muszą być coraz bar-
dziej efektywne oraz świadczyć dodat-
kowe usługi.

Jesteśmy 14 lat po prywatyzacji 
w Poznaniu. W pełni wykonaliśmy zo-
bowiązania prywatyzacyjne, które ra-
portowaliśmy systematycznie dla mia-
sta. Miasto obecnie ma już niewiele 
uprawnień, gdyż ma jedną złotą akcję, 
1 członka RN, ale co najważniejsze - 
i to chciałbym podkreślić - ma gwaran-
cję wykonywania zadania publicznego 
gminy w zakresie zaopatrzenia w ener-

gię dożywotnio. Nawet gdyby Veolia 
sprzedała swoje akcje, nasz następca 
jest do tego zobowiązany.

Zadaliśmy obecnemu prezydento-
wi miasta Poznania pytanie, co dla nie-
go jest największym sukcesem tych 14 
lat po prywatyzacji. Odpowiedział, że 
przede wszystkim ochrona środowiska, 
czyli wszystkie te działania, które przy-
czyniły się do eliminacji chociażby niskiej 
emisji w mieście.

M. Lewandowski: Obserwujemy 
dobrze działające firmy prywatne, są 
również dobrze funkcjonujące firmy, któ-
rych właścicielem jest Skarb Państwa. 
Tak naprawdę inwestor branżowy chce 
inwestować i to moim zdaniem jest już 
połowa sukcesu.

Z doświadczenia mogę powiedzieć, 
że pracując w małym PECu i mając wła-
ściciela samorządowego, byłem w sta-
nie tę firmę całkowicie zrestrukturyzo-
wać i uporządkować oraz rozpocząć 
działania przyłączeniowe. Odbiłem się 
natomiast o fakt, że nie miałem za co 
inwestować. Małe firmy ciepłownicze 
nie mają skąd wziąć środków na inwe-
stycje i to jest moim zdaniem ich głów-
ny problem.

Marcin Lewandowski,  
członek zarządu,  

Gdańskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Bogdan Świątek, wiceprezes zarządu, 
Veolia Energia Poznań S.A.

B. Świątek: Musimy 
się bardziej otworzyć 
na nowe technologie 
przemysłowe oraz 
procesy komunalne, 
z których może 
pochodzić ciepło dla 
sieci ciepłowniczych

”
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Myślę, że 15-20 lat temu istotna też 
była kwestia know-how. Prościej było 
wprowadzić nowoczesne zarządzanie 
mając know-how z zewnątrz. Obecnie 
ten element traci już tak bardzo na zna-
czeniu, gdyż firmy miejskie zatrudniają 
już dobrych menadżerów, którzy się na 
tym coraz lepiej znają. Dlatego też do-
brym kierunkiem jest sprywatyzowanie 
tych małych firm i oddanie częściowo 
lub całkowicie w ręce kogoś, kto chce 
dobrze i ekologicznie inwestować.

K. Nowak: Nasz właściciel - gmina 
Olsztyn nie preferuje rozwiązania w po-
staci prywatyzacji. Wyzwania są dla nas 
oczywiście takie same jak dla pozosta-
łych firm, a największym problemem 
jest pozyskanie kapitału na inwestycje. 
Stoimy przed inwestycją w nowe źródło 
wytwórcze nie mając na to środków, 
a miasto zaś nie przewiduje włączenia 
się w jej finansowanie.

Mamy pewien pomysł na rozwiąza-
nie tej sytuacji i wdrażamy go od paru 
lat. Czy to się uda, to się okaże w przy-
szłości. Pomysł polega na tym, że na-
sze zasoby wytwórcze, które najwięcej 
generują potrzeb inwestycyjnych, za-
mierzamy wydzielić do odrębnej spółki, 
która będzie następnie w formule part-
nerstwa publiczno-prywatnego realizo-
wać zadanie budowy nowego źródła 
i modernizację istniejących zasobów. 
Wygląda na to, że taka formuła jest moż-
liwa. Naszym sprzymierzeńcem stała się 
instytucja państwowa - Polski Fundusz 
Rozwoju. Od 3 lat prowadzimy z PFR 
dialog i mamy coraz bardziej zaawan-
sowane zobowiązania. Czas pokaże już 
niebawem, czy uda się to zrealizować 
w tej formule. Do końca 2016 r. powin-
niśmy mieć rozstrzygnięcia dotyczące 
zamknięcia modelu finansowego tego 
przedsięwzięcia. Kolejny ważny punkt, to 
wyłonienie partnera prywatnego, z któ-
rym prowadzimy również dialog od 3 lat.

To rozwiązanie postrzegamy jako 
pośrednie. Nie jest to forma prywaty-
zacji, nasza nowa spółka, z racji udzia-
łu kapitału państwowego, będzie miała 
zdecydowaną przewagę własnościową 
publiczną. Udział partnera prywatnego 

to dodatkowe korzyści, takie jak know-
how czy wkład kapitałowy.

W sytuacji, gdyby ten projekt się nie 
powiódł, mamy w zanadrzu inne warian-
ty. Jesteśmy atrakcyjnym podmiotem, 
gdyż jesteśmy w posiadaniu dużej sieci, 
mamy swoje źródło oraz tzw. monopol. 
Natomiast na dzień dzisiejszy właściciel 
nie planuje prywatyzacji MPECu.

J. Fic: Patrząc na naszą firmę z per-
spektywy nazwy - można powiedzieć, 
że jest to jakiś relikt. Mieszkańcy się 
przyzwyczaili do tej nazwy i jej zmiana 
nie byłaby dobrze przez nich przyjęta. 
Uważam jednak, że stworzyliśmy do-
syć ciekawą strukturę funkcjonowania 
spółki i można powiedzieć, że faktycz-
nie jesteśmy przedsiębiorstwem mul-
tienergetycznym, skupiającym całość 

gospodarki komunalnej miasta Krosna 
w swoich strukturach, w formule spółek, 
w tym również z partnerem prywatnym. 
Ta struktura funkcjonuje od około 10 lat.

W kwestii wywozu odpadów czy 
utrzymania czystości, w 2011 r. uciekli-
śmy przed reformą „śmieciową” i mamy 
partnera prywatnego w naszej spółce 
wywozowej. Efekty współpracy są takie, 
że po prywatyzacji zwiększyliśmy ska-
lę prowadzonej działalności trzykrotnie. 
Dochodząc do bariery rozwojowej jako 
spółka miejska, pozyskaliśmy partne-
ra prywatnego. Właśnie w ten sposób 
rozwinęliśmy się i znacząco zwiększy-
liśmy udział w rynku. Jest to dla nas 
duży bonus.

Opracowując strategię funkcjonowa-
nia spółek komunalnych, założyliśmy na 
samym wstępie, że holding jest instru-
mentem do zarządzania i nie zamykamy 
się na partnera prywatnego.

Jeżeli chodzi o ciepłownictwo, jeste-
śmy obecnie przekształceni w zakład 
ciepłowniczy w formie oddziału energe-
tyki cieplnej. Jest to krok do tego, aby 
na bazie tego oddziału utworzyć spółkę. 
To dawałoby szansę pozyskania part-
nera prywatnego, który pomógłby nam 
dalej się rozwijać. Naszym priorytetem 
było i jest jednak pozyskanie środków 
z funduszy UE.

J. Fic: Myślę, 
że w branży 
ciepłowniczej procesy 
konsolidacyjne będą 
cały czas postępować

”

Konrad Nowak, prezes zarządu,  
Miejskie Przedsiębiorstwo  

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Janusz Fic, prezes zarządu,  
Miejskie Przedsiębiorstwo  

Gospodarki Komunalnej - Krośnieński 
Holding Komunalny Sp. z o.o.
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Obserwowaliśmy duży nacisk mia-
sta, aby realizować inwestycje w za-
kresie ciepłownictwa. Przekształcenia 
zatrzymaliśmy w połowie drogi, gdyż 
w poprzedniej perspektywie była szansa 
na pozyskanie środków inwestycyjnych. 
Z kilku programów jako spółka miejska 
skorzystaliśmy i znaczne środki udało 
nam się pozyskać. Nie boimy się realiza-
cji kolejnych dużych projektów inwesty-
cyjnych. Udało nam się pozyskać środki 
na modernizację i budowę nowych sieci. 
Wybudowaliśmy elektrociepłownię bio-
masową. Myślę, że obecnie jesteśmy 
dość nowoczesną firmą.

Patrząc na strukturę własnościową, 
ciekawostką jest, że prowadząc instala-
cję regionalną zagospodarowania odpa-
dów, czyli tzw. RIPOK, mamy w naszym 
zakładzie ponad 30 tys. ton frakcji tzw. 
nadsitowej. Regulacje prawne mówią 
o tym, że praktycznie stało się to pali-
wem. Jesteśmy w tej szczególnej sytu-
acji, że obecnie musimy szukać nabyw-
ców na tę frakcję, czyli paliwo z naszego 
RIPOKa, a jednocześnie kupujemy pa-
liwo do naszej ciepłowni. Już w 2012 
r. zaczęliśmy analizować energetyczne 
wykorzystanie paliwa alternatywnego. 
Mamy dość zaawansowany projekt pa-
liwowo-energetyczny dedykowany 42 
gminom. Jest to dla nas bardzo duża 
szansa, natomiast skala inwestycji jest 
tak duża, że jeżeli nie będzie możliwo-
ści pozyskania środków unijnych, to być 
może wrócimy w jakimś zakresie do wa-
riantu publiczno-prywatnego. Musimy 
jakoś ten problem rozwiązać w najbliż-
szym czasie.

Proces prywatyzacji musi być prze-
prowadzony profesjonalnie. Realizując 
takie procesy, istotna jest też komuni-
kacja w mieście, tak aby mieszkańcy 
rozumieli całą sytuację. 

R. Grobelny: Nie jestem zwolenni-
kiem prywatyzacji jako celu. Nigdy nie 
powiem, że firma prywatna jest lepsza 
od firmy publicznej - tak z założenia.

Obserwując branżę ciepłowniczą, 
mogę natomiast powiedzieć, że gdy-
by prezydenci zarządzali w trochę in-
ny sposób, mogliby powiedzieć inwe-

storowi prywatnemu: nasz majątek jest 
o określonej wartości, to ja proszę 6% 
majątku w dywidendzie. A Wy się uno-
wocześniajcie, płacąc oczywiście dywi-
dendę. Możemy Wam odroczyć przez 5 
lat na inwestycje, ale potem zapłacicie 
dwa razy więcej przez kolejne 5 lat. Jak 
zrobicie - dostaniecie premię. A jak nie 
to Was zmienimy, albo wymyślimy inną 
strukturę, która potrafi to zrobić.

Czy potrafimy tak zrobić? Obser-
wuję bardzo niewiele przypadków firm 
publicznych, którym wypłacają ten po-
ziom dywidendy, jednocześnie prowa-
dząc procesy inwestycyjne.

żych - przebiega to zdecydowanie ła-
twiej. Szybkość podejmowania decyzji, 
know-how zarządzania - to jest rzeczy-
wista przewaga w firmach prywatnych, 
gdyż nie stać ich na to, aby ileś lat my-
śleć o sposobie pozyskania finansowa-
nia, tak jak to się dzieje w firmach pu-
blicznych. Myślę, że chyba w ogóle nie 
zdajemy sobie z tego sprawy ile efektów 
systemowych daje know-how zarządza-
nia i wyznaczania konkretnych celów.

Kolejne istotne zagadnienie to mono-
pol czy konkurencja. Pojawia się pytanie, 
czy konkurencja daje dużą innowacyj-
ność w systemach zarządzania? Moim 
zdaniem, w systemach ciepłowniczych 
nie daje, dlatego że konkurencja działa 
tylko tam, gdzie jest pełna swoboda do-
stępu do rynku. Posłużę się przykładem, 
gdyż był taki moment, że Poznań chciał 
sprywatyzować jednocześnie źródło wy-
twarzania i dystrybucję ciepła, i połączyć 
obydwa procesy równocześnie. Proces 
Skarbu Państwa trwałby dwa razy dłu-
żej, a miasto nie mogło tak długo cze-
kać i dlatego w praktyce nie dało się 
połączyć tych procesów. Śmiem twier-
dzić, że finansowo miasto uzyskałoby 
lepsze warunki, gdyby proces toczył się 
równocześnie. W efekcie wyszło na to 
samo, gdyż wytwarzanie i dystrybucję 
kupił ten sam właściciel. Dlatego moim 
zdaniem, elementy współpracy na tym 
rynku są zdecydowanie ważniejsze niż 
elementy konkurencji.

Proces przekształceń to proces bar-
dzo trudny. Oznacza, że po pierwsze 
władze miejskie muszą bardzo chcieć 
tych zmian, ale również przedsiębior-
stwo ciepłownicze musi ich chcieć. Je-
żeli któraś z tych stron ma wątpliwości, 
to proces się nie uda lub będzie bardzo 
utrudniony.

Proces prywatyzacji musi być profe-
sjonalnie przygotowany zarówno ze stro-
ny ekonomczno-finansowej, ale również 
politycznej czy społecznej. Przedsiębior-
stwa ciepłownicze mają duże możliwo-
ści i dużo od nich zależy, jak ten proces 
będzie przebiegał. Obecnie trudno sobie 
wyobrazić, że to władze miasta będą na-
rzucały nowe standardy. Generalnie to 
na przedsiębiorstwach ciepłowniczych 

R. Grobelny:    
Jednym z problemów 
dotyczących 
efektywności 
energetycznej w 
mieście to oświetlenie 
ulic oraz ogrzewanie 
miejskich budynków. 
Nie jest trudnością 
zmodernizowanie 
budynku, ale 
zarządzanie nim po 
modernizacji

”

Moim zdaniem, zdobycie finanso-
wania na inwestycje jest w dzisiejszych 
czasach najłatwiejszym zadaniem w ca-
łym procesie. Wystarczy za nie odpo-
wiednio zapłacić. Jeżeli jest odpowiedni 
zwrot z kapitału, to nie ma najmniejsze-
go problemu z ich zdobyciem.

Czy w takim razie problem tkwi 
w dostępie do rzeczowego know-how? 
Myślę, że trochę tak, gdyż małe firmy 
mają duży problem z wdrażaniem no-
wych technologii, bo to kosztuje. W du-
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czy tych firmach, które dostarczają ja-
kiekolwiek usługi dla miasta - w dużym 
stopniu spoczywa obowiązek genero-
wania innowacji i przychodzenia z nimi 
do włodarzy miast.

M. Lewandowski: Każda z firm 
ciepłowniczych oferuje pewną gamę 
produktów. Pytanie, czy to jest w obec-
nych czasach źródło realnych docho-
dów? W jednych firmach tak, w innych 
nie. Model prostego zarabiania na cie-
płownictwie się już niestety skończył. 
W PECach koszt kapitału jest wyższy 
niż premie, które można uzyskać z URE.

Co to oznacza? Oznacza to, że in-
westycje w przedsiębiorstwach ciepłow-
niczych są często nieopłacalne. Dlatego 
PECe muszą coraz bardziej oferować 
także dodatkowe produkty. Dotychcza-
sowy model funkcjonowania ciepłow-
nictwa już się nie sprawdza. Patrząc na 
ilość produktów, które obecnie oferuje-
my w GPEC oraz analizując, czy to są 
realne źródła zysku, mamy jednak wciąż 
dyskomfort, że niewystarczająco sprze-
dajemy marżowe produkty.

B. Świątek: Musimy nauczyć się 
zarabiać na oszczędnościach energii. 
Dotyczy to nie tylko nas jako operato-
rów, w dużej części jest to również rola 
podmiotów publicznych, ale i klientów. 
Efektywność energetyczna to między in-
nymi zmniejszenie zużycia energii - dzia-
łanie moim zdaniem najkorzystniejsze, 
od którego należy rozpocząć zmiany.

Myślę, że miasta też już tego za-
czynają oczekiwać. Znamy przykłady 
zapraszania inwestorów do przedsta-
wienia systemów oszczędności energii.

Powinniśmy również otworzyć nasze 
systemy na energię resztkową i odpa-
dową. Mówiąc „my” mam na myśli sze-
rokie grono: operatorów, izby, kancelarie 
prawne, itd. Musimy się bardziej otwo-
rzyć na nowe technologie przemysło-
we oraz procesy komunalne, z których 
może pochodzić ciepło dla sieci cie-
płowniczych.

K. Nowak: W obecnych uwarunko-
waniach, branża ciepłownicza nie jest 

w stanie wygenerować przychodów na 
zadawalającym poziomie. Musimy iść 
w kierunku usług okołociepłowniczych, 
czyli usług związanych z obsługą insta-
lacji naszych odbiorców czy zarządzania 
energią w obiektach gminnych.

W realizowanym przez nas projek-
cie budowy spalarni paliwa alterna-
tywnego widzimy duży potencjał, je-
śli chodzi o generowanie przychodów 
w przyszłości.

J. Fic: Myślę, że jako spółka miejska 
radzimy sobie dość dobrze z rozwiązy-
waniem problemów. Już eksploatuje-
my elektrociepłownię, a gdyby udało 
nam się zrealizować wspomniany wcze-
śniej projekt energetyczno-odpadowy, 
to blisko 70% energii produkowaliby-
śmy w kogeneracji. Analizujemy również 
kwestię sprzedaży detalicznej energii. 
W ostatniej nowelizacji ustawy OZE są 
postanowienia dotyczące realizacji kla-
strów energetycznych. W ramach takie-

sze warunki finansowe, zachowując przy 
tym atrakcyjną ofertę dla odbiorców. 

Myślę, że w branży ciepłowniczej 
procesy konsolidacyjne będą cały czas 
postępować. My będziemy się sta-
rali pozyskać środki finansowe z Unii 
Europejskiej. To jest dla nas priorytet. 
Tych środków jest obecnie więcej, na-
tomiast coraz trudniej je będzie po-
zyskać. Myślę, że wiele małych czy 
średniej wielkości firm boryka się z ba-
rierami kapitałowymi, które na pewno 
można w jakiś sposób przezwycię-
żyć, ale również bariery mentalne są 
tutaj bardzo istotne. Obecnie inwesty-
cje w nowe źródła są bardzo kapita-
łochłonne i nie zawsze samorząd jest 
w stanie podjąć się takiego ryzyka. 
Dlatego też wydaje mi się, że procesy 
konsolidacyjne w najbliższych latach 
będą przyspieszać.

R. Grobelny: Miasta należy cały 
czas edukować. Istotne jest pokazanie 
nowych kierunków i idei funkcjonowania 
smart city, gdzie przedsiębiorstwo cie-
płownicze mogą odpowiednio zarabiać, 
a miasta mogą na tym korzystać. Samo-
rządy nie wiedzą jeszcze jak „wykorzy-
stać” np. przedsiębiorstwa ciepłownicze 
do realizacji tych celów.

Jednym z problemów dotyczących 
efektywności energetycznej w mieście 
to oświetlenie ulic oraz ogrzewanie miej-
skich budynków. Nie jest trudnością 
zmodernizowanie budynku, ale zarzą-
dzanie nim po modernizacji. Moja dale-
ko idąca myśl jest taka, że budynkiem 
UM wcale nie musi zarządzać burmistrz, 
tylko profesjonalny zarządca obiektu. 
Może to się okazać dużo tańszym roz-
wiązaniem. Musimy wejść w dziedziny, 
które być może na dzień dzisiejszy wy-
dają się być trochę dalekie od dostar-
czania ciepła.

Obecnie kluczem do rozwoju jest 
szybkość podejmowania decyzji, do-
stęp do informacji i know-how w zarzą-
dzaniu. Zarządzanie publiczne na dzień 
dzisiejszy jest mało efektywne i potrze-
buje partnera, który tę efektywność pod-
niesie.
� o

K. Nowak: 
W obecnych 
uwarunkowaniach, 
branża ciepłownicza 
nie jest w stanie 
wygenerować 
przychodów na 
zadawalającym 
poziomie. Musimy 
iść w kierunku usług 
okołociepłowniczych 
(…)

”

go klastra bez pewnych barier będziemy 
mogli realizować sprzedaż energii odna-
wialnej do odbiorców indywidualnych, 
będziemy mogli przy tym ominąć, np. 
systemy aukcyjne i uzyskać jeszcze lep-
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W 2016 r. 40 mln ludzi w Turcji było 
odcięte od prądu - istnieją dowody na 
przeprowadzenie cyberataku. W grud-
niu 2015 r. ukraińskie przedsiębiorstwa 

Kamil Kowalczuk, ekspert ds. bezpieczeństwa automatyki przemysłowej, 
Łukasz Ślęzak, ekspert ds. bezpieczeństwa danych osobowych, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Inteligentne sieci a cyberataki  
- czy zagrożenie jest realne?

Bezpieczeństwo cybernetyczne staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla 
systemów energetycznych, które są coraz bardziej narażone na cyberataki. Słowa 

te są samospełniającą się przepowiednią. A teraz przejdźmy do faktów.
doświadczyły nieplanowanych przerw 
w dostawie prądu. BlackEnergy mal-
ware został odkryty w sieciach kom-
puterowych przedsiębiorstw z różnych 

sektorów infrastruktury energetycznej - 
zagrożenia dotyczyło również polskich 
przedsiębiorstw.
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 � Czym właściwie jest 
inteligentna sieć (ang. 
Smart Grid) i dlaczego 
zmienia sposób 
widzenia?

Przyjmuje się, że inteligentna sieć 
energetyczna (dotyczy całego sekto-
ra elektroenergetycznego) ma na celu 
dostarczenie odbiorcom energii elek-
trycznej przy wsparciu infrastruktury 
IT. Możliwe jest również użycie jej na 
potrzeby innych mediów (gaz, woda). 
Sieci tego typu zapewniają obniżenie 
kosztów i zwiększenie efektywności 
oraz zintegrowanie rozproszonych źró-
deł energii (w szczególności mowa tu-
taj o odnawialnych źródłach energii). 
Różnice w podejściu zilustrowano na 
rysunku 1 i 2.

Rozwój elektroenergetyki w kierun-
ku inteligentnych sieci stał się faktem. 
Możliwości zastosowania i wykorzy-
stanie nowych technologii w elektro-
energetyce umożliwiło wniesienie nowej 
jakości. Sieci tego rodzaju pozwalają 
na komunikację i interakcję pomiędzy 
wszystkimi interesariuszami w zakre-
sie przesyłanych danych pomiarowych 
i rozliczeniowych. Można pokusić się 
o stwierdzenie, że inteligenta sieć ener-
getyczna przechodzi metamorfozę 
z wolnozmiennych stanów (zapotrze-
bowania na tzw. grafikowanie ustala się 
odpowiednio wcześniej) do dynamicz-
nego reagowania na zapotrzebowanie 
(reagowanie na potrzeby omal w cza-
sie rzeczywistym). Pozwala to ograni-
czyć straty na przesyle oraz podnieść 
efektywność sieci elektroenergetycznej, 
między innymi poprzez integrację źró-
deł energii i optymalizację sieci (ograni-
czamy np. straty na przesyle do punk-
tu docelowego). Zastosowanie takiego 
podejścia do budowania sieci pozwala 
na szybkie reagowanie na zmieniające 
się otoczenie i dostarczenie klientom 
lepszej jakości usługi. 

Główne zalety budowania inteli-
gentnych sieci to:

 � usprawnienie rozliczeń,
 � mniejsze koszty wynikające z kory-

gowania błędów,

Rys. 1. Tradycyjny model sieci przesyłowej

Rys. 2. Model inteligentnej sieci

Tab. 1. Różnice pomiędzy tradycyjnym modelem sieci, a siecią inteligentną:

TRADycyjNA SiEć iNTEliGENTNA SiEć

Systemy automatyki przemysłowej i 
systemy klienckie są oddzielone

Systemy automatyki przemysłowej i klienckie są ze sobą 
połączone

Tradycyjne podejście służy jedynie do 
kontroli

Systemy inteligentne umożliwiają podejmować decyzje o 
stanach sieci, modelować ją i zwiększać efektywność poprzez 

optymalizację na podstawie rzeczywistych potrzeb

Tradycyjne sieci pozwalały na wysłanie 
poleceń i otrzymanie aktualizacji stanu

Poza wysłaniem polecenia mamy aktualizację na bieżąco, a 
ponadto umożliwia nam to przechowywanie i przetwarzanie in-
formacji - proaktywnie reagować na zmiany zachodzące w sieci

Rozdzielenie tradycyjnego pomiaru i 
optymalizacja sieci oparta na progno-

zowaniu

Komunikacja dwukierunkowa w czasie rzeczywistym

AMR (ang. Automatic Meter Reading 
- automatyczny odczyt liczników) - 

pierwotnie urządzenia, które pobierały 
dane rozliczeniowe dla odpowiedniego 
klienta. Pozwalały również na zdalne 
alarmowanie o próbie manipulowania 

licznikiem czy inne awaryjne zdarzenia.

AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure - zaawansowana 
infrastruktura pomiarowa) - jest to szereg elementów, w tym inte-
ligentne liczniki, koncentratory i rejestratory, elementy pozwalają-
ce na dwukierunkową komunikację z Zakładem Energetycznym 
(AMI jest elementem Smart Grid). Celem AMI jest zapewnienie 

przedsiębiorstwu rzeczywistych danych o zużyciu energii, w tym 
informacje geograficzne. Możliwość dokonywania świadomych 
wyborów w czasie rzeczywistym przez klienta o zużyciu energii, 

w oparciu o ceny, w trakcie użytkowania.    
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 � dokładny odczyt liczników, bez po-
trzeby prognozowania - przejrzy-
stość odczytu,

 � mniejsze koszty pracy oraz czas 
uzyskania danych pomiarowych,

 � optymalizacja sieci elektroenerge-
tycznej - zwiększenie efektywności, 
w szczególności dla sieci dystry-
bucyjnych.

 � Dlaczego 
musimy myśleć 
o bezpieczeństwie 
w przypadku 
inteligentnych sieci?

Rozważmy podstawowe przypad-
ki użycia systemu inteligentnego opo-
miarowania:

 � wielu klientów zgłasza zapotrzebo-
wanie z siedziby klienta i otrzymuje 
automatycznie dostęp do mediów 
(energia, gaz, woda);

 � określenie zdalnie limitu klienta 
i możliwość zdalnego rozłączenia 
lub załączenia usługi u klienta;

 � urządzenie u klienta wykrywa wła-
manie do sieci elektroenergetycz-
nych po stronie klienta;

 � odczyt zdalny stanu l icznika  
u klienta.
Nieupoważniona ingerencja w infra-

strukturę przez cyberprzestępcę może 
doprowadzić do strat zarówno wynika-
jących bezpośrednio, jak i pośrednio 
z braku zasilania u odbiorców. Złożo-
ność sieci powoduje ryzyko istnienia 
luk, które jeszcze nie zostały zidenty-
fikowane.

Do tej pory, przed wdrożeniem roz-
wiązań Smart Grid, ochrona w zakresie 
liczników koncentrowała się głównie 
na bezpieczeństwie fizycznym, czyli 
np. właściwym zabezpieczeniem sta-
cji transformatorowych. Teraz docho-
dzą dodatkowe problemy, które dobrze 
znane są np. w sektorze bankowym 
lub u operatorów telekomunikacyjnych. 
Związane są z zapewnieniem bezpie-
czeństwa przetwarzanych danych - 
zabezpieczeniem wszystkich operacji 
wykonywanych na danych, takich jak: 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie, zmienianie, udostęp-
nianie i usuwanie. Na rys. 3. pokazano, 
schemat przepływu danych w nowym 
podejściu.

Przykładem niedawnego cybeataku 
w sektorze energetycznym było pod-
szycie się pod Biuro Obsługi Klienta 
jednej z największych grup energetycz-
nych w kraju i masowe wysłanie fak-

Rys. 3. Model przepływu danych

4 
 

 

Można wskazać cztery główne obszary, w których może nastąpić zagrożenie cyberatakiem: 

 

Przykładem niedawnego cybeataku w sektorze energetycznym było podszycie się pod Biuro Obsługi 
Klienta jednej z największych grup energetycznych w kraju i masowe wysłanie faktur za energię. Osoby, 
które postąpiły zgodnie z wiadomością w rezultacie miały zaszyfrowane pliki na dyskach swoich 
komputerów (Crypt0L0cker). Można założyć, że podobny scenariusz lub podszycie się pod portal klienta 
będzie coraz częściej spotykane w sektorze. 

Zaszyfrowanie danych bez możliwości odszyfrowania, przechwycenie danych klienta, przejęcie sterowania 
czy brak informacji o próbie nielegalnego podłączenia się do sieci energetycznej - to tylko niektóre z 
możliwych scenariuszy ataku, uszczegółowione na Rysunku 4. 

   

Rys. 4. Scenariusze ataku. 

Można wskazać cztery główne obszary, w których może nastąpić zagroże-
nie cyberatakiem:

tur za energię. Osoby, które postąpiły 
zgodnie z wiadomością w rezultacie 
miały zaszyfrowane pliki na dyskach 
swoich komputerów (Crypt0L0cker). 
Można założyć, że podobny scena-
riusz lub podszycie się pod portal klien-
ta będzie coraz częściej spotykane  
w sektorze.

Zaszyfrowanie danych bez możli-
wości odszyfrowania, przechwycenie 
danych klienta, przejęcie sterowania 
czy brak informacji o próbie nielegal-
nego podłączenia się do sieci energe-
tycznej - to tylko niektóre z możliwych 
scenariuszy ataku, uszczegółowione 
na rysunku 4.

Światowe standardy opisują bez-
pieczeństwo jako zapewnienie pew-
nych atrybutów. Podstawowe atrybuty 
bezpieczeństwa informacji to:

Przy tradycyjnych systemach au-
tomatyki przemysłowej na pierwszym 
miejscu jest dostępność i integralność 
danych. W przypadku Smart Grid rów-
nie ważna jest poufność uzyskiwanych 

rozwój 
elektroenergetyki 
w kierunku 
inteligentnych 
sieci stał się 
faktem. Możliwości 
zastosowania 
i wykorzystanie 
nowych technologii 
w elektroenergetyce 
umożliwiło 
wniesienie nowej 
jakości

”
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danych pomiarowych, jak i ich lokaliza-
cja geograficzna (z jakiego źródła po-
chodzą informacje).

W bezpieczeństwie wyróżniamy trzy 
podstawowe atrybuty informacji:

Poufność - atrybut bezpieczeństwa 
wskazująca, że dane nie powinny być 
udostępniane lub ujawniane nieupraw-
nionym osobom, procesom lub innym 
podmiotom. W odniesieniu do naszej or-
ganizacji jest to zapewnienie odpowied-
niego poziomu dostępu do informacji, 
niezbędnego z punktu widzenie wyko-
nywanych obowiązków. Przykładem jest 
dostęp do danych przechowywanych 
w Systemie Dyspozytorskim oraz za-
pewnienie go wyłącznie osobom, które 
ze względu na charakter swojej pracy 
muszą je przetwarzać.

Integralność - atrybut bezpieczeń-
stwa wskazujący, że dane nie uległy 
zniekształceniu (nie zostały zmienio-
ne, dodane lub usunięte) w nieautory-
zowany sposób. Przykładem jest pro-
ces wymiany danych pomiędzy dwoma 
odrębnymi systemami lub systemem 
a operatorem (HMI). W procesie ich 
uzyskiwania nie nastąpiła niekontro-

Rys. 4. Scenariusze ataku

lowana zmiana, np. poprzez błąd sys-
temu lub działanie szkodliwego opro-
gramowania ingerującego w system. 
Integralność jest niezwykle istotna dla 
systemów transakcyjnych, sterowania 
oraz obrazowania. W badanym obsza-
rze integralność danych ma również 
znaczenie w zakresie przekazania in-
formacji niskopoziomowo np. pomiędzy 
PLC (urządzenie przeznaczone do ste-
rowania pracą maszyny lub urządzeń) 
i Systemem Dyspozytorskim.

Dostępność - atrybut bezpieczeń-
stwa wskazujący, że w określonym cza-
sie i miejscu użytkownik może uzyskać 
wymaganą informację. Podstawowym 
przykładem jest uzyskanie informa-
cji z systemu automatyki przesyłowej 
przez użytkownika czy inny system.

Przy tradycyjnych systemach au-
tomatyki przemysłowej na pierwszym 
miejscu jest dostępność systemu 
i integralność danych. W przypadku 
Smart Grid równie ważna jest pouf-
ność uzyskiwanych danych pomiaro-
wych oraz ich lokalizacja geograficzna 
(z jakiego źródła pochodzą informacje).

Smart Grid wprowadza potrzebę 

podejścia holistycznego do bezpieczeń-
stwa i budowania go w sposób zbliżony 
dla typowych systemów rozproszonych 
spotykanych szeroko w sektorze finan-
sowym oraz telekomunikacyjnym, oraz 
budowania świadomości u odbiorców.

Podstawowe wyzwania w Cyber-
bezpieczeństwie dla Smart Grid zgod-
nie z opracowaniem U.S. Department 
of Energy to:

 � niepełne zrozumienie potencjalnych 
zagrożeń,

 � trudność w oszacowaniu kosztów 
zmaterializowania się zagrożenia,

 � brak jednolitego standardu oceny 
bezpieczeństwa,

 � ograniczony dostęp do informacji 
o nowych podatnościach,

 � przeświadczenie, że bezpieczeń-
stwo jest drogie,

 � zwiększenie wykorzystania otwar-
tych systemów operacyjnych.

 � Jak podejść do 
zaprojektowania 
bezpiecznej 
inteligentnej sieci?

Powstaje wiele opracowań w kon-
tekście bezpieczeństwa Inteligent-
nych sieci. W pierwszej kolejności na-
leży oprzeć się na już wypracowanych 
standardach:

 � ISO/IEC 62443 (ISA99),
 � NIST 800-82,
 �  ISO/IEC 27001,
 � COBIT,
 �  ITIL.

oraz uwzględnić kontekst i potrze-
bę:

 � AMI System Security Specification,
 � NIST 7628 Guidelines for Smart 

Grid Cybersecurity,
 � Urząd Regulacji Energetyki Spe-

cyfikacja Techniczna na dostęp do 
infrastruktury licznikowej dla syste-
mu AMI opracowanie opublikowa-
ne 25.03.2015 r.

 � ENISA Smart Grid Security.
Standardy oraz doświadczenie 

wskazuje, że do osiągnięcia skutecz-
ności w zakresie ochrony kluczowych 
zasobów, takich jak infrastruktura AMI 



60 nr 4(52)/2016
Te

c
h

n
o

lo
g

ie

czy całość Smart Grid konieczna jest 
koncentracja na następujących obsza-
rach:

 �  prawidłowym określeniu prio-
rytetów i  kluczowych zasobów 
(uwzględniając zarówno informa-
cje, jak i kluczowe zasoby i tech-
nologie IT i  OT (Operational 
Technology),

 �  świadomości pracowników,
 �  zabezpieczeniu wykorzystywanych 

technologii IT i OT,
 �  kontroli ryzyka w relacjach bizneso-

wych (ze szczególnym uwzględnie-
niem dostawców),

 � umiejętności monitorowania bez-
pieczeństwa i reakcji w sytuacji kry-
zysowej,

 � budowy procesów i kompetencji 
pozwalających na właściwe sza-
cowanie ryzyka.
Pozwoli to skupić się na zbudowa-

niu jednolitych zasad dla:
 � zarządzania dostępem do kluczo-

wych zasobów sieci,
 � uwierzytelnienia użytkowników oraz 

urządzeń funkcjonujących w sieci,
 � szyfrowania danych,
 � zasad zabezpieczenia przed DDoS 

(ang. Distributed Denial of Service, 
rozproszona odmowa usługi),

 � zarządzania aktualizacjami opro-
gramowania urządzeń oraz syste-
mów,

 � architektury bezpieczeństwa syste-
mu, integracji IT i automatyki prze-
mysłowej,

 � podnoszenia świadomości oraz 
szkolenia pracowników,

 � budowania ciągłości działania i pla-
nów awaryjnych,

 � łańcucha dostaw i współpracy z fir-
mami wspierającymi pracę sieci,

 � zarządzania użytkownikami uprzy-
wilejowanymi.
Zbudowanie spójnych reguł, 

z uwzględnieniem kontekstu, pozwoli 
na ograniczenie wpływu zagrożeń jak 
i ograniczy koszty w przypadku, gdy 
podejście do bezpieczeństwa ma cha-
rakter wyspowy.

Dla przykładu:
Zastosowanie Infrastruktury Klucza 

Publicznego (PKI) na potrzeby Inteli-
gentnej sieci pozwala nam pośrednio 
i bezpośrednio zaadresować kwestie 
szyfrowania danych (transmisja) jak 
i kwestie związane z uwierzytelnieniem 
elementów infrastruktury.

Rys. 5. Proces uwierzytelnienia oraz szyfrowanie transmisji dla elementów Smart Grid

Rys. 6. Architektura bezpieczeństwa Inteligentnych sieci

Możliwe schematy wykorzystania 
przedstawiono na rys. 5. 

Przykład kompleksowej architektu-
ry Inteligentnej sieci z uwzględnieniem 
kwestii bezpieczeństwa przedstawio-
no na rys. 6. Na rysunku użyto pojęcia 



61nr 4(52)/2016

Te
c

h
n

o
lo

g
ie

SCADA (ang. Supervisory Control And 
Data Acquisition) - system informatycz-
ny nadzorujący przebieg procesu tech-
nologicznego lub produkcyjnego. Jego 
główne funkcje obejmują zbieranie ak-
tualnych danych (pomiarów), ich wizu-
alizację, sterowanie procesem, alarmo-
wanie oraz archiwizację danych.

Całościowe podejście do bezpie-
czeństwa w kontekście projektowania 
architektury oraz procesów inteligent-
nych sieci pozwala nam na budowanie 
adekwatnego podejścia do bezpieczeń-
stwa nowoczesnej sieci elektroenerge-
tycznej. W kontekście funkcjonowa-
nia takiej sieci niezwykle ważna staje 
się potrzeba monitorowania zdarzeń 
i zbudowanie Security Operation Center 
(ang. Centrum monitorowania i reago-
wania na zdarzenia bezpieczeństwa). 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że 
wprowadzenie AMI będzie oznaczało, 
że nasz dostawca energii będzie miał 
dostęp do nowego rodzaju danych - 
danych osobowych. Ich ochrona na tle 
innego rodzaju danych jest jedną z naj-
bardziej restrykcyjnych i regulowanych 
w Europie. W przypadku AMI, danymi 
osobowymi będą wszystkie dane po-
zwalające charakteryzować lub profi-
lować odbiorców, np. kiedy zwiększa/
zmniejsza się pobór prądu (odbiorca 
jest w domu i korzysta z komputera lub 
telewizora). W związku z tym pobiera-
nie, przechowywanie i udostępnianie 
danych pomiarowych traktowane jest 
jako przetwarzanie danych osobowych.

Prezes URE, dbając o poszanowa-
nie praw odbiorców energii, podkreśla, 
że w świetle najnowszej nowelizacji Pra-
wa energetycznego informacje pomia-
rowe uzyskiwane za pomocą inteligent-
nych liczników podlegają takiej samej 
ochronie jak dane osobowe. Zgodnie 
z art. 9 c ust. 5a ustawy z 10 kwietnia 
1997 Prawo energetyczne: Operatorzy 
systemów dystrybucyjnych instalujący 
u odbiorców końcowych przyłączonych 
do ich sieci liczniki zdalnego odczytu 
są obowiązani chronić dane pomiaro-
we dotyczące tych odbiorców, na za-
sadach określonych w ustawie z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.)

W związku z niedawnymi zmianami 
prawa europejskiego w tym zakresie, 
konieczne jest przyjrzenie się nowym 
regulacjom - przepisom Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych, 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 

 � Privacy by Design - uwzględnienie 
ochrony danych w fazie projekto-
wania,

 � Privacy by Default - domyślna 
ochrona danych,

 � zgłaszanie naruszenia ochrony da-
nych organowi nadzorczemu,

 � obowiązek konsultacji z organem 
nadzoru (w wybranych przypad-
kach),

 � określenie sposobu usuwania da-
nych klienta (w tym z kopii zapa-
sowych) 

 � nowe regulacje mogą prowadzić 
do konieczności usuwania danych 
wielu klientów codziennie.
Warto wskazać, że branża energe-

tyczna otrzymała już w 2012 r. zalece-
nia Komisji Europejskiej, które zawierały 
podobne wymagania odnośnie prze-
twarzania danych osobowych pozyski-
wanych poprzez stosowanie AMI (Za-
lecenie Komisji z dnia 9 marca 2012 r.  
w sprawie przygotowań do rozpo-
wszechnienia inteligentnych systemów 
pomiarowych). W zaleceniu tym przewi-
dziane zostały zarówno oceny skutków 
planowanych operacji przetwarzania 
jak i uprzednie konsultacje z organem 
nadzoru, uwzględnienie danych w fazie 
projektowania i stosowanie domyślnej 
ochrony danych, a także stosowanie 
odpowiednich środków mających na 
celu bezpieczeństwo danych. Nowe 
rozporządzenie unijne czyni te zalece-
nia obowiązującym prawem, nie tylko 
w stosunku do danych osobowych po-
zyskiwanych wskutek stosowania AMI, 
ale także wszelkich innych danych oso-
bowych przetwarzanych przez spółki 
sektora energetycznego.

Konkluzja jest jedna w przypadku 
inteligentnych sieci energetycznych, 
bezpieczeństwo jest jednym z istotniej-
szych aspektów dobrej implementacji. 
Tylko podejście całościowe, w którym 
każde ryzyko jest mierzone tą samą 
miarą i  rozpatrywane pod różnymi 
aspektami, skutków jego materializa-
cji pozwoli na skuteczną mityzację za-
grożeń.
� o

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych), które mają 
zostać wdrożone w całej Unii Europej-
skiej do 25 maja 2018 r. Zgodnie z ty-
mi regulacjami, operatorzy systemów 
dystrybucyjnych będą zobowiązani do 
wprowadzenia szeregu mechanizmów, 
do procesów/usług/systemów w ra-
mach, których przetwarzane są dane 
osobowe, m.in.:

 � Privacy Impact Assessment - oce-
na skutków planowanych operacji 
przetwarzania dla ochrony danych 
osobowych, 

Nieupoważniona 
ingerencja 
w infrastrukturę 
przez 
cyberprzestępcę 
może doprowadzić 
do strat zarówno 
wynikających 
bezpośrednio, 
jak i pośrednio 
z braku zasilania 
u odbiorców. 
Złożoność sieci 
powoduje ryzyko 
istnienia luk, które 
jeszcze nie zostały 
zidentyfikowane

”
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Tadeusz Szulc, ekspert IT, członek Rady Programowej Wydawnictwa „Nowa Energia”

Niebezpiecznie 
bezpieczni
Na większości internetowych stron dużych banków, firm ubezpieczeniowych 

i spółek znajdziemy mniej więcej taką informację: „Działamy w oparciu o System 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z  wymaganiami normy ISO/IEC 
27001:2013 „Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania 
bezpieczeństwem informacji - Wymagania”, co potwierdza uzyskany Certyfikat.”
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Tej treści informacja uspokaja i naj-
częściej bezrefleksyjnie ufamy, że nasze 
oszczędności zdeponowane na kon-
tach bankowych są bezpieczne i dalecy 
jesteśmy od lektury „odpowiedzialno-
ści kontraktowej stron podczas korzy-
stania z elektronicznych instrumentów 
płatniczych”.

Wprawdzie wsiadając na prom czy 
do samolotu widzimy, że właściwe służ-
by podejmują szereg działań mających 
na celu przeciwdziałanie zidentyfikowa-
nym i potencjalnym zagrożeniom, ale 
zazwyczaj odbieramy je jako przesa-
dzone i nadmiernie dla nas uciążliwe.

Również z dużą rezerwą i dystan-
sem podchodzimy do stwierdzeń, że 
„świadome korzystanie z Internetu 
przez obywateli staje się wymogiem 
współczesnych czasów” i z ciekawo-
ścią czytamy o działaniach penteste-
rów próbujących na zlecenie legalnie 
włamać się do różnych systemów in-
formatycznych. Urzekają, ale i drażnią 
zarazem, nas filmy o hakerach, chociaż 
część osób dostrzega w nich intelektu-
alne, podskórne treści.

Szybko też zapominamy o ostrze-
żeniach policyjnych ekspertów mó-
wiących: Cyberprzestępczości jest 
najszybciej rozwijającą się przestęp-
czością na całym świecie.

Dzisiaj młodzi ludzie kończący 
szkołę podstawową wiedzą jak stwo-
rzyć wirusa i wcale nie jest wymagany 
od nich specjalistyczny zasób wiado-
mości. W Internecie dostępnych jest 
wiele generatorów wirusów, których 
obsługiwanie polega na wyborze od-
powiednich funkcji z menu.

Czy zastanawiamy się nad bezpie-
czeństwem dostępu do zasobów fir-
mowych i wykorzystania przenośnych 
urządzeń poza swoją firmą? Często, 
niestety nie, ale zdegustowani jesteśmy 
jak nam komunikują: „Bezpieczeństwo 
wymaga ograniczeń. Bezpieczeństwo 
bywa uciążliwe i trzeba się do tego 
przyzwyczaić.”

Na przestrzeni lat zagadnienia doty-
czące bezpieczeństwa ewoluowały i… 
niestety dzisiaj żyjemy w ciągłym po-
czuciu niepewności i zagrożenia, a rze-

czy dotychczas stałe, dające oparcie, 
okazały się kruche. Nasze bezpieczeń-
stwo jak to określił jeden z wybitnych 
ekspertów prognozowania i badania 
trendów „jest zanurzone jest w świe-
cie nieustannych zagrożeń, i to często 
zwielokrotnionych”.

Klika przykładów opisujących, co 
się stało, gdy zlekceważono zasady 
bezpieczeństwa:

 � naukowcy firmy DuPont skopiowa-
li 22 000 poufnych dokumentów 
przed podjęciem pracy u konku-
rencji;

 � z firmy SONY wykradziono dane 
77 mln użytkowników PlayStation 
Network;

 � z firmy TJX’s „wyciekły” dane warte 
1 000 000 000 $;

 � grupa bankowa Citigroup straci-
ła nośniki z danymi 3,9 mln klien-
tów podczas transportu przez firmę 
UPS;

 � PenDrive z tajnymi danymi NATO 
znaleziono w bibliotece w Sztok-
holmie.

stwa Rzeczypospolitej Polskiej. Określa 
ona strategiczne kierunki działań dla 
zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczy-
pospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni.

Na dniach ukazała się informacja 
Najwyższej Izby Kontroli z przeprowa-
dzonych w latach 2015 i 2016 kontroli 
sprawdzenie prawidłowości zabezpie-
czenia obiektów infrastruktury krytycz-
nej (IK) istotnych dla funkcjonowania 
państwa.

W interesującym nas obszarze, 
znajdziemy w raporcie stwierdzenie:

(…) wystąpiły przypadki nierealizo-
wania przez skontrolowane podmioty 
niektórych rekomendacji audytu sieci 
informatycznych działających na po-
trzeby obiektów infrastruktury krytycz-
nej, nieopracowania kompleksowych 
regulacji wewnętrznych dotyczących 
bezpieczeństwa przemysłowego syste-
mu teleinformatycznego, czy też niezo-
bowiązywania wykonawców do zacho-
wania poufności uzyskanych informacji, 
mimo że podczas realizacji zadań mieli 
dostęp do kluczowych systemów słu-
żących do sterowania IK (…)

Myślę, że ta informacja nie wy-
maga żadnego komentarza, chociaż 
część osób powinna szybko zapo-
znać z tym raportem (jest dostępny 
pod: https://www.nik.gov.pl/aktualno-
sci/nik-o-bezpieczenstwie-obiektow-
infrastruktury-krytycznej.html).

Jak z powyższego wynika: zagrożo-
ne są systemy ekonomiczne, porządek 
polityczny, pokój i stabilność na świe-
cie. Coraz trudniej jest nam wyobrazić 
sobie bezpieczną przyszłość: zarówno 
odleglejszą, jak i całkiem bliską.

Dzisiejszy czas często jest nazy-
wany Internetem przedmiotów (IoT), 
Przemysłem 4.0 czy wiekiem maszyn 
cyfrowych. Dla wszystkich oczywiste 
jest, że wkraczamy w nową rewolucję 
przemysłową. Wpływ nowej techno-
logii oznacza komputeryzację wszyst-
kiego, co oznacza, że zagrożenia też 
się upowszechniły, a prawdopodobień-
stwo cyberataku na np. media elektro-
niczne, kanały komunikacji, systemy 
informatyczne czy energetykę zdecy-
dowanie wzrosło. Również rośnie ilość 

Cyberprzestępczości 
jest najszybciej 
rozwijającą się 
przestępczością na 
całym świecie”

Trzeba docenić otwartość wyżej 
wymienionych firm na ujawnienie te-
go typu informacji, bowiem zazwyczaj 
z różnych powodów niechętnie dzielą 
się one informacjami o takich proble-
mach. To jeden z większych proble-
mów związanych z walką z cyberprze-
stępcami. Panuje dosyć powszechna 
opinia, że dzielenie się informacjami 
o cyberatakach mogłoby być jednym 
z elementów ochrony.

 � A co u nas?

Na początku 2015 r. została opu-
blikowana Doktryna cyberbezpieczeń-
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hakerów, informatyków-anarchistów 
oraz przestępców działających w cy-
berprzestrzeni. Wszystko to dzieje się 
w ramach działań, w wymiarze mię-
dzynarodowym określanych jako woj-
na informacyjna z elementami cyber-
wywiadu, cyberagentury, nowego typu 
propagandy oraz manipulacji informa-
cją (trolling). Jak poważne są to zagro-
żenia, nich świadczy choćby fakt wpro-
wadzenia w związku ze Światowymi 
Dniami Młodzieży ogólnego stopnia 
alarmowego ALFA oraz stopnia alar-
mowego BRAVO-CRP dla cyberprze-
strzeni.

W tym miejscu warto również za-
apelować o ponowną lekturę lub wręcz 
zapoznanie się z raportem, z ćwiczeń 
dotyczących ochrony infrastruktury 
krytycznej przed atakiem z cyberprze-
strzeni - Cyber-EXE Polska 2012. Dla 
przypomnienia: ćwiczenia te zostały 
przeprowadzone we współpracy z Eu-
ropejską Agencją ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA), powołaną 
przez Parlament Europejski i Radę do 
wsparcia krajów członkowskich w dzia-
łaniach zwiększających bezpieczeń-
stwo w Internecie.

Bezpieczeństwo jest jednym z ob-
szarów aktywności, o który niezmiernie 
dbają markowe firmy, budując swój wi-
zerunek. To dzisiaj obowiązek, bowiem 
celem cyberataków jest najczęściej uzy-
skanie korzyści ekonomicznych, rynko-
wych, politycznych lub społecznych.

Wiele z nich utworzyło w swoich 
organizacjach stanowiska Administra-
torów Bezpieczeństwa Informacji (ABI). 
Inni poszli dalej tworząc Centra Zarzą-
dzania Kryzysowego.

Wespół z tymi działaniami opraco-
wano i wdrożono szereg polityk i pro-
cedur podnoszących bezpieczeństwo 
przed cybertakiem oraz - co jest nie-
zmiernie ważne - opracowano metody 
przywracania funkcjonowania po nie-
autoryzowanym dostępie do danych 
i systemów.

Dzisiaj już nikt nie kwestionuje po-
trzeby oddzielanie systemów stero-
wania i automatyki przemysłowej od 
innych sieci. Ten rozdział znakomicie 

zabezpiecza systemy przemysłowe 
przed poleceniami i informacjami na-
pływającymi z sieci firmowej.

Zapory firewall, weryfikacja tożsa-
mości, autoryzacja dostępu, sieci VPN 
(IPsec) i oprogramowanie antywirusowe 
blokujące dostęp osobom bez upraw-
nień to już dzisiejsza codzienność.

Aktualnie prace zabezpieczenio-
we szeregu firm koncentrują się nad 
ograniczeniem zasięgu potencjalnych 
naruszeń do jednego segmentu sieci. 
Odbywa się to przy pomocy przełączni-
ków sieciowych i sieci VLAN dzielących 
sieć na kilka podsieci i ograniczających 

 � Ale prawda, jest również 
zgoła inna

Ogromna ilość danych często unie-
możliwia skuteczną analizę zagrożeń. 
Zgadzają się co do tego najwięksi do-
stawcy rozwiązań bezpieczeństwa 
(m.in. ThreatQuotient, TruSTAR, Bri-
ghtPoint, Webroot, Norse i Adollom).

W stosunku do zeszłego roku licz-
ba ataków na świecie wzrosła o 38% 
a średni czas uzyskania nieautoryzowa-
nego dostępu do systemów i danych 
to 4 godziny.

Tylko w Polsce średnio rocznie na 
każdą firmę przypadało aż 126 cybe-
rataków.

Poszczególne Państwa nie zawsze 
dysponują wystarczającym potencjałem 
działań zapobiegającym zagrożeniom. 
To konsekwencja poziomu ich rozwoju, 
funkcjonowania instytucji politycznych 
i świadomości mieszkańców.

W Polsce, po kilku latach nieśmia-
łych apeli o podjęcie pilnych prac nad 
tym zagadnieniem, nareszcie temat ten 
doczekał się zaawansowanych i me-
rytorycznych dyskusji o konieczność 
przeprowadzenia szeregu zmian orga-
nizacyjnych, reform instytucjonalnych 
i prawnych.

Poczyniono szereg większych inwe-
stycji. Podniesiono kompetencje sze-
regu osób.

To są bardzo potrzebne działania, 
bo skalę uzależnienia świata od Inter-
netu obrazuje ilość podłączonych do 
niego urządzeń, którą szacuje się na 
30 mld w 2020 r.

Jak podaje Forbes, w 2015 rynek 
cyberbezpieczeństwa był wyceniany na 
75 mld $. Przewiduje się, że w 2020 je-
go wartość wyniesie 170 mld $.

Coraz powszechniejsze staje się 
również przekonanie, że wiedza na te-
mat bezpieczeństwa powinna być dys-
trybuowana szeroko, a nie być zarezer-
wowana wyłącznie dla wąskiego grona 
firm, zwłaszcza technologicznych.

Myślę, że powołanie niedawno Na-
rodowego Centrum Cyberbezpieczeń-
stwa (NCC) to, wprawdzie spóźniony, 
ale właściwy krok, w szeregu zadań ja-

Dzisiaj młodzi 
ludzie kończący 
szkołę podstawową 
wiedzą jak stworzyć 
wirusa i wcale nie 
jest wymagany od 
nich specjalistyczny 
zasób wiadomości. 
W Internecie 
dostępnych jest wiele 
generatorów wirusów, 
których obsługiwanie 
polega na wyborze 
odpowiednich funkcji 
z menu

”

wymianę danych pomiędzy nimi. Po-
maga to ograniczyć negatywne skutki 
ataku złośliwego oprogramowania do 
jednego segmentu, redukując straty 
w całej sieci.

Prawda, że to zdumiewające ile pra-
cy może wymagać zapewnienie bezpie-
czeństwa. Tym bardziej zdumiewające, 
że - gdy uda się o nie zadbać naprawdę 
dobrze - beneficjenci tego prawdopo-
dobnie w ogóle nie zauważą.
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kie są do wykonania w zakresie cyberbezpieczeństwa w Polsce.  
NCC działa w trybie 24/7 przez 365 dni w roku i ma za zadanie 
wczesne ostrzeganie i szybkie reagowanie w razie ewentualnych 
ataków jak również koordynowanie działań i wymianę informacji.

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, kilka uczelni w Pol-
sce zdecydowało się wprowadzić do swoich wolumenów naucza-
nia podyplomowe studia zarządzania cyberbezpieczeństwem. 
Umożliwiają one zapoznanie się i dogłębne zrozumienie  zagro-
żeń cyfrowych. Zajęcia na tych studiach prowadzone są przez 
wybitnych praktyków z wiodących firm branży bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, zarządzania ryzykiem, jak i pracowników 
akademickich mających praktyczne doświadczenie w biznesie.

Bardzo ciekawą inicjatywą jest projekt Cyfrowobezpieczni.pl  
- Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Jego autorzy chcą skutecznie od-

Panuje dosyć powszechna 
opinia, że dzielenie 
się informacjami o 
cyberatakach mogłoby 
być jednym z elementów 
ochrony

”
powiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym 
korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Jednym z celów programu jest wzbogacenie wiedzy i świa-
domości uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat moż-
liwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu 
i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

W lipcu tego roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę 
o bezpieczeństwie sieci i informacji (tzw. dyrektywę NIS).

NIS to pierwsze unijne prawo dotyczące bezpieczeństwa.
Realizowanie tej dyrektywy ma przede wszystkim zapewnić, 

że cyfrowa infrastruktura dla usług o znaczeniu krytycznym bę-
dzie odpowiednio zabezpieczona przed cyberatakami.

Dotyczy ona, przede wszystkim, takich sektorów jak: ener-
getyka, transport, ochrona zdrowia, bankowość i zaopatrzenie 
w wodę pitną.

Internet wpłynął na funkcjonowanie wszystkich jego użyt-
kowników. Rodzaje i skala zarówno korzyści, jak również zagro-
żeń związanych z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni różnią 
się w zależności od użytkownika sieci, dlatego bezpieczeństwo 
z jej korzystania należy rozpatrywać na poziomie jednostki, or-
ganizacji oraz państwa.

Skoro są tak wielkie zagrożenia, to jak się przed tymi zagro-
żeniami zabezpieczyć?
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 � Można i trzeba!

Posłużę się tutaj bliskim mi przykła-
dem firmy Xerox®, w której od dwóch 
lat pracuję.

Firma Xerox® wyposażyła więk-
szość swoich urządzeń w najbardziej 
kompletny zestaw funkcji, technologii 
i rozwiązań dostarczanych przez lide-
rów branży zabezpieczeń, które chro-
nią informacje o krytycznym znaczeniu 
przed wszelkimi potencjalnymi lukami 
w zabezpieczeniach.

Systemy wielofunkcyjne Xerox® 
ConnectKey™ zawierają zintegrowa-
ną technologię McAfee®, dzięki czemu 
powstała pierwsza w branży linia sys-
temów wielofunkcyjnych, które same 
zabezpieczają się przed potencjalnymi 
zagrożeniami zewnętrznymi. Techno-
logia białych list McAfee zapewnia, że 
w urządzeniu mogą być uruchamiane 
tylko bezpieczne, wcześniej zatwier-
dzone pliki systemowe, do minimum 
ograniczając konieczność ręcznego ak-
tualizowania oprogramowania zabezpie-
czającego przed nowymi zagrożeniami 
dla bezpieczeństwa. Ponadto płynna 
integracja z zestawem narzędzi Xerox® 
MPS oraz McAfee ePolicy (ePO) umoż-
liwia łatwe śledzenie i monitorowanie. 
Ponadto automatyczna integracja Cisco 
TrustSec Identity Services Engine (ISE) 
zapewnia kompleksową widoczność 
wszystkich punktów dostępu do wie-
lofunkcyjnych systemów ConnectKey, 
aby wdrażać zarządzane przez dział 
informatyczny scentralizowane zasady 
bezpieczeństwa i zgodność.

Rozwiązania Xerox® umożliwiają 
również:

 � zabezpieczenie wszystkich wraż-
liwych danych stosując szyfrowa-
ne pliki PDF podczas skanowania,

 � pełne szyfrowanie twardego dysku 
zgodne z normą 140-2 256-bit AES 
FIPS oraz nadpisywanie plików 
z procesem trzykrotnego zamazy-
wania, zapewniającego całkowite 
usunięcie wszystkich fragmentów 
danych,

 � dostęp do urządzenia tylko i wy-
łącznie uwierzytelnionym użyt-

(…) wkraczamy w 
nową rewolucję 
przemysłową. 
Wpływ nowej 
technologii oznacza 
komputeryzację 
wszystkiego, 
co oznacza, że 
zagrożenia też się 
upowszechniły (…)

”
kownikom, stosując uprawnienia 
użytkownika Xerox®, uwierzytelnia-
nie sieciowe, filtrowanie IP, karty in-
teligentne i logowanie oparte o role, 
i dające dostęp tylko do określo-
nych funkcji,

 � monitorowanie punktów ochrony 
pod kątem nowych luk w zabez-
pieczeniach i, w razie potrzeby, do-
starczanie poprawek, zapewniające 
aktualność zabezpieczeń sprzętu 
oraz bezpieczeństwo danych.
Urządzenia firmy Xerox® są zgodne 

z najnowszymi normami bezpieczeń-
stwa różnych branż, w tym rządowy-
mi, finansowymi i medycznymi. Należą 
do nich Common Criteria, HIPAA, Data 
Protection Act (Ustawa o ochronie da-
nych), COBIT i inne.

To są rozwiązania z najwyższej pół-
ki, jedyne i wyjątkowe, ale… w proce-

sach przetargowych zwalczane przez 
konkurencję powołującą się na „utratę 
możliwości uzyskania zamówienia lub 
ubiegania się o udzielenie zamówienia 
z uwagi na brak możliwości złożenia 
oferty równoważnej”.

Quo vadis? Obyśmy nie zagubili się 
we współczesnym chaosie przetargo-
wym. Bezpieczeństwo jest ważniejsze, 
a poza logiką jest tylko absurd.

Wykorzystujmy to, co dziś jest ak-
tualne, bo rozwiązania sprzed kilku lat 
pachną dostojną przeszłością i u ha-
kerów wywołują tylko uśmiech polito-
wania.

Nie chodzi nawet o to, że w ten 
sposób banalizujemy pojęcie bezpie-
czeństwa i pokazujemy, że totalnie nie 
rozumiemy tego słowa. Jest to komplet-
ne niezrozumienie oczekiwań klienta.

Żyjemy dziś w ciągłym poczuciu 
niepewności. Rzeczy dotychczas sta-
łe, dające oparcie, okazały się kruche. 
Sięgamy więc po dopracowane w każ-
dym szczególe sposoby radzenia sobie 
z tą niepewnością, przede wszystkim 
po rozwiązania kompletne, a nie frag-
mentaryczne. Niczego nie uśredniamy.

Nie ma nic gorszego jak przeko-
nanie, że się jest bezpiecznym nie bę-
dąc nim.

Moja najstarsza wnuczka nazwała 
ten stan „niebezpiecznie bezpiecznym”. 
W pełni się z nią zgadzam.  o
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tel. 32 777 43 35 
biuro@nowa-energia.com.pl

IX Konferencja

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych 
	-	technologie,	realizacja	inwestycji,	finansowanie

22-24	lutego	2017,	Kraków

Organizator:Partner:
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mgr inż. Filip Klepacki, projektant, Pracownia Cieplna C1, ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

jednostki wytwórcze oraz wzrost 
wytwarzania energii z OZE, produk-
cja energetyki konwencjonalnej bę-
dzie malała, a tym samym będzie 
przynosić mniejszy zysk.
Regulacyjna praca jednostki wytwór-

czej również ma wpływ na stan technicz-
ny urządzeń energetycznych. W przy-
padku obniżenia sprawności wywołanej 
pracą poza nominalnym obciążeniem, 
straty finansowe są szybko widoczne 
i można szybko reagować. Jednakże, 
dla stanu technicznego urządzeń, pod-
wyższona prędkość utraty trwałości 
może się uwidocznić dopiero po dłuż-
szym okresie eksploatacji. Z tego wyni-
ka, że efekty polityki finansowej w dzie-
dzinie utrzymania majątku są widoczne 
najwcześniej po kilku latach, dlatego 
oszczędności powinny być realizowa-
ne na podstawie gruntownej wiedzy, na 
temat stanu technicznego urządzeń. 
Wobec powyższego planowanie dal-
szej strategii remontowo-diagnostycznej 
jest bardzo istotne. 

Selektywna kontrola urządzeń 
bloku energetycznego  
podlegających dozorowi technicznemu

Artykuł dotyczy krótkiego streszczenia dokumentu pod w/w  tytułem. Wspomniany 
dokument opisuje czynności diagnostyczne przy tworzeniu zakresu badań 

diagnostycznych oraz proponuje sposób organizacji diagnostyki optymalizujący 
podejście do utrzymania majątku produkcyjnego polskich elektrowni. Dokument został 
opracowany przy współpracy z  Jerzym Dobosiewiczem, Markiem Zdankiewiczem 
i Stanisławem Noworytą.

Poprzez optymalną strategię utrzy-
mania majątku produkcyjnego rozu-
mie się planowanie jedynie takich prac 
diagnostyczno-remontowych, które są 
faktycznie niezbędne do dalszego bez-
piecznego eksploatowania urządzenia. 
W przyszłości podejście to będzie nabie-
rało coraz większego znaczenia, z uwagi 
na konieczne oszczędności w utrzyma-
niu majątku. Prawdopodobna redukcja 

kosztów będzie spowodowana nastę-
pującymi przyczynami:
a) Po wykonaniu dużych remontów 

modernizacyjnych i budowie nowych 
bloków energetycznych, co w kon-
sekwencji pochłonęło znaczne środ-
ki finansowe, właściciele będą dążyć 
do jak najszybszej amortyzacji zain-
westowanych środków.

b) Prognozuje się, że z uwagi na nowe 
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(…) efekty polityki 
finansowej 
w dziedzinie 
utrzymania majątku 
są widoczne 
najwcześniej 
po kilku 
latach, dlatego 
oszczędności 
powinny być 
realizowane 
na podstawie 
gruntownej wiedzy, 
na temat stanu 
technicznego 
urządzeń

”

 � Istota selektywnej 
kontroli

Poprzez selektywną kontrolę należy 
rozumieć wykonywanie badań na wy-
branych elementach urządzeń energe-
tycznych z uwzględnieniem bezpieczeń-
stwa dalszej eksploatacji tych urządzeń. 
Ideą selektywnej kontroli jest redukcja 
zakresów prac diagnostycznych pod-
czas kolejnych postojów remontowych 
w taki sposób, aby pełny zakres badań 
był wykonany w długoletnim harmono-
gramie. W rzeczywistości takie podej-
ście, w polskiej energetyce jest często 
praktykowane, jednakże zdarza się, że 
wybór metod badawczych, jak również 
elementów do badań, jest dokonywany 
w sposób pobieżny, bez właściwej ana-
lizy, co prowadzi do niepełnej wiedzy nt. 
stanu technicznego. Należy pamiętać, że 
ze względu na bezpieczeństwo eksplo-
atacji, rezygnacja z części zakresu prac 
diagnostycznych jest decyzją ważną. 
Ponadto brak wyników badań powoduje, 
że w przyszłości będziemy dysponować 
uboższą wiedzą o stanie technicznym 
urządzenia. Dlatego selektywna kontrola 
może być prowadzona jedynie w przy-
padku długoletniego, zaplanowanego, 
podejścia do diagnostyki, gdzie wiedza 
nt. stanu technicznego urządzenia bę-
dzie sukcesywnie uzupełniana. Realiza-
cja takiego podejścia wymaga wiedzy 
diagnostycznej, gdyż na stan technicz-
ny urządzeń ma wpływ wiele czynników.

Wybór zakresu badań należy wy-
konać w oparciu o kilka czynności dia-
gnostycznych:
a) Retrospekcja dotychczas wykona-

nych prac remontowych i diagno-
stycznych,

b) Analiza dokumentacji konstrukcyj-
no-eksploatacyjnej,

c) Obliczenia wytrzymałościowe 
i trwałości.
Sporządzany zakres badań, w kon-

troli selektywnej, musi być określany 
indywidualnie dla każdego elementu 
urządzenia energetycznego. Poprzez 
indywidualne podejście należy rozu-
mieć wykonanie powyższych czynno-
ści osobno dla każdego z elementów 

urządzenia, np. dla kolana w rurociągu 
parowym. Żeby zakres był optymalny 
powinien uwzględniać również wiedzę 

Rys. 1. Proces określania optymalnego zakresu prac diagnostycznych
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Wybór zakresu badań należy wykonać w oparciu o kilka czynności diagnostycznych: 
a) Retrospekcja dotychczas wykonanych prac remontowych i diagnostycznych, 
b) Analiza dokumentacji konstrukcyjno-eksploatacyjnej, 
c) Obliczenia wytrzymałościowe i trwałości, 

Sporządzany zakres badań, w kontroli selektywnej, musi być określany indywidualnie dla każdego 
elementu urządzenia energetycznego. Poprzez indywidualne podejście należy rozumieć wykonanie 
powyższych czynności osobno dla każdego z elementów urządzenia, np. dla kolana w rurociągu 
parowym. Żeby zakres był optymalny powinien uwzględniać również wiedzę z zakresu całego życia 
urządzenia energetycznego, tj. projektowania-montażu-eksploatacji (rys.1).  

 

 

 

Rys. 1. Proces określania optymalnego zakresu prac diagnostycznych 

Organizacja diagnostyki w oparciu o selektywną kontrolę 
 
Podstawą wprowadzenia selektywnej kontroli urządzeń energetycznych jest pełna znajomość stanu 
technicznego. Na podstawie stanu technicznego, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie oraz 
informacje zawarte w niniejszym opracowaniu, należy utworzyć długoletni harmonogram prac 
diagnostycznych. Harmonogram powinien być podzielony na kilka, z góry zaplanowanych etapów, z 
których każdy składa się z: 

a) ciągłej aktualizacji planowanego zakresu badań (analiza awaryjności) i uzgodnieniu go w UDT, 
b) odstawienia urządzenia i przeprowadzenia badań, 
c) wykonanie oceny stanu technicznego aktualizującej harmonogram dalszych prac 

diagnostycznych oraz uzyskanie dopuszczenia do dalszej eksploatacji. 

Wykonanie badań diagnostycznych oraz rewizje wewnętrzne UDT wymagają odstawienia urządzeń 
do postoju, dlatego terminy ich wykonania muszą być zbieżne. Zakres badanych elementów, przy 
każdym etapie, powinien być tak dobrany, by przy końcu realizacji harmonogramu mieć wykonane 
badania na wszystkich elementach urządzenia. 
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Wybór zakresu badań należy wykonać w oparciu o kilka czynności diagnostycznych: 
a) Retrospekcja dotychczas wykonanych prac remontowych i diagnostycznych, 
b) Analiza dokumentacji konstrukcyjno-eksploatacyjnej, 
c) Obliczenia wytrzymałościowe i trwałości, 

Sporządzany zakres badań, w kontroli selektywnej, musi być określany indywidualnie dla każdego 
elementu urządzenia energetycznego. Poprzez indywidualne podejście należy rozumieć wykonanie 
powyższych czynności osobno dla każdego z elementów urządzenia, np. dla kolana w rurociągu 
parowym. Żeby zakres był optymalny powinien uwzględniać również wiedzę z zakresu całego życia 
urządzenia energetycznego, tj. projektowania-montażu-eksploatacji (rys.1).  
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Rys. 2. Przykładowy harmonogram prac diagnostycznych  
dla prowadzenia selektywnej kontroli

Podstawą wprowadzenia selektyw-
nej kontroli urządzeń energetycznych jest 
pełna znajomość stanu technicznego. 
Na podstawie stanu technicznego, wy-
korzystując dotychczasowe doświadcze-
nie oraz informacje zawarte w niniejszym 
opracowaniu, należy utworzyć długolet-
ni harmonogram prac diagnostycznych. 
Harmonogram powinien być podzielony 
na kilka, z góry zaplanowanych etapów, 
z których każdy składa się z:
a) ciągłej aktualizacji planowanego za-

kresu badań (analiza awaryjności) 
i uzgodnieniu go w UDT,

b) odstawienia urządzenia i przepro-
wadzenia badań,

c) wykonanie oceny stanu techniczne-
go aktualizującej harmonogram dal-
szych prac diagnostycznych oraz 
uzyskanie dopuszczenia do dalszej 
eksploatacji.
Wykonanie badań diagnostycz-

nych oraz rewizje wewnętrzne UDT 
wymagają odstawienia urządzeń do 
postoju, dlatego terminy ich wykonania 
muszą być zbieżne. Zakres badanych 
elementów, przy każdym etapie, po-
winien być tak dobrany, by przy końcu 
realizacji harmonogramu mieć wykona-
ne badania na wszystkich elementach 
urządzenia.
� o

z zakresu całego życia urządzenia ener-
getycznego, tj. projektowania-montażu-
eksploatacji (rys. 1). 

 � Organizacja diagnostyki 
w oparciu o selektywną 
kontrolę
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Marcin Kurowski, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Jak się uchronić przed 
cyberterroryzmem przemysłowym? 
Konferencja „Nowej Energii”

XXI wiek - czasy, w których niemal wszystko przenosi się z realu do rzeczywistości 
wirtualnej. Przestępcy już dawno odkryli możliwości, jakie kryją się za zasłoną 

świata nierzeczywistego. I trzeba przyznać, że bardzo dobrze się w nim odnajdują. 
Stając się coraz bardziej zorganizowani, zaczęli zagrażać, już nie tylko pojedynczym 
obywatelom, ale i całym branżom. Idąc naprzeciw stawianym wyzwaniom ery 
internetu, w której przyszło nam żyć, Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało 
25 października 2016 r. w Warszawie -  I Konferencję „Cyberbezpieczeństwo 
Przemysłowe w sektorze Energetycznym, Gazowym i Petrochemicznym”.
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Celem Konferencji była prezentacja 
praktycznych rozwiązań, ale również 
bieżących trendów w zapewnianiu bez-
pieczeństwa cyfrowego, jak też prze-
ciwdziałaniu atakom cyberprzestępców 
w tytułowych branżach.

Partnerem Głównym tego niezwy-
kle istotnego wydarzenia została fir-
ma Accenture Sp. z o.o. Dodatkowo 
partnerstwo objęła firma Pricewater-
houseCoopers Sp. z o.o. Moderato-
rem Konferencji został Tadeusz Szulc, 
ekspert IT oraz członek Rady Progra-
mowej Wydawnictwa „Nowa Energia”.

Do udziału w Konferencji zaproszo-
no spółki energetyczne, petrochemicz-
ne i gazownicze, których odpowiedzialni 
za bezpieczeństwo procesowe automa-
tyki i systemów IT specjaliści oraz inni 
decydenci w sprawach wyboru i zaku-
pu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa 
- dyskutowali nad zagrożeniami jakie 
przynosi nam wolny dostęp do sieci. 
Zjawiło się ponad 70 osób, co dosko-
nale ukazuje potrzebę dialogu nad pro-
blematyką z zakresu IT/OT.

Generał Włodzimierz Nowak ja-
ko przedstawiciel Ministerstwa Cyfryza-
cji, które objęło Konferencję Patronatem 
Honorowym, pełniący funkcję dyrektora 
Departamentu Cyberbezpieczeństwa 
przedstawił Strategię Cyberbezpieczeń-
stwa dla RP, będącą swoistym wprowa-
dzeniem panelu, przebiegającego pod 
hasłem „Cyberbezpieczeństwa na po-
ziomie UE i Polski”. Następnie Marek 
Wąsowski, dyrektor Biura Konsorcjum 
Smart Power Grids Polska z Politechni-
ki Wrocławskiej pokusił się o scenariu-
sze cyberataku na polską energetyką, 
przy okazji przypominając wszystkim 
o pierwszym udokumentowanym ata-
ku cyberterrorystycznym w historii, 
jaki miał miejsce niedawno na Ukra-
inie, kiedy to złośliwe oprogramowanie  
BlackEnergy spowodowało kilkugo-
dzinną przerwę w ukraińskim systemie 
energetycznym. Dlatego powinniśmy się 
uczyć na błędach innych, co ukazała fir-
ma Accenture, której przedstawiciele 
- Filip Kupiński, lider Zespołu Cyber-
bezpieczeństwa i Michał Paulski, ICS 
security consultant - omówili budowę 

współdzielonego Security Operations 
Center i jego analizę przypadku. Czy 
Modbus może być secure i jak zapew-
nić cyberbezpieczeństwo systemów 
automatyki przemysłowej pytał Kamil 
Kowalczuk, IT manager and cyber se-
curity expert z PwC Polska.

W czasie przerwy specjaliści z za-
kresu cyberbezpieczeństwa prowa-
dzili ożywione dyskusje i chwalili się 
doświadczeniami. Następny panel do-
tyczył jakże ważnego cyberbezpieczeń-
stwa przemysłowego. O tym w syste-
mach sterowania, czyli jak wygląda 
krajobraz przed bitwą (i oby taki zo-
stał utrzymany) wywodziła się Izabela 
Lewandowska-Wiśniewska, koor-
dynator - starszy inżynier ryzyka z PZU 
S.A. Cyberbezpieczeństwo z perspek-
tywy przemysłowych systemów ste-
rowania kiedyś i  obecnie pokazał   
Paweł Nitecki, główny specjalista ds. 
strategicznych PGE Górnictwa i Ener-
getyki Konwencjonalnej S.A., po któ-
rym przyszła pora prof. dr hab. inż. 
Macieja Kościelnego, dyrektora Insty-
tutu Automatyki i Robotyki na Politechni-
ce Warszawskiej, pokazującego jak bar-
dzo zaawansowana diagnostyka on-line 
procesów przemysłowych pozwala na 
rozpoznawanie uszkodzeń i cyberata-
ków, a nawet może im zapobiec.

W trzecim panelu przyszła pora na 
przykłady i technologie cyberbezpie-
czeństwa. I znów wracamy do lekcji, 
jaką otrzymała Ukraina, omawiając cy-
berbezpieczeństwo infrastruktury elek-

troenergetycznej - Piotr Marczak, kie-
rownik Wydziału Cyberbezpieczeństwa 
Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa 
z Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
S.A. miał w tym temacie wiele do po-
wiedzenia. Zagrożenia i rozwiązania 
z zakresu cyberbezpieczeństwa sys-
temów SCADA zaprezentował Stefan 
Bednarczyk, kierownik Działu Tech-
nicznego z Tekniska Polska Przemy-
słowe Systemy Transmisji Danych Sp. 
z o.o. Remigiusz Jankowski, territo-
ry manager z Forcepoint potwierdził, iż 
„Nowe zagrożenia przynoszą nowe wy-
zwania”, a o kompleksowym podejściu 
do cyberbezpieczeństwa infrastruktury 
krytycznej mówił Robert Basiak, bu-
siness manager w GE Digital. Również 
o kompleksowych rozwiązaniach, tyle że 
z zakresu bezpieczeństwa sieci przemy-
słowych rozprawiał się Adam Hurkała, 
konsultant Comarch S.A. „Badanie po-
datności systemów automatyki na cy-
beratak - Narzędzia dostępne w USA 
oraz możliwości ich adaptacji na potrze-
by polskiego przemysłu” było tematem 
prezentacji Adama Patureja, business 
development managera z International 
Centre for Chemical Safety and Security.

Rozwiązania zaprezentowane przez 
firmy spotkały się z aprobatą uczest-
ników, którzy zakończyli konferencję 
w pozytywnym przeświadczeniu nadej-
ścia lepszych czasów i już zapowiedzieli 
chęć udziału w kolejnej edycji.
� o

Prelegentka Izabela Lewandowska-Wiśniewska  
dyskutuje z prof. dr hab. inż. Sławomirem Szymańcem
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W szczególnie trudnej sytuacji zna-
lazły się elektrownie opalane węglem 
kamiennym, którym trudniej niż siłow-
niom, na wyraźnie tańszy węgiel brunat-
ny, sprostać konkurencji OZE. Istnieje 
ryzyko, że nawet najnowsze jednost-
ki wytwórcze będą pełniły rolę regula-
cyjną, lub wręcz pracowały jako gorą-
ca rezerwa (GR), co może radykalnie 
wydłużyć okres zwrotu nakładów po-
niesionych na ich budowę. Są to blo-
ki o nadkrytycznych parametrach pa-
ry przewidziane pierwotnie do pracy 
w podstawie krajowego systemu ener-
getycznego (KSE), zaprojektowane do 
pracy poślizgowej. Zaniżanie ich mocy 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nzw. w Pol. Śl., 
mgr. inż. Paweł Pilarz, Politechnika Śląska

Efektywność zastosowania 
zbiorników akumulacyjnych 
w instalacjach dużych bloków 
kondensacyjnych i duobloków

W ostatnich latach, szczególnie w Europie, priorytetem stało się wytwarzanie 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE), w tym z elektrowni 

wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych, które pracują w sposób stochastyczny. 
Problematyka dekarbonizacji przesuwa coraz częściej technologie paliw 
kopalnych do funkcji bilansujących przy braku generacji elektryczności ze źródeł 
odnawialnych. To powoduje ciągłą zmianę istotności poszczególnych kryteriów 
oceny technologii węglowych, a także gazowych. Obok zawsze istotnego kryterium 
sprawnościowego w całym zakresie obciążenia, wzrasta znaczenie zdolności do 
zmiany obciążenia (elastyczność cieplna) wszystkich modułów instalacji i kryterium 
niezawodnościowego.

powoduje, że będą pracowały w warun-
kach podkrytycznych, przy obniżonej 
sprawności. Stan taki może mieć trwały 
charakter. Dla uniknięcia problemów ze 
zrównoważeniem bilansu mocy oraz za-
pewnienia realizacji zmian w strukturze 
technologicznej wytwarzania zgodnych 
z polityką energetyczną, poza budową 
nowych bloków klasy 1000 MW w Ko-
zienicach, Opolu i Jaworznie, które za-
stąpią wycofywane z eksploatacji naj-
starsze bloki klasy 120 MW i mniejsze, 
należy wprowadzić dodatkowo inne 
działania zmierzające do modernizacji 
i rewitalizacji istniejących jednostek wy-
twórczych (głównie bloków 200 i 360 

MW), które będą bilansować system 
przez co najmniej następnych kilka-
dziesiąt lat. Fakt, że dotyczyć to będzie 
bloków już w dużym stopniu wyeksplo-
atowanych oraz głównie obciążenia.

W kontekście zmiany struktury tech-
nologicznej wytwarzania elektryczno-
ści, szczególnie ważne znaczenie ma-
ją: minimum techniczne bloku, skokowe 
zmiany mocy czynnej utrzymujące się 
w dłuższym okresie czasu, dopuszczal-
na szybkość zmiany mocy wytwarzanej, 
czas rozruchu bloku ze stanu gorącego 
i po dobowym postoju, a także wysoka 
sprawność w różnych stanach obciąże-
nia. Postęp w tym zakresie to bardzo 



ważny krok służący zwiększeniu udziału technologii węglowych 
w stabilizacji systemu elektroenergetycznego przy istotnym 
udziale w strukturze wytwarzania źródeł odnawialnych.

Należy podkreślić, że sposób rozwiązywania problemów jest 
istotnie zależny od historii eksploatacji. Dla nowych jednostek 
o wielu charakterystykach należy rozstrzygać na etapie projekto-
wania i konstruowania głównych modułów bloku. Dla jednostek 
eksploatowanych, w pierwsze kolejności, należy określić stan 
wyczerpania ich żywotności. Należy przy tym wykorzystać ade-
kwatne metody oceny zużycia niskocyklowego oraz zmęczenia 
pełzaniowego. Bardzo wskazanym jest zastosowanie odpowied-
nich metod eksperymentalnych (nieniszczących) weryfikujących 
modele obliczeniowe. Następnym krokiem jest przedyskutowanie 
i przyjęcie rozwiązań zwiększających, odpowiadającym założo-
nym scenariuszom eksploatacyjnym, elastyczność cieplną. Każdy 
z przyjętych rozwiązań będzie miał konsekwencje dla trwałość 
i żywotność elementów bloku.

 � Analizowane struktury technologiczne 
bloków

 � Duoblok - obciążenie nominalne i minimalne 20%
W Duobloku dwa kotły generują parę na potrzeby jedne-

go turbozespołu. Analizowany model Duobloku został przed-
stawiony na rys. 1. Posiada on nominalne parametry pa-
ry 600°C/609°C/28,5 MPa, ciśnienie przegrzewu wtórnego  
pp= 5 MPa, temperaturę wody zasilającej 300,6°C, sprawność 
kotła 94% oraz ciśnienie w skraplaczu pskr= 3 kPa. Moc brutto 
jaką osiąga przy obciążeniu 100% wynosi 526,7 MW. Na rys. 1.  
przedstawione zostały parametry czynnika w obiegu odpowia-
dające nominalnemu obciążeniu. W zakresie obciążenia od 100 
do 40%, przewidywana jest regulacja poślizgowa, natomiast od 
40 do 20% ciśnienie utrzymywane będzie na stałym poziomie. 
Rozwiązanie z dwoma kotłami daje możliwość wyłączenia jed-
nego kotła w celu obniżenia obciążenia Duobloku do poziomu 
20%. Wartości parametrów dla tego obciążenia przedstawio-
no na rys. 2.

Przy niskim zapotrzebowaniu na energię, wyłączenie jedne-
go kotła pozwala na osiągnięcie minimalnej mocy ok. 97 MW, tj. 
przy obciążęniu 20% całego Duobloku.

 � Blok 900 MW
Do analizy zwiększenia elastyczności cieplnej turbozespo-

łu z wykorzystaniem systemu akumulacji ciepła wykorzysta-
no również referencyjny Blok 900 MW, szeroko analizowany 
w zad. 1. Projektu Strategicznego Zaawansowane technologie 
pozyskiwania energii. Parametry pary proponowanej instala-
cji mieszczą się między parametrami stosowanymi w obec-
nie opanowanych konstrukcjach, a parametrami charaktery-
stycznymi dla bloku 50+: 653°C/672°C/30,3 MPa, ciśnienie 
wtórnego przegrzewu pp = 6 MPa, temperatura wody zasila-
jącej 315 ºC, sprawność kotła 94,5%, ciśnienie w skraplaczu 
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5 kPa. Schemat cieplny bloku przyjęty 
do obliczeń ilustruje rys. 3.

 � Akumulacja ciepła 
w zbiorniku hot-AKU dla 
Duobloku

Zwiększenie elastyczności pracy Du-
obloku jest możliwe po zastosowaniu 
dodatkowego zbiornika ciśnieniowego 
(hot-AKU) za odgazowywaczem. Pro-
ces akumulacji ciepła, który został sze-
rzej przedstawiony w [2,3] polega na 
rozdzieleniu strumienia czynnika przed 
pompą wody zasilającej kocioł i skiero-
waniu go do hot-AKU. Jednocześnie taki 
sam strumień wody jest doprowadzany 
za skraplaczem z zasobnika wody zim-
nej (cool-AKU). Prowadzi to do redukcji 
strumienia pary świeżej. Schemat Du-
obloku ze zbiornikami systemu akumu-
lacji ciepła jest przedstawiony na rys. 4.

Obciążenie 40% jest założonym 
minimum technicznym pracy Duobloku 
przy pracy dwóch kotłów (moc brutto 
208,3 MW), dla którego strumień wody 
do kotła wynosi 151,1 kg/s. Wartość ta 
limituje możliwość poboru wody do za-
sobnika hot-AKU. W niniejszej analizie 
założono, że akumulację ciepła prowa-
dzi się dla obciążeń wyższych od 40%. 
Drugą wartością ograniczającą możliwo-
ści systemu akumulacji ciepła jest stru-
mień skroplin kierowany do regeneracji 
niskoprężnej (RNP). Przy pracy z pełnym 
obciążeniem 100% (moc 526,7 MW), 
wynosi on 225,8 kg/s. Przy włączeniu 
akumulacji wody w hot-AKU następu-
je zwiększenie strumienia kondensatu 
do RNP, dlatego też akumulacja ciepłej 
wody jest zasadna przy obciążeniach 
niższych niż 100%.

Przy napełnianiu zbiornika hot-AKU 
zmniejsza się strumień wody zasilającej 
kocioł. Maksymalny pobór gorącej wo-
dy wynika z minimalnej ilości wody jaką 
należy skierować do kotłów (minimum 
techniczne pracy kotłów). Jednocześnie 
strumień wody doprowadzony ze zbior-
nika cool-AKU do regeneracji niskopręż-
nej przyczynia się do zwiększenia zapo-
trzebowania na parę z upustów turbiny 
średnio- i niskoprężnej. Na skutek tego 

Rys. 1. Schemat cieplny Duobloku przy obciążeniu nominalnym

Rys. 2. Duoblok z włączonym jednym kotłem  
o obciążeniu 40% - Obciążenie turbozespołu 20%

Rys. 3. Blok węglowy 900 MW z systemem zbiorników akumulujących ciepło
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Rys. 4. Duoblok przy obciążeniu 50% w trakcie akumulacji gorącej wody w hot-AKU

dodatkowo redukuje się ilość rozpręża-
nego czynnika w turbinie. Dla zakresu 
obciążenia kotłów 40-100% określono 
spadki mocy brutto odpowiadające mak-
symalnym wartościom strumieni, które 
można skierować do akumulacji, rys. 5.

W czasie akumulacji ciepła naj-
większy spadek generowanej mocy  
z 420,7 MW do 184,3 MW uzyskana dla 
80% obciążenia kotłów. Wartość ta jest 
niższa o ok. 11,5% mocy turbozespołu 
niż przy minimum technicznym duobloku 
40% wynoszącym 208,3 MW.

Biorąc pod uwagę założoną obję-
tość zbiornika hot-AKU, okres jego na-
pełniania jest zależny bezpośrednio od 
strumienia gorącej wody, rys. 5. Dla ob-
ciążenia 80%, przy którym następuje 
największy spadek mocy, czas trwania 
tego stanu jest ograniczony do 55 min. 
Przy obciążeniu 50% okres załadunku 
jest najdłuższy i wynosi 218 min. Re-
dukcja mocy jest wtedy najmniejsza, lecz 
mimo to moc Duobloku jest niższa niż 
przy obciążeniu 40% bez akumulacji cie-
pła (o 5,8 MW).

 � Akumulacja ciepła 
w zbiorniku hot-AKU dla 
Bloku 900 MW

Modelowanie procesu akumulacji 
ciepła w zbiorniku hot-AKU dla Bloku 
900 MW przebiegało podobnie jak dla 
modelu Duobloku, jednak z uwagi na in-
ne parametry techniczne strumień kie-
rowany do zasobnika wody gorącej był 
proporcjonalnie większy.

Akumulacja ciepła w zasobniku  
hot-AKU spowodowała największy spa-
dek generowanej mocy przy obciążeniu 
80% Bloku 900 MW, rys. 6. Redukcja 
ta nastąpiła z poziomu 724,3 MW do 
355,2 MW. Wartość ta jest niższa o ok. 
5,6% mocy turbozespołu niż dla obcią-
żenia 40% (376,2 MW).

Czas napełniania zbiornika hot-AKU 
jest bezpośrednio związany ze strumie-
niem kierowanym do akumulacji, rys. 6. 
Dla obciążenia 80%, gdzie spadek mocy 
jest największy, czas trwania tego stanu 
jest ograniczony do 34 min. Dla obcią-
żenia 50% proces ładowania zajmuje 

Rys. 5. Wyniki dla maksymalnych strumieni gorącej wody akumulowanej w hot-AKU

137 min., obniżenie mocy brutto bloku 
jest najmniejsze, lecz mimo to osiąga 
wartość niższą niż dla obciążenia 40% 
bez systemu akumulacji ciepła (wartość 
niższa o 5,4 MW).

 � Rozładunek zbiornika 
hot-AKU dla Duobloku

Rozładunek zakumulowanej wody 
z zasobnika hot-AKU jest realizowany 
poprzez pompowanie tego czynnika do 
rurociągu wody za wymiennikami rege-
neracji niskoprężnej (przed odgazowy-
waczem - ODG). Adekwatny strumień 
skroplin za skraplaczem jest pompowany 
do zbiornika cool-AKU, co również ma na 
celu zachowanie odpowiedniego bilansu 
czynnika w obiegu Duobloku, w tym za-

pewnienie stałych strumieni pary świeżej 
właściwych dla analizowanych obciążeń 
duobloku.

Zależnie od obciążenia i warunków 
termodynamicznych obiegu parowego 
Duobloku, obliczono maksymalne war-
tości strumienia rozładunku hot-AKU, 
tab. 1.

Zastosowanie maksymalnych możli-
wych strumieni rozładunku zbiornika hot-
AKU, zależnych od obciążenia Duoblo-
ku, przyniosło efekt w postaci przyrostu 
mocy. Doprowadzenie zmagazynowanej 
wody do ODG spowodowało znaczne 
obniżenie strumienia skroplin przepły-
wających przez wymienniki regeneracji 
niskoprężnej (RNP). Doprowadziło to 
do redukcji zapotrzebowania na parę 
z upustów części średnio- i niskopręż-
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nej turbiny (SP i NP), co podniosło moc 
brutto, rys. 7. 

Włączenie opróżniania zakumulowa-
nego ciepła przy obciążeniu 90% przy-
czyniło się do przyrostu mocy o blisko 
9%, co odpowiada wartości 42,7 MW, 
natomiast przy obciążeniu nominalnym 
uzysk ten wyniósł 40,1 MW - wzrost mo-
cy o 7,6% do wartości 566,8 MW. Można 
stwierdzić, że przyrost mocy brutto Du-
obloku przy włączonym rozładunku ge-
neruje dodatkową moc w zakresie 7-9% 
mocy przy danym obciążeniu.

Rozładunek gorącej wody za wy-
miennikami regeneracji niskoprężnej 
(RNP) przyczynia się do zmniejszenia 
strumienia wody do podgrzania, rys. 8. 
To z kolei prowadzi do ograniczenia za-
potrzebowania na parę upustową z czę-
ści SP i NP, co powoduje zwiększenie 
mocy Duobloku.

Większy strumien pary może zo-
stać rozprężony w części średnio- i ni-
skoprężnej turbiny, co w istotny spo-
sób wpływa na produkcję energii. Dla 
najwyższych obciążeń (90 i 100%), 
strumień pary na wlocie do skrapla-
cza zwiększył się o blisko 35% w po-
równaniu do wartości podstawowych, 
bez rozładunku zakumulowanego cie-
pła, czego efektem jest przyrost mocy, 
przedstawiony na rys. 9.

 � Rozładunek zbiornika 
hot-AKU  
dla Bloku 900 MW

Rozładunek gorącej wody z za-
sobnika hot-AKU został zamodelowa-
ny podobnie jak dla Duobloku, przy za-
stosowaniu strumieni przedstawionych  
w tab. 2, zależnych od parametrów ter-
modynamicznych danego obciążenia 
Bloku 900 MW.

Doprowadzenie strumienia gorą-
cej wody za regeneracją niskopręż-
ną spowodowało analogiczną reakcję 
obiegu jak w Duobloku, zmniejszenie 
zapotrzebowania na parę upustową 
z SP i NP oraz przyrost mocy brutto,  
rys. 10. Dla obciążeń w zakresie  
50-90% wzrost mocy wyniósł ok. 4%.

Tab. 1. Rozładunek zbiornika z gorącą wodą - wartości maksymalne

Obciążenie kotłów 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rozładunek z hot-AKU, kg/s 105 156 180 211 237 275 301

Rys. 6. Wyniki dla maksymalnych strumieni akumulacji w hot-AKU dla bloku 900 MW

Rys. 7. Przyrost mocy przy rozładunku hot-AKU dla różnych obciążeń Duobloku 
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 � Przeciążenie turbiny 
niskoprężnej przy 
rozładunku hot-AKU

Włączenie rozładunku zasobnika 
hot-AKU z gorącą wodą przyczynia 
się do zwiększenia strumienia pary na 
wlocie do turbiny niskoprężnej, tym sa-
mym przyrostu mocy brutto Duobloku. 
Opierając się na analizie włączenia roz-
ładunku hot-AKU przy obciążeniu kotła 
100% przeanalizowano możliwe prze-
ciążenia turbiny niskoprężnej o 5%, 

10% i maksymalną wartość 13,8%. 
Na rys. 11. przedstawiono wyniki ob-
liczeń, gdzie realizowano stopniowy 
przyrost strumienia rozładunku do mo-
mentu osiągnięcia założonego przecią-
żenia, po czym strumień ten osiągał 
wartość stałą, dla przeciążenia 5%  =  
95,5 kg/s, dla 10% = 214,5 kg/s, dla 
13,8% = 301 kg/s.

Wybrane warianty przeciążenia de-
finiują również strumień rozładunku za-
sobnika hot-AKU, a tym samym czas 
jego opróżnienia, rys. 12. Dla przecią-
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Rys. 8. Wpływ rozładunku hot-AKU na strumień kondensatu w regeneracji niskoprężnej
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Rys. 9. Wpływ procesu rozładunku na zwiększenie strumienia pary na wlocie do skraplacza
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Większy strumien pary może zostać rozprężony w części średnio- i niskoprężnej turbiny, co 
w istotny sposób wpływa na produkcję energii. Dla najwyższych obciążeń (90 i 100%), 
strumień pary na wlocie do skraplacza zwiększył się o blisko 35% w porównaniu do wartości 
podstawowych, bez rozładunku zakumulowanego ciepła, czego efektem jest przyrost mocy, 
przedstawiony na rys. 9. 
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Tab. 2. Rozładunek zbiornika z gorącą wodą - wartości maksymalne

Obciążenie kotłów 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rozładunek z hot-AKU, kg/s 195 249 294 338 371 371 371

żenia 5% przyrost mocy o 13,6 MW 
może być realizowany przez 84 min., 
dla przeciążenia 10% uzysk mocy 
29,3 MW może trwać 37 min., na-
tomiast w wariancie maksymalnego 
możliwego przeciążenia 13,8% przez 
26 min. można utrzymywać produkcję 
mocy wyższą o 40,1 MW.

 � Chwilowe zwiększenie 
mocy

Szybkie zwiększenie mocy jest 
możliwe poprzez ograniczeniem do-
pływu skroplin do wymienników re-
generacji niskoprężnej. Jednocześnie 
następuje zwiększona podaż czynnika 
ze zbiornika wody zasilającej (ZWZ). 
Proces ten może trwać do momentu 
osiągnięcia minimalnego dopuszczal-
nego poziomu w ZWZ. Okres ten jest 
zwykle krótszy niż 10 min. [1] Oblicze-
nia zmiany chwilowego zwiększenia 
mocy poprzez zmniejszenie strumienia 
kondensatu w regeneracji niskopręż-
nej bloku 200 MW i 900 MW opisa-
no w [2], natomiast dla Duobloku wa-
rian ten został szerzej przedstawiony 
w [3], rys. 13.

Zmniejszenie strumienia wody 
przepływającej przez regenerację ni-
skoprężną za cyrkulacji skroplin ze 
skraplacza na pompie kondensatu. 
Ze względów obliczeniowych, zmniej-
szenie kondensatu w regeneracji ni-
skoprężnej modelowano przez wpro-
wadzenie dodatkowego zbiornika 
za skraplaczem SKR. Prowadzi to 
do podniesienia mocy turbozespołu,  
rys. 14. Wynika to ze zmniejszenia 
strumieni pary upustowej z części 
średnio- i niskoprężnej turbiny, wsku-
tek czego turbozespół pracuje na 
zwiększonym strumieniu czynnika. 
Działanie tego procesu jest bezpo-
średnio zależne od objętości zbior-
nika wody zasilającej. Przy obciąże-
niu 100% maksymalny przyrost mocy 
osiągnął 34,8 MW, co stanowi 6,6% 
nominalnej mocy Duobloku. Natomiast 
maksymalny uzysk mocy, wynoszą-
cy 37 MW uzyskano przy obciąże-
niu 90%.

Rys. 10. Przyrost mocy przy rozładunku hot-AKU dla różnych obciążeń Bloku 900 MW
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Rys. 11. Wpływ założonego przeciążenia turbiny NP na moc brutto i czas trwania tego stanu

9 
 

 

Rys. 10. Przyrost mocy przy rozładunku hot-AKU dla różnych obciążeń Bloku 900 MW 

Przeciążenie turbiny niskoprężnej przy rozładunku hot-AKU 

Włączenie rozładunku zasobnika hot-AKU z gorącą wodą przyczynia się do zwiększenia 
strumienia pary na wlocie do turbiny niskoprężnej, tym samym przyrostu mocy brutto 
Duobloku. Opierając się na analizie włączenia rozładunku hot-AKU przy obciążeniu kotła 
100% przeanalizowano możliwe przeciążenia turbiny niskoprężnej o 5%, 10% i maksymalną 
wartość 13,8%. Na rys. 11. przedstawiono wyniki obliczeń, gdzie realizowano stopniowy 
przyrost strumienia rozładunku do momentu osiągnięcia założonego przeciążenia, po czym 
strumień ten osiągał wartość stałą, dla przeciążenia 5%  =  95,5 kg/s, dla 10% = 214,5 kg/s, 
dla 13,8% = 301 kg/s. 

 
Rys. 11. Wpływ założonego przeciążenia turbiny NP na moc brutto i czas trwania tego stanu 
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może być realizowany przez 84 min., dla przeciążenia 10% uzysk mocy 29,3 MW może trwać 
37 min., natomiast w wariancie maksymalnego możliwego przeciążenia 13,8% przez 26 min. 
można utrzymywać produkcję mocy wyższą o 40,1 MW. 

 
Rys. 12. Przeciążenie turbiny NP na moc brutto Duobloku i czas trwania podwyższonej mocy 

Chwilowe zwiększenie mocy 

Szybkie zwiększenie mocy jest możliwe poprzez ograniczeniem dopływu skroplin do 
wymienników regeneracji niskoprężnej. Jednocześnie następuje zwiększona podaż czynnika 
ze zbiornika wody zasilającej (ZWZ). Proces ten może trwać do momentu osiągnięcia 
minimalnego dopuszczalnego poziomu w ZWZ. Okres ten jest zwykle krótszy niż 10 min. [1] 
Obliczenia zmiany chwilowego zwiększenia mocy poprzez zmniejszenie strumienia 
kondensatu w regeneracji niskoprężnej bloku 200 MW i 900 MW opisano w [2], natomiast 
dla Duobloku warian ten został szerzej przedstawiony w [3], rys. 13. 

 
Rys. 13. Schemat obliczeniowy Duobloku ze zbiornikami ODG i SKR (obciążenie 100%) 
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Rys. 13. Schemat obliczeniowy Duobloku ze zbiornikami ODG i SKR (obciążenie 100%)

 � Ładowanie zbiornika 
wody zasilającej

Przeanalizowano również proces 
zwiększania przepływu przez rege-
nerację niskoprężna w celu napełnie-
nia zbiornika wody zasilającej. W tym 
przypadku zwiększa się pobór pary 
upustowej z części średnio- i nisko-
prężnej, co prowadzi do obniżenia 
mocy Duobloku. Nadwyżka powyżej 
strumienia wody zasilającej kocioł jest 
przeznaczona na gromadzenie w ZWZ 
do momentu zapełnienia go.

Proces ten nie może być pro-
wadzony podczas obciążenia nomi-
nalnego, ponieważ spowodowałby 
przekroczenie wartości granicznej dla 
założonego strumienia skroplin przed 
regeneracją niskoprężną (225,8 kg/s). 
Wartości strumienia opróżniania SKR 
przedstawiono w tab. 3.

Proces opróżniania zbiornika SKR 
może być prowadzony w niższych ob-
ciążeniach, jednak z uwagi na przywo-
łany limit, najszybciej zbiornik ten jest 
opróżniany przy najniższym obciąże-
niu, jednocześnie skutkując redukcją 
mocy o 25,5 MW (o ponad 12% dla 
obciążenia 40%), rys. 15.

Czas rozładunku zbiornika SKR 
ze zgromadzonych skroplin wynika 
bezpośrednio z maksymalnego moż-
liwego strumienia, zależnego od ob-
ciążenia Duobloku, rys. 16. Najdłużej 
proces ten występuje przy obciążeniu 
90% (98 min.) i stopniowo spada do 
wartości 14 min. przy 40% obciąże-
niu kotła. Można stwierdzić, że pro-
ces ten należałoby prowadzić przy 
zmniejszonym zapotrzebowaniu na 
energię elektryczną. Zagadnienie to 
może stanowić podstawę do opty-
malizacji działania tego systemu pod-
czas zmniennego zapotrzebowania na 
energię elektryczną.

 � Podsumowanie

Zastosowanie zbiorników akumu-
lujących gorącą wodę w instalacji blo-
ku energetycznego umożliwia szybkie 

Tab. 3. Maksymalne możliwe strumienie rozładunku skroplin ze skraplacza

Obciążenie Duobloku 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Maksymalny strumień rozładunku skraplacza, kg/s 159 133 107 80,5 54 23
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Rys. 14. Wyniki obliczeń dla kumulacji kondensatu w skraplaczu Duobloku

zmiany mocy turbozespołu, co przy ko-
nieczności zapewnienia bilansowania 
systemu elektroenergetycznego przy 
dużych wahaniach mocy spowodowa-
nych generacją elektryczności z wiatru 
i ze słońca, nabierać będzie coraz więk-
szego znaczenia.

Krótkie (kilkuminutowe) szybkie przy-
rosty mocą mogą być uzyskane przez 
zmniejszenie strumienia kondensatu 
w regeneracji niskoprężnej i wykorzysta-
nie objętości zbiornika wody zasilającej.

Przedstawiono ograniczenia zarów-
no wartości zmiany mocy jak i czasu tej 
zmiany dla monobloku o mocy 900 MW 
i duobloku o mocy ok. 520 MW. 

Rezultaty analizy wskazują na du-
ży potencjał zwiększenia elastyczno-
ści przez zastosowanie dodatkowych 
zbiorników akumulujących gorącą wodę.

Przedstawione wyniki zostały uzy-
skane w badaniach współfinansowa-
nych przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach umowy PBS2/
B4/8/2013 - Programu Badań Stoso-
wanych - Niskoemisyjne innowacyjne 
technologie rekonstrukcji elektrowni wę-
glowych z blokami o mocy 200 MW oraz 
Badaniach własnych Instytutu Maszyn 
i Urządzeń Energetycznych Politech-
niki Śląskiej 

 o
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Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum“ Sp. z o.o. 

XVIII Sympozjum 
Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ  
CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Diagnostyka wspierająca pracę regulacyjną  
i efektywną produkcję elektrowni

Sympozjum odbyło się 6-7 października 2016 r. w Hotelu Qubus, w Katowicach. 
Organizatorem było Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro 

Novum“ Sp. z o.o. Zostało ono zorganizowane przy współpracy z Towarzystwem 
Gospodarczym Polskie Elektrownie, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony 
Środowiska, TAURON Wytwarzanie S.A., PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, EDF Polska S.A. oraz ENERGA 
Elektrownie Ostrołęka S.A.
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Urząd Dozoru Technicznego po raz 
kolejny objął Sympozjum Honorowym 
Patronatem.

Dodatkowo w tym roku nad Sympo-
zjum patronat objęły: Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach oraz Pol-
sko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Han-
dlowa (AHK).

Patronat medialny nad Sympozjum 
sprawowały branżowe czasopisma: 
Energetyka, Dozór Techniczny, Prze-
gląd Energetyczny, Energetyka Ciepl-
na i Zawodowa, Nowa Energia, a także 
Biuletyn Urzędu Dozoru Technicznego 
„Inspektor” oraz portal Elektroenergetyka 
i przemysł on-line. Inżynieria w praktyce, 
a także miesięcznik „Europerspektywy”.

W Sympozjum wzięło udział 130 
przedstawicieli prawie wszystkich pol-
skich elektrowni i elektrociepłowni, Urzę-
du Dozoru Technicznego, krajowych firm 
remontowych i diagnostycznych, innych 
podmiotów związanych z polską energe-
tyką, a także zagranicznych firm i ośrod-
ków naukowych. W ciągu dwóch dni 
Sympozjum wygłoszonych zostało 27 
referatów, które dotyczyły aktualnych 
problemów i wyzwań branży energe-
tycznej.

Sympozjum towarzyszyła wystawa, 
gdzie oprócz Przedsiębiorstwa Usług 
Naukowo-Technicznych „Pro Novum“ 
Sp. z o.o. stoiska wystawowe przygo-
towały: Conco East Sp. z o.o., EthosE-
nergy Sp. z o.o., Pentair Valves & Con-
trols Polska Sp. z o.o. i Romic Aparatura 
Elektroniczna.

Tegoroczne Sympozjum, podobnie 
jak jego poprzednie edycje, zdomino-
wała aktualna dla polskiej energetyki te-
matyka oraz informacja, że Pro Novum 
rozpoczęło 30 rok swojej działalności. 
Tematyka XVIII Sympozjum była skon-
centrowana w głównej mierze na pracy 
regulacyjnej bloków energetycznych, 
która jest rezultatem głębokiej transfor-
macji, jaką przechodzi energetyka euro-
pejska i polska. Dotyczy ona praktycznie 
wszystkich dziedzin jej funkcjonowania. 
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Zmianom w technologiach wytwarzania 
oraz dystrybucji towarzyszą wyzwania 
charakterystyczne dla Gospodarki 4.0. 
Odbiorca energii ma coraz większe am-
bicje, aby ją także generować. Bloki wę-
glowe stają się w coraz mniejszym stop-
niu źródłem energii, a w coraz większym 
stopniu stabilizatorem systemu elektro-
energetycznego.

Zarządzanie majątkiem, a zwłaszcza 
efektywnością produkcji to jedno z trud-
niejszych zadań. Wykonywanie diagno-
styki musi to uwzględniać zarówno, jeśli 
chodzi o możliwość identyfikowania no-
wych rodzajów uszkodzeń, jak również 
przetwarzania informacji on-line, zdalne-
go nadzoru i automatycznego kreowa-
nia wiedzy integrowanej ze wskaźnikami 
ekonomicznymi i szacowaniem ryzyka. 
Potrzebne są odpowiednie narzędzia 
do efektywnego zarządzania produkcją, 
w tym do systemowego zarządzania 
wiedzą o stanie technicznym urządzeń 
oraz prognozowania ich trwałości na 
podstawie analizy awaryjności.

Dla zmodernizowanych bloków 100 
MW - 360 MW to jeden z podstawo-
wych warunków ich pozostania w KSE. 
Spośród bloków zakwalifikowanych ja-
ko JWCD najlepiej nadają się one do 
regulacji.
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Takie podejście od wielu lat propo-
nuje Pro Novum opracowując zarów-
no wytyczne przedłużania pracy długo 
eksploatowanych urządzeń, jak również 
systemy informatyczne umożliwiające 
zdalny nadzór diagnostyczny oraz pla-
nowanie remontów na podstawie stra-
tegii RCM i RBM.

Swoje doświadczenia w zakresie 
problemów i skutków pracy regulacyj-
nej przedstawili zarówno przedstawiciele 
elektrowni zwłaszcza z EDF Polska S.A. 
oraz TAURON Wytwarzanie S.A., jak 
również specjaliści Pro Novum Sp. z o.o.  
Tematyka referatów Pro Novum, w tym 

jednego wspólnego z IASE Sp. z o.o., 
obejmowała praktycznie wszystkie 
aspekty pracy regulacyjnej, od propo-
zycji standardów diagnostycznych po-
przez zdalne systemy diagnostyczne 
monitorujące warunki pracy i bieżący 
stan techniczny bloków energetycznych 
oraz analizę jej skutków, w tym zwłasz-
cza uszkodzeń i awarii wywołanych pra-
cą regulacyjną.

W sześciu sesjach Sympozjum zna-
lazło się także miejsce na prezentacje 
nowych metod badań przedstawio-
nych przez NNT Sp. z o.o., Urząd Do-
zoru Technicznego oraz firmę Inspec-

ta Technology, a nawet na prezentacje 
wyzwań, jakie stoją przed energetyką 
Republiki Południowej Afryki uwarun-
kowanej nie tylko charakterystycznym 
dla niej klimatem, ale także europejską/
światową polityką klimatyczną.

Za największą nagrodę za wysiłek 
organizatorów Sympozjum należy uznać 
wysoką frekwencję, ciekawe dyskusje 
oraz liczne gratulacje od jej uczestni-
ków. Zobligowało to organizatorów do 
publicznego podania daty kolejnego, 
XIX Sympozjum w 2017 r.
� o
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Jak wszyscy widzimy - ceny baterii 
i powiązanych podzespołów ciągle ma-
leją. Pojemność samych baterii rośnie 
i tym samym obniża koszt samocho-
dów elektrycznych, przy jednocześnie 
zwiększających się zasięgach. Zgod-
nie z prawami rynku i ekonomii skali, 
koszt jednostkowy każdego nowego 
samochodu elektrycznego będzie spa-
dał przy wzrastającej liczbie produko-
wanych egzemplarzy. Wraz z szerokim 

Filip Kowalski, dyrektor ds. rozwoju biznesu 
- Sektor Energetyki i Zasobów Naturalnych Europa Centralna i Wschodnia, SAP Polska Sp. z o.o. 

Joerg Ferchow, ekspert branżowy 
- elektromobilność i sieci inteligentne, SAP Polska Sp. z o.o.

Elektromobilność 
- to jest także szansa!
Samochody elektryczne i związany z tym rynek jest niewątpliwie czymś bardzo 

atrakcyjnym dla wielu podmiotów zarówno z obszaru motoryzacji, energetyki, 
ale także innych sektorów takich jak ICT lub retail. Bardzo pozytywne odczucia, 
często towarzyszące „pierwszym” doświadczeniom z użytkowania samochodów 
elektrycznych, są wzmacniane czysto pragmatycznymi argumentami - niskim 
kosztem użytkowania (m.in. ładowania) samochodu elektrycznego czy wygodą 
takiego modelu mobilności. Użytkowanie samochodów elektrycznych ma też 
niestety swoje mniej pozytywne strony: niski poziom nasycenia ryku i potrzebę 
stworzenia odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego, które pozwoli 
spopularyzować ten rodzaj pojazdów.

dostępem do rozsądnego cenowo ryn-
ku samochodów elektrycznych, jego 
absorpcja będzie rosła, wymuszając 
tym samym rozbudowę i rozszerzenie 
wymaganej infrastruktury technicznej 
i sieciowej.

Na rynku pojawia się wiele firm 
z  nowymi pomysłami, które łą-
czą „czystą” elektryczną mobilność  
z ciekawymi dodatkowymi usługami. 
W efekcie pokazują się nowe, coraz 

bardzie atrakcyjne pakiety dla właści-
cieli samochodów elektrycznych. To 
szansa na zapewnienie jeszcze lep-
szego „doświadczenia” kierowców, czyli 
konsumentów nowego segmentu ryn-
ku motoryzacyjnego i energetycznego. 
Sukces w tym obszarze będzie jed-
nak wynikiem wspólnej pracy produ-
centów samochodów, którzy zapewnią 
dostęp do floty pojazdów i przedsię-
biorstw energetycznych dostarczają-
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cych infrastrukturę. Jednak już teraz 
wiele przedsiębiorstw stoi na stanowi-
sku, że swoją ofertę i usługi zbudują od 
zera. To dobry znak dla użytkowników, 
mogących wybierać pomiędzy konku-
rencyjnymi firmami.

Mówiąc o tym, co teraz, jedna rzecz 
jest pewna - jeśli firmy chcą być częścią 
tej coraz bardziej atrakcyjnej gry, muszą 
działać szybko, zanim rynek zostanie 
przejęty przez innych graczy. W szcze-
gólności przedsiębiorstwa energetycz-
ne mogą zaoferować usługi wynikają-
ce z ich podstawowej działalności np. 
planowania, instalacji i zarządzania pu-
bliczną bądź prywatną infrastrukturą ła-
dowania. Jako niezależni, nowi gracze 
mogą skupić się na warstwie usług czy 
pełnieniu roli operatora i koordynatora 
rynku. Ponadto dystrybutorzy energii 
wciąż muszą być w stanie operować 
siecią i zapewnić odpowiednią jakość 
i ciągłość dostaw energii do klientów 
indywidualnych i biznesowych przy 
rosnącej liczbie punktów ładowania, 
często rozlokowanych bardzo nierów-
nomiernie w obrębie sieci dystrybucji 
(np. ośrodki miejskie, centra handlowe, 
parkingi). Zarządzanie popytem i do-
starczanie inteligentnych sieci staje się 
coraz bardziej istotne z punktu widze-
nia zapewnienia stabilności i ciągłości 
dostaw energii oraz unikania potencjal-
nych sytuacji awaryjnych.

W bardziej zaawansowanym mo-
delu samochody elektryczne mogą 
być traktowane jako magazyny ener-
gii wspierające równoważenie podaży 
i popytu w godzinach szczytu lub mo-
mentach przewidywanego przeciążenia 
sieci. Może to być usługa oferowana 
dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych 
ze strony właścicieli samochodów elek-
trycznych lub właścicieli flot. Nie można 
też zapominać o dodatkowych celach 
klientów, tzw. „klimatycznych”, które 
z chęcią zrealizują korporacje, gminy 
czy miasta.

Kluczowa w podejściu do rynku 
i przybliżeniu sukcesu jest współpra-
ca z partnerami posiadającymi już wie-
dzę o elektromobilności i gotowość do 
rozmowy o nowych modelach bizneso-

wych i wymaganej technologii. SAP po-
przez szereg innowacyjnych projektów 
oraz współpracę z wieloma podmiotami 
na rynku energetycznym zdobył solidne 
doświadczenie pozwalające na pełnie-
nie wymagającej roli takiego partnera. 
Firma posiada również gotowe warianty 
rozwiązania pozwalające na wsparcie 
zupełnie nowych modeli biznesowych 
związanych z rynkiem elektromobilno-
ści, w tym takich kluczowych elemen-
tów procesu jak rejestracja „do usługi”, 
autentykacja/identyfikacja, autoryzacja 
kierowcy w punkcie ładowania, billing, 
rozliczenia pomiędzy uczestnikami pro-
cesu „elektromobilnego” i inne.

Wspomniany system łączy się z in-
frastrukturą ładowania poprzez akcep-
towany powszechnie protokół OCPP 
(Open Charge Point Protocol) zapew-
niający elastyczność oraz synergię po-
między podmiotami zaangażowanymi 
w utrzymanie i użytkowanie infrastruk-
tury. SAP wspólnie z innymi podmio-
tami pracującymi nad rozwojem rynku 
dąży do powszechnego wykorzystania 
standardu IEC 61851 w komunikacji 
dotyczącej punktów ładowania (ang. 
charging points). Warstwa analityczna 
będąca integralną częścią rozwiąza-
nia oferuje obsługę błędów i dostęp do 
wymaganej informacji w czasie bliskim 
czasowi rzeczywistemu. Istotną skła-
dową systemu, ważną również z per-
spektywy rosnącej liczby uczestników 
procesu, jest unifikacja komunikatów 
pozwalająca na uzyskanie spójnej in-
formacji na temat stanu infrastruktury, 
poziomu wykonania harmonogramów, 
identyfikacji problemów oraz stanu roz-

liczeń. System umożliwia także zdalne 
rozpoczęcie i zakończenie ładowania, 
co może być przydatne przy ewentu-
alnym skorzystaniu z usługi DSM/DSR 
ze strony właścicieli samochodów elek-
trycznych.

Firma SAP już posiada samocho-
dy elektryczne w ramach własnej flo-
ty i dąży do tego, aby do 2020 r. 20% 
jej floty firmowej było reprezentowane 
przez tę kategorię pojazdów. Własne 
doświadczenia użytkowania samocho-
dów elektrycznych oraz zarządzania in-
frastrukturą ładowania są uwzględniane 
w pracach nad rozwiązaniem.

Rozwiązanie SAP zapewnia łatwy 
dostęp do systemu z każdego miejsca 
oraz skalowalność, co w perspektywie 
następnych lat będzie czynnikiem suk-
cesu technologii wspierających seg-
ment samochodów elektrycznych jako 
dynamicznie rosnącego rynku.
� o
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 � Potencjał 
elektromobilności

Rozwinięcie elektromobilności przy-
czyni się do zmniejszenia importu ro-
py naftowej oraz paliw ropopochod-
nych do Austrii i Szwajcarii, a także 
spowoduje zwiększenie zapotrzebo-
wania na energię elektryczną produ-
kowaną w tych państwach. Sektor 
transportu ma największy udział w koń-
cowym zużyciu energii zarówno w Au-
strii (33,9% w 2015 r.1), jak i Szwajcarii 
(36% w 2015 r.2). Energia ta jest produ-
kowana w wyniku spalania benzyn po-
wstałych z przerobu sprowadzanej ropy 
naftowej. W 2013 r. import ropy nafto-
wej do Austrii wyniósł 7,83 mln ton, 
a jej wartość wyniosła 9,7 mld EUR.3 
Natomiast import produktów ropopo-

Sektor elektromobilności zdobywa coraz więcej uwagi, ostatnio także Polsce, 
powoli wybijając się spod lobby paliwowego. W obszarze elektromobilności 

leży szczególnie wysoki potencjał rozwoju jako silnej gałęzi gospodarczej. 
Największe gospodarki w skali światowej, które posiadają dobrze rozbudowany 
przemysł samochodowy, mają możliwości rozwoju elektromobilności. Pojawia się 
jednak pytanie, czy niewielkie państwa, jak Austria i Szwajcaria, także mogą stać 
się konkurencyjne na europejskich, a nawet światowych rynkach w tym obszarze?

mgr Anna Kucharska, doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza 

dr Mariusz Ruszel, adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, 
założyciel oraz ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Potencjał sektora elektromobilności  
w Austrii i Szwajcarii 
- wnioski dla Polski
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chodnych do Szwajcarii stanowił 7,5 
mln ton o łącznej wartości blisko 10 
mld CHF.4 Jeżeli weźmiemy pod uwa-
gę fakt, że udział tych paliw w transpor-
cie samochodowym, w Austrii wynosi 
obecnie ok. 92% (2010 r.)5, w Szwajca-
rii jest to 68,5%6, to dostrzeżemy skalę 
potencjalnych środków finansowych, 
które mogą zostać wydane na krajową 
energię elektryczną. Konsekwencją ta-
kiego działania będzie rozwijanie seg-
mentu gospodarczego, który w sposób 
znaczący wpływa na rozwój PKB oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy. Jed-
nakże istotnym czynnikiem politycznym 
jest zapewnienie stabilnych źródeł i kie-
runków dostaw niezbędnych surowców 
do rozwoju napędów elektrycznych, do 
których należy zaliczyć lit oraz kobalt.

Szczególny potencjał w zakresie 
zastosowania, w sektorze elektromo-
bilności ma wykorzystanie technologii 
power-to-gas. Nadwyżki energii elek-
trycznej wyprodukowanej z OZE przy 
sprzyjających warunkach pogodowych 
mogą być wykorzystywane w procesie 
elektrolizy do produkcji wodoru, który ja-
ko gaz jest możliwy do długoterminowe-
go magazynowana bez znaczącej utraty 
wartości energetycznej. Następnie, tak 
uzyskany gaz, może zostać z powrotem 
przekształcony w energię elektryczną 
lub znaleźć bezpośrednie zastosowanie, 
w tym w transporcie. Zarówno Austria, 
jak i Szwajcaria uruchomiły w zakresie 
technologii power-to-gas programy pi-
lotażowe. W Austrii projekt badawczy  
wind2hydrogen zainicjował koncern 
energetyczny OMV wraz z partnerami, 
który ma się zakończyć pod koniec te-
go roku. Analogiczny projekt w Szwaj-
carii prowadzi od stycznia 2015 r. Uni-
wersytet Technologiczny Rapperswil 
we współpracy z niemieckim przedsię-
biorstwem ETOGAS, będącym liderem 
w zakresie technologii power-to-gas.

Jednocześnie niezbędna będzie roz-
budowa infrastruktury umożliwiającej 
wzrost produkcji energii elektrycznej, 
która stwarzać będzie przestrzeń do roz-
woju digitalizacji eleketromobilności oraz 
branży informatycznej (IT). W momencie 
wysokiej nadprodukcji energii z np. in-

stalacji fotowoltaicznych, może w sys-
temie cen spotowych okresowo docho-
dzić do ujemnych wartości za energię 
elektryczną. Tym samym, przy istnieniu 
odpowiedniej infrastruktury informacyj-
nej, np. w postaci aplikacji na telefon, 
możliwe jest, aby użytkownicy pojaz-
dów elektrycznych w takich momentach 
mogli nawet za darmo ładować swoje 
samochody. Rozwój takich technologii, 
jak power-to-gas czy rozwój sektora IT, 
pociągałby za sobą wzrost konkuren-
cyjności nawet małych gospodarek. To 
oznacza także rozwój istniejących sek-
torów gospodarczych, w tym samocho-
dowego, oraz nowe miejsca pracy.

 � Ograniczenia dla 
rozwoju sektora

Jednym z głównych wyzwań dla 
rozwoju elektromobilności jest przeła-
manie bariery w postaci oporu niektó-

rejestrowane pojazdy wynosiły 1,68%7, 
przy planie rozwoju elektromobilności 
funkcjonującym od 2012 r., który zakła-
da 200 tys. pojazdów elektrycznych do 
2020 r. Istotnym instrumentem wpływa-
jącym na tempo rozwoju tego segmen-
tu gospodarczego ma cena pojazdu 
elektrycznego oraz ropy naftowej na 
światowych rynkach. Wzrost popular-
ności tych pojazdów jest w naturalny 
sposób wciąż relatywnie niski, a po-
nadto pociąga za sobą konieczność 
dopłat ze strony państwa, aby czynić 
je bardziej przystępne cenowo.

Wyzwaniem staje się konieczność 
rozbudowy infrastruktury elektroenerge-
tycznej, która będzie w stanie zapew-
niać odpowiednie zasilanie w energię 
elektryczną do ładowania pojazdów, 
a także udoskonalenie akumulatorów. 
Niezbędne inwestycje obejmują zapew-
nienie odpowiednich źródeł zasilania 
dla punktów ładowania pojazdów, fi-
nansowanie badań nad technologiami, 
w tym budowy zwykle bardzo kosztow-
nych prototypów, celem podnoszenia 
ich efektywności oraz obniżania ceny. 
Obecnie najsłabszym ogniwem elektro-
mobilności wydają się być akumulato-
ry. To one, w głównej mierze, odpowia-
dają za wysoką cenę i ciężar właściwy 
samochodów elektrycznych. Ich nie-
wielka pojemność jest powodem nie-
wielkiego zasięgu pojazdów. Charak-
terystyczna dla obecnie najbardziej 
popularnych akumulatorów litowo-jo-
nowych jest także relatywnie krótka ży-
wotność, wynosząca ok. 10 lat. Po tym 
czasie naturalną koleją rzeczy powsta-
je problem odpadów, który tu jest tym 
poważniejszy, iż zużyte akumulatory 
samochodowe zaliczają się do odpa-
dów niebezpiecznych. Wydaje się, że 
szwajcarska firma ABB, która jest glo-
balnym liderem w dziedzinie energetyki 
i automatyki będzie współuczestniczyć 
w procesie rozwoju elektromobilności, 
w wielu państwach, w skali światowej. 
ABB jest producentem tera-szybkich 
stacji ładowania z technologią prądu 
stałego, które są w stanie uzupełnić 
akumulatory pojazdów elektrycznych 
w czasie 15-30 minut.

rych firm branży motoryzacyjnej, które 
są zainteresowane spowolnieniem tego 
procesu. Obecnie obserwuje się nadal 
niski wzrost liczby samochodów elek-
trycznych wśród obywateli. Świadczą 
o tym dane w takich państwach, jak 
np. Austria, gdzie w 2015 r. nowo za-

Nadwyżki energii 
elektrycznej 
wyprodukowanej 
z OZE przy 
sprzyjających 
warunkach 
pogodowych 
mogą być 
wykorzystywane  
w procesie 
elektrolizy do 
produkcji wodoru, 
który jako gaz 
jest łatwiejszy do 
magazynowania
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zmniejszenia zależności importowej wę-
glowodorów oraz przekierowania środ-
ków finansowych na zakup energii elek-
trycznej produkowanej w Polsce. Choć 
Polska nie znajduje się w czołówce eu-
ropejskich producentów samochodów, 

to krajowa branża motoryzacyjna jest 
znacznie większa od austriackiej czy 
szwajcarskiej i posiada potencjał wart 
rozwoju, o czym świadczą sukcesy 
chociażby takich przedsiębiorstw, jak 
Solaris Bus&Coach (produkcja auto-
busów). Modernizacja tej gałęzi prze-
mysłu ma więc znaczenie dla wzrostu 
konkurencyjności Polski na europejskim 
rynku, szczególnie, że pod względem 
wielkości stanowi ona ważny filar kra-
jowej gospodarki.

Potencjał polskiego sektora infor-
matycznego powinien stać się źródłem 
przewag konkurencyjnych Polski. Bio-
rąc pod uwagę sporą przewagę państw 
zachodnich w rozwoju elektromobilno-
ści, należy rozważyć, na ile Polska, na 
obecnym etapie, jest w stanie samo-
dzielnie walczyć o rozwój elektromobil-
ności i konkurencyjność własnego prze-
mysłu bądź własnej specjalizacji w tym 
zakresie. Digitalizacja elektromobilności 
mogłaby stworzyć przestrzeń do wyko-
rzystania potencjału polskich informaty-
ków w skali europejskiej, a nawet świa-
towej. Jednak rozpoczęty w państwach 
Europy Zachodniej proces transforma-
cji sektora motoryzacyjnego połączony 
z wprowadzeniem zakazów rejestracji 
samochodów spalinowych i zachętami 
w zakresie kupna nowych może spo-
wodować, że do Polski zaczną spływać 
masowo używane samochody spalino-
we, które cenowo będą daleko bardziej 
atrakcyjne od pojazdów elektrycznych. 
Taki stan rzeczy z dużym prawdopo-
dobieństwem może doprowadzić do 
znacznego spowolnienia rozwoju elek-
tromobilności w Polsce.

Pełna i bezpłatna wersja ana-
lizy dostępna na stronie Instytutu 
Polityki Energetycznej im. Ignace-
go Łukasiewicza: www.instytutpe.
pl (zakładka: Publikacje).
� o
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Obecnie 
najsłabszym 
ogniwem 
elektromobilności 
wydają się być 
akumulatory. 
To one, w 
głównej mierze, 
odpowiadają za 
wysoką cenę i 
ciężar właściwy 
samochodów 
elektrycznych. 
Ich niewielka 
pojemność 
jest powodem 
niewielkiego 
zasięgu pojazdów

”

 � Szanse i zagrożenia dla 
Polski

Elektromobilność stanowi nową ga-
łąź gospodarczą umożliwiającą zredu-
kowanie zależności importowej od ropy 
naftowej, zwiększenie zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną, a tym sa-
mym rozwinięcie polskiego przemysłu 
oraz stworzenia nowych miejsc pracy. 
W 2015 r. polskie koncerny energe-
tyczne PKN Orlen oraz Grupa Lotos 
zakupiły dla wszystkich swoich akty-
wów (Polska, Litwa, Czechy) ponad 
35 mln ton ropy naftowej (25,5 mln ton 
wykorzystano w Polsce) od Federacji 
Rosyjskiej (23% rosyjskiego eksportu) 
za kwotę blisko 13,5 mld USD.8 Wska-
zuje to potencjał polityczny w zakresie 






