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Dylematy
inwestycyjne

energetyki
Elektroenergetyka

Fot. NE

W

trudnym okresie transformacji gospodarczej
Polski po 1989 r., sektor energetyczny
spełnił swoją podstawową funkcję jaką było
zapewnienie ciągłych dostaw energii elektrycznej
dla gospodarstw domowych i przemysłu, w jakości
i cenach zapewniających rozwój gospodarczy kraju,
atrakcyjność inwestycyjną i dobrobyt społeczny.
Śledząc trudny proces integracji innych branż gospodarki z systemem ekonomicznym
UE, nie jest to rzecz, która zapewniona była z góry i bez wysiłku. W tym czasie,
a zwłaszcza po połączeniu systemu elektroenergetycznego w 1995 r. z systemem
zachodnioeuropejskim, w samej energetyce podjęty został ogromny wysiłek inwestycyjny,
najpierw nakierowany na modernizację elektrowni pod kątem surowych norm ochrony
środowiska obowiązujących w Unii Europejskiej, a następnie na ograniczenie emisji
dwutlenku węgla, jako paradygmatu europejskiej strategii dekarbonizacji gospodarki.
Po otwarciu europejskiego rynku
energii elektrycznej, zgodnie z dyrektywą 96/92 WE, która weszła w życie
w 1999 r., polskim firmom energetycznym przyszło konkurować z potężnymi
podmiotami europejskimi, ale mimo to
w bilansie ćwierćwiecza transformacji energetyka krajowa zachowała pozycję eksportera energii elektrycznej

netto. Wewnątrz branży uruchomione
zostały procesy konsolidacyjne, które
miały zapewnić polskim podmiotom
porównywalne szanse na konsekwentnie budowanym jednolitym, europejskim rynku energii. W 2014 r. Rada Europejska przyjęła kolejny ambitny cel
redukcji emisji gazów cieplarnianych
o 40% w 2030 r. w stosunku do 1990 r.,

wraz z celami produkcji energii zielonej i efektywności energetycznej, który
to cel podtrzymany został w stanowisku państw ONZ na szczycie paryskim,
w grudniu 2015 r. Z drugiej strony, na
skutek wzrostu zagrożenia zewnętrznego, szantażu dostaw surowców energetycznych, wzrostu uzależnienia energetycznego Europy, podjęta została

inicjatywa utworzenia Unii Energetycznej wraz z mechanizmami jej zarządzania. W przygotowywanym tzw. pakiecie
zimowym 2016 Komisja Europejska
stawia cele wzmocnienia solidarności
energetycznej państw członkowskich
z jednej strony, z drugiej zaś nawołuje
do szybkiej dekarbonizacji gospodarek,
wprowadzenia energetyki odnawialnej, budowy połączeń transgranicznych
i stworzenia jednolitego, europejskiego
rynku energii elektrycznej.
Stan polskiej elektroenergetyki
w 2016 r.: wiek elektrowni, konieczność przebudowy sieci elektroenergetycznych, wyzwania inwestycyjne
w źródła odnawialne z jednej strony,
a zasobność Polski w paliwa kopalne
z drugiej, w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej
rodzą wiele dylematów:
1. Jak wykorzystać krajowe zasoby
węgla dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej,
a jednocześnie pozostać w nurcie
europejskiej transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej?
2. Jakie źródła energii, jaki miks energetyczny, zapewni optymalny poziom cen energii i konkurencyjność
dla gospodarki oraz gospodarstw
domowych?
3. Kiedy i jakie nowe technologie
zmienią sposób produkcji i użytkowania energii w perspektywie
2030 r.?
4. Czy koszty produkcji, a więc i ceny
energii, podobnie jak ceny już dziś
płacone za udział globalnej sieci informacyjnej będą spadać do bardzo
niskich poziomów i jaka wówczas
będzie rola firm energetycznych?
Fundamentalnych przeobrażeń
w energetyce światowej nie można już
dzisiaj zatrzymać ani odwrócić. Polska
potrzebuje nowoczesnej energetyki, która
zapewni dostęp przedsiębiorstw do taniej
energii, dającej im przewagę konkurencyjną i zapewniającej inwestycje, energii
dla gospodarstw domowych dającej poczucie komfortu z jej użytkowania i dobrobyt. Dlatego nie możemy pozwolić sobie na zatrzymanie się w procesie zmian.

W perspektywie 2020 r. w Polsce
oddanych zostanie do eksploatacji ok.
4,5 GW nowych mocy węglowych. Niskie ceny energii, brak źródeł finansowania i ograniczenia regulacyjne nie
pozwalają na podjęcie kolejnych decyzji inwestycyjnych w wielkoskalowe
bloki. Dodatkowo stoimy przed dylematem co do technologicznych kierunków inwestowania oraz tempa rozwoju magazynowania energii i energetyki
prosumenckiej, a być może technologii wytwarzania lub użytkowania, które zupełnie zmienią reguły gry na rynku energii.
Zasadnym wydaje się postawienie i próba odpowiedzi na następujące
trzy kwestie:
1. Czy w związku z dylematami co do
możliwości i kierunków inwestowa-

”

W kwestii
modernizować czy
inwestować prawie
dwie trzecie zapytanych
wyraziło pogląd, w
pierwszej kolejności
należy dołożyć
starań, żeby wydłużyć
czas eksploatacji
istniejących bloków
klasy 200 MW i w
ten sposób zapewnić
bezpieczeństwo
dostarczania energii
elektrycznej do systemu
elektroenergetycznego

nia budować nowe bloki i jakie, czy
zmodernizować istniejące bloki klasy 200 MW i przedłużyć ich okres
eksploatacji o ok. 10 lat, „kupując”
poniekąd czas na podjęcie właściwych decyzji?

2. Czy znane są już technologie jutra
dla energetyki w rozumieniu produkcji, dostarczania i użytkowania,
z wykorzystaniem narzędzi zarządzania efektywnym korzystaniem
z energii? Jakie to są technologie?
3. C z y p o l i t y k ę e n e r g e t y c z ną Polski można oprzeć na tezie jak poniżej:
„Bezpieczeństwo energetyczne
Polski winno być oparte w całości
o krajowe zasoby surowców energetycznych, zdolności wytwórczych
i dostarczania energii do odbiorców. Aby zapewnić konkurencyjne
ceny energii dla gospodarki i odbiorców indywidualnych należy jednak w pełni otworzyć rynek energii
dla producentów i użytkowników,
w tym na wykorzystanie taniej energii z tworzącego się jednolitego rynku europejskiego”.
W Panelu Dyskusyjnym w ramach
IV Konferencji „Realizacja Bloków na
Parametry Nadkrytyczne” w Kazimierzu
Dolnym w dniach 23-25 listopada 2016
r., zadano powyższe pytania panelistom
oraz wybranym uczestnikom konferencji. Wśród panelistów reprezentowane
były zarówno koncerny energetyczne,
firmy realizujące inwestycje, biura projektowe, UDT i branżowe środowiska
naukowe.
W kwestii modernizować czy inwestować prawie dwie trzecie zapytanych
wyraziło pogląd, w pierwszej kolejności
należy dołożyć starań, żeby wydłużyć
czas eksploatacji istniejących bloków
klasy 200 MW i w ten sposób zapewnić
bezpieczeństwo dostarczania energii
elektrycznej do systemu elektroenergetycznego. Utrzymanie rezerwy mocy, dla potrzeb rosnącego rynku OZE,
w postaci coraz krócej pracujących
bloków węglowych - wymaga skonstruowania mechanizmu finansowego,
który zapewni niezbędne modernizacje
i pokryje brakujące przychody z rynku
energii. Tym mechanizmem w początkowej fazie może być operacyjna rezerwa mocy (ORM), a docelowo przychody z rynku mocy. Inwestycje w nowe
moce należy podejmować selektywnie,
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w jednostki mniejszej mocy, zdywersyfikowane paliwowo, w tym w źródła
odnawialne.
Technologie jutra dla energetyki są
już znane, zdaniem przeważającej większości panelistów. Wszyscy wymienili
na pierwszym miejscu magazyny energii i ich zastosowanie w instalacjach
domowych, wielkoskalowe zasobniki
na średnich i niskich napięciach w stacjach elektroenergetycznych, zarówno
dla celów przeciwdziałania zapaściom
napięcia, jak i zapewnienia jakości energii w miejscu przyłączenia źródeł niesterowalnych. Zasobniki energii mogą
mieć zastosowanie także w budowie infrastruktury do ładowania samochodów
elektrycznych w sieciach miejskich.
Kolejnymi wymienianymi technologiami energetyki jutra były:
 elektryfikacja transportu, zwłaszcza
publicznego,
 inteligentne, dwukierunkowe sieci
niskiego napięcia z zdalnymi układami zarządzania użytkowaniem
energii,
 elektrownie wielopaliwowe i nadkrytyczne z układami CCU,
 małe reaktory jądrowe.
„Bezpieczeństwo energetyczne Polski oparte w całości o krajowe zasoby
surowców energetycznych, zdolności
wytwórcze i dostarczania energii do odbiorców” nie budziło wątpliwości uczest-

ników panelu. Dyskusja dotyczyła tempa
zmniejszania produkcji energii elektrycznej z węgla i otwartości na korzystanie
z energii z rynku europejskiego. W efekcie tezę, aby rynek energii, przy zachowaniu bezpieczeństwa polskiego systemu elektroenergetycznego, w oparciu
o własne zasoby, otworzyć na mechanizmy rynkowe poparło 90% panelistów.
Szybkość transformacji polskiej energetyki węglowej musi uwzględniać interes
państwa, w tym w zakresie przebudowy
górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, ale jednocześnie nie pozbawić jej
konkurencyjności wobec trendów i nowych technologii mających wpływ na obniżenie kosztów wytworzenia. Dyskusja
o polityce energetycznej nie może ominąć pytania co z energetyką jądrową?
Czy Program rozpoczęty po 2008 r. należy kontynuować, czy może zamknąć.
Pewnym jest, że realizacja pierwszej
elektrowni atomowej, bez finansowania
w postaci kontraktu różnicowego jest niemożliwa. Aktualnie w ramach prac nad
Ustawą o rynkach mocy nie dyskutuje się
o mechanizmie różnicowym i włączeniu
jego w proces notyfikacyjny. Oznacza to
odsunięcie póki co decyzji o inwestycji
w pierwszą elektrownię jądrową. Wydaje się jednak, że zachowanie gotowości
do wprowadzenia energetyki jądrowej,
w dużej, czy małej skali w przyszłości jest polską racją stanu.

Podsumowując, w polskiej energetyce końca 2016 r., wobec możliwości i zasobów krajowych i wyzwań
regulacyjnych, głównie ze strony polityki klimatycznej Unii Europejskiej
uzasadnionym jest:
Modernizować istniejące moce
węglowe i przedłużyć ich eksploatację dla zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego Polski. Inwestować
selektywnie, w różne technologie wytwarzania i użytkowania energii. Technologie przyszłości, które zmienią rynek już są znane, a główny potencjał
tkwi w magazynowaniu energii, inteligentnym wprowadzaniu do sieci i zarządzaniu użytkowaniem i elektryfikacji
transportu i innych obszarów użytkowania energii.
Bezpieczeństwo energetyczne, czyli zdolność zasilenia systemu
elektroenergetycznego z własnych zasobów surowcowych, wytwórczych
i przesyłowych, w bezwietrzne noce,
przy braku dostępu do energii z importu i po odliczeniu możliwej redukcji zapotrzebowania, ale jednocześnie
otwarcie rynku na różnorodne technologie generacji i użytkowania energii,
w tym korzystanie z jednolitego, rynku europejskiego, jako sposób na zachowanie konkurencyjności gospodarki można rozważyć jako główną tezę
polskiej polityki energetycznej. o
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ws. kar pieniężnych
za przekroczenia stopni
zasilania w sierpniu 2015 r.

W

sierpniu 2015 r. wprowadzono na okres trzech tygodni obowiązek ograniczenia
poboru energii elektrycznej. Odnosiło się to głównie do obiektów przemysłowych,
budynków biurowych, czy też obiektów handlowych. Nie wszyscy odbiorcy
podporządkowali się tym ograniczeniom, w konsekwencji czego prezes URE wszczął
ponad 1000 postępowań zmierzających do nałożenia kary pieniężnej na takich
odbiorców. Analiza przepisów będących podstawą tych postępowań pozostawia wiele
wątpliwości. Odnosi się to do takich zagadnień jak: przesłanki i podstawa prawna
nałożenia kary, kryteria odnośnie wysokości kary, przesłanki umorzenia postępowania.
Poza tymi zagadnieniami, opracowanie odpowiada również na pytanie: kiedy należy
odwoływać się od decyzji prezesa URE w przedmiocie kary pieniężnej.

Rok 2015 obfitował w liczne wydarzenia polityczne, kulturalne oraz sportowe. Naród wybrał nowego Prezydenta,
po wyborach parlamentarnych diametral-

nej zmianie uległ układ sił zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, polska reprezentacja w piłce nożnej wywalczyła awans do
Euro 2016, a polska produkcja fabularna

(„Ida”) otrzymała Oskara. W tym też roku miało miejsce wprawdzie dużo mniej
spektakularne, ale również wyjątkowe
zdarzenie w polskiej energetyce. Miano-
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wicie pierwszy raz od blisko 20 lat, operator systemu przesyłowego, czyli spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
(dalej jako PSE), wprowadziła ograniczenia w dostarczeniu i poborze energii elektrycznej. Nastąpiło to poprzez wydanie
komunikatu z 10 sierpnia 2015 r. (dalej
jako Komunikat), zgodnie z dyspozycją
normy art. 11c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne1. W Komunikacie tym stwierdzono, że
nastąpiło obniżenie dostępnych rezerw
zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości, a tym samym występuje
zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W praktyce stan ten był
następstwem wyjątkowo wysokich temperatur w tym okresie. Komunikat został
opublikowany na stronie internetowej
PSE oraz podany do publicznej wiadomości w formie komunikatów radiowych.
Po opublikowaniu Komunikatu, operatorzy systemu dystrybucyjnego rozpoczęli akcję informacyjną wobec rzeczywistych adresatów tego komunikatu, tj.
przede wszystkim odbiorców przemysłowych grup taryfowych A, B oraz C. Obowiązek ograniczenia poboru energii nie
dotyczył gospodarstw domowych, podmiotów o mocy umownej poniżej 300 kW,
jak również innych podmiotów, o których
szczegółowo mowa w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007
r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej lub ciepła2.
W dalszej kolejności wydane zostało
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
11 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej3 (dalej jako
Rozporządzenie z 11 sierpnia 2015 r.).
Rozporządzenie to wprowadzało na terytorium Rzeczpospolitej ograniczenie
w dostarczaniu oraz poborze energii elektrycznej począwszy od dnia 12 sierpnia
2015 r. (literalnie od godz. 24.00 dnia 11
sierpnia 2015 r.) do końca dnia 31 sierpnia 2015 r. włącznie. Zdarzenie to było
o tyle doniosłe, iż z dniem wydania Rozporządzenia z 11 sierpnia 2015 r. wprowadzone ograniczenie nabrało mocy pra-

wa powszechnie obowiązującego. Ma to
określone implikacje prawne w kontekście nakładania kar przez prezesa URE.
Zdecydowana większość odbiorców
zastosowała się do tak ustalonych ograniczeń w poborze, ale nie wszyscy. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Urząd
Regulacji Energetyki, po uzyskaniu stosownych danych od operatorów systemów dystrybucyjnych, prezes URE z początkiem 2016 r. wszczął ponad 1000
postępowań w całej Polsce w sprawie
nałożenia kar pieniężnych, w trybie art.
56 Prawa energetycznego. Postępowania te powoli znajdują swój finał w administracyjnoprawnym toku instancji. Na
przełomie 2016 i 2017 r. nałożone zostały pierwsze kary pieniężne, a kilka innych
postępowań zostało umorzonych. Podmiotom niezgadzającym się z rozstrzygnięciem przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
a w dalszej kolejności apelacja do właściwego Sądu Apelacyjnego, następnie
zaś - w niektórych przypadkach - również
skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
Na gruncie powyższego rodzi się kilka ciekawych zagadnień oraz pytań, tj.:
(i) Jakie są przesłanki nałożenia kary pieniężnej przez prezesa URE?; (ii) Jakiej
wysokości powinna być kara?; (iii) Jakie
są przesłanki umorzenia postępowania?
(iv) Kiedy należy się odwołać do Sądu
od decyzji nakładającej karę pieniężną?

 Przesłanki nałożenia kary
pieniężnej

Przesłanką nałożenia kary pieniężnej jest oczywiście niezastosowanie się
do wprowadzonych ograniczeń w poborze energii elektrycznej. Ograniczenie to
sprowadza się w praktyce do obowiązku samodzielnego zmniejszenia w określonej porze dnia poboru energii przez
odbiorcę do wysokości zgodnej z odpowiednim stopniem zasilania. Każdy
kolejny stopień zasilania (od 11 do 20)
stanowi coraz mniejszą wartość mocy
umownej odbiorcy. Natomiast dokładne
wartości mocy przypisane do poszczególnych stopni zasilania określone są
w umowach dystrybucyjnych. Jednak-

że na gruncie przepisów Prawa energetycznego sprawa nie jest do końca
jednoznaczna.
Kluczowym zagadnieniem dla dalszych wywodów jest określenie podstawy prawnej, którą prezes URE będzie
się kierował przy nakładaniu kary. Istnieje
w tym zakresie bowiem pewna alternatywa. W rachubę wchodzić może przepis
art. 56 ust. 1 pkt. 3a Prawa energetycznego, stanowiący, że karze podlega ten,
kto nie stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, wprowadzonych na podstawie art. 11, art. 11c
ust. 3 lub art. 11d ust. 3. Alternatywą
jest natomiast przepis art. 56 ust. 1 pkt
19 Prawa energetycznego, który wskazuje, że karze podlega ten, kto nie przestrzega (…) poleceń operatora systemu
przesyłowego elektroenergetycznego
(…), o których mowa w art. 11d ust. 1 i 2.
Obie wyżej wskazane podstawy prawne
odnoszą się do niezastosowania się do
ustalonych ograniczeń mocy, względnie
stopni zasilania. Pierwsza z nich referuje
przy tym do ograniczeń wprowadzonych
drogą rozporządzenia, tj. w analizowanym stanie faktycznym Rozporządzenia
z 11 sierpnia 2015 r., zaś druga odnosi
się do ograniczeń wprowadzonych Komunikatem. W zależności zatem od tego,
czyje ograniczenie zostało naruszone – tj.
odpowiednio ograniczenie wprowadzone przez PSE w dniach 10 i 11 sierpnia
2015 r., czy też ograniczenie wprowadzone Rozporządzeniem z 11 sierpnia
2015 r. obowiązujące począwszy od 12
sierpnia do 31 sierpnia włącznie - to na
jednej z tych podstaw prawnych może
zostać nałożona kara pieniężna.
O ile z perspektywy wyniku postępowania zapewne nie będzie to miało
większej doniosłości, o tyle proceduralnie
ma to duże znaczenie. W praktyce jest
to jednakże zależne od stanu faktycznego. Należy się bowiem spodziewać, że
w wielu przypadkach odbiorca jedynie
w początkowym okresie nie stosował
się do ograniczeń. Rzeczywiste ograniczenie poboru wiąże się najczęściej
z działaniami, które niekoniecznie mogą być podejmowane ad hoc. Oznacza
to przykładowo konieczność wyłączenia
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 Kryteria decydujące
o wysokości kary

W omawianym zakresie, zgodnie
z art. 56 ust. 3 Prawa energetycznego kara pieniężna może wynosić nie
więcej niż 15% przychodu ukaranego
przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Należy przy tym
podkreślić, że ustawodawca posługuje się pojęciem „przychodu”, a nie „dochodu”, co znacząco podnosi górną
granicę kary pieniężnej. Głównym kryterium jest zatem przychód odbiorcy.
Nie zmienia to jednak faktu, że ustawodawca pozostawił dużą swobodę
prezesowi URE odnośnie wysokości
kary umownej, nie określając zarazem
żadnych innych, choćby ogólnych kryteriów. Wytycznych tych należy zatem

poszukiwać w judykaturze oraz doktrynie prawniczej.
W orzecznictwie panuje pogląd, że
w zakresie, w jakim dochodzi do wymierzenia kary pieniężnej, zasady sądowej
weryfikacji prawidłowości orzeczenia
organu regulacji powinny odpowiadać
wymogom analogicznym do tych, jakie
obowiązują sąd orzekający w sprawie
karnej4. Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń wskazuje, że o ile do zastosowania
klasycznych sankcji administracyjnych
wystarczające jest stwierdzenie obiektywnego stanu niezgodności zachowania
adresata z treścią normy, o tyle w przypadku nakładania przez organ kary pieniężnej, wymierzania jej wysokości oraz
oceny możliwości odstąpienia od jej wymierzenia, istotną rolę odgrywają czynniki o charakterze subiektywnym, odtwarzane w oparciu o analizę całokształtu
zachowania karanego przedsiębiorcy,
jego motywacji, kontekstu zarzucanego
mu naruszenia, czy chociażby wpływu
przedsiębiorstwa na uchybienie obowiązującym normom5.
Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że prezes URE, określając wysokość kary pieniężnej, powinien
brać pod uwagę szereg okoliczności
znajdujących swoje oparcie w stanie faktycznym, a przede wszystkim
w zgromadzonym w toku postępowania materiale dowodowym. W doktrynie
wskazuje się, że prezes URE powinien
uwzględniać w omawianym kontekście
stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu, jak również jego możliwości finansowe6.
Prezes URE powinien również brać
pod uwagę intensywność naruszenia,
tzn. w jakim zakresie miało miejsce niezastosowanie się do ograniczeń. Odbiorca mógł bowiem ograniczyć pobór,
z tym że w stopniu niewystarczającym,
bądź też nie ograniczyć go w ogóle.
Odnosi się to również do okresu naruszenia, tj. czy niezastosowanie się do
ograniczeń było stanem permanentnym
w okresie ich obowiązywania (czyli między 10 sierpnia a 31 sierpnia 2015 r.),
czy też niesubordynacja miała miejsce

jedynie w pierwszych dniach tego okresu. Dalej, prezes URE powinien wziąć
pod uwagę postawę odbiorcy wobec
ustalonych ograniczeń oraz samą przyczynę niezastosowania się do nich. Według Sądu Najwyższego okolicznościami łagodzącymi powinny być bowiem
działania podejmowane prewencyjnie,
nawet jeżeli ostatecznie okazały się być
nieskuteczne lub niewystarczające7. Motywacja odbiorcy również nie powinna
być bez znaczenia dla wysokości kary.

 Przesłanki umorzenia
postępowania

Postępowanie administracyjne wszczęte przez prezesa URE w sprawie nałożenia kary pieniężnej może zakończyć
się na dwa sposoby, tj. nałożeniem kary
bądź umorzeniem postępowania. Umorzenie powinno mieć miejsce przede
wszystkim w sytuacji, gdy w toku postępowania prezes URE stwierdzi, że
nie ziściły się przesłanki uzasadniające nałożenie takiej kary. W omawianym
kontekście mowa jest o sytuacji, w której w rzeczywistości odbiorca ograniczył
pobór energii elektrycznej zgodnie wytycznymi oraz indywidualnie określonymi
stopniami zasilania.
Dodatkowo przepis art. 56 ust. 6a
Prawa energetycznego stanowi, iż prezes URE może odstąpić od wymierzenia
kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu
jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek.
Pewne zdziwienie może budzić posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem
zaczerpniętym bezpośrednio z prawa
karnego, czyli „stopniem szkodliwości
czynu”. Mając jednak na względzie cytowane powyżej orzeczenia Sądu Najwyższego, zabieg ten zdaje się być zrozumiały. Wytyczne interpretacyjne odnośnie
tego zagadnienia na gruncie Prawa energetycznego prezentują przedstawiciele
doktryny prawniczej oraz Sąd Najwyższy,
który traktuje art. 56 ust. 6a Prawa energetycznego jako narzędzie liberalizacji
normy Prawa energetycznego8.
Należy zatem uwzględnić m.in. „rodzaj naruszenia norm pr. en., strukturę
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schodów ruchomych, klimatyzacji, ograniczenia oświetlania bądź też w skrajnych przypadkach wstrzymania produkcji. Tym samym mogło dojść do sytuacji,
w której odbiorca naruszył warunki określone w Komunikacie PSE, a nie w Rozporządzeniu z dnia 11 sierpnia 2015 r.,
prezes URE zaś wszczynał każde postępowanie na określonej podstawie
prawnej i tylko w granicach tej podstawy prawnej powinien procedować i orzekać. Podstawa prawna jest natomiast
wskazana w pierwszym piśmie kierowanym do odbiorcy w toku postępowania
administracyjnego, tj. w zawiadomieniu
o wszczęciu tego postępowania. Zmiana tej podstawy prawnej w dalszym toku
postępowania, z perspektywy kodeksu
postępowania administracyjnego, jest
wykluczona. Tym samym, o ile w tym
zawiadomieniu nie zostały wskazane
obie ewentualne podstawy prawne, to
prezes URE powinien procedować jedynie w odniesieniu do naruszenia warunków Komunikatu bądź Rozporządzenia
z 11 sierpnia 2015 r. Z uwagi na fakt, że
(według wiedzy autora) postępowania
były wszczynane często w odniesieniu
do Rozporządzenia, istnieją teoretyczne szanse uniknięcia kary przez odbiorców, których działanie kolidowało jedynie
z postanowieniami Komunikatu.
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rynku, na którym prowadzi działalność
adresat kary, pozycję rynkową (wyrażającą się w rozmiarze prowadzonej działalności) przedsiębiorstwa oraz zachowanie przedsiębiorstwa w czasie trwania
postępowania w przedmiocie nałożenia
kary pieniężnej. Z pojęciem społecznej
szkodliwości czynu związany jest ściśle
okres zachowania podlegającego sankcjonowaniu w postaci kary pieniężnej”9.
W orzecznictwie wskazuje się ponadto, że nieznaczny stopień przekroczenia
obowiązujących norm uzasadnia określenie stopnia szkodliwości czynu popełnionego przez powoda jako czynu
o niewielkiej szkodliwości”10. Natomiast
z pojęciem społecznej szkodliwości czynu związany jest ściśle okres zachowania
podlegającego sankcjonowaniu w postaci kary pieniężnej. W sytuacji, gdy okres
ten jest długi, istnieje korelacja z okresem
bezprawnego zachowania adresata kary,
a tym samym zwiększona jest społeczna szkodliwość czynu11. Dalej, w orzecznictwie wskazuje się, że odbiorca „może zatem uniknąć kary, gdy wykaże, że
obiektywne okoliczności danej sprawy
uniemożliwiają mu przypisanie naruszenia przepisów ustawy, z uwagi na podjęte przez to przedsiębiorstwo działania
o charakterze ostrożnościowo–prewencyjnym”12.
Powyższe wywody stanowią istotne
wskazówki, które odbiorca powinien wykorzystać w toku postępowania administracyjnego. Odbiorca powinien bowiem
ukierunkować uwagę prezesa URE oraz
postępowanie dowodowe właśnie na te
okoliczności.

 Zasadność odwołania do
Sądu

Odpowiedź na pytanie: „Czy należy
się odwołać od decyzji nakładającej karę
pieniężną?” może być tylko twierdząca.
Niezależnie od jakości merytorycznej samej decyzji, zasadność odwołania wynika
z kilku okoliczności. W pierwszej kolejności wynika to z rozumowania będącego pochodną wartości pieniądza w czasie. Kara pieniężna stanie się bowiem
wymagalna (co ma znaczenie nie tylko

w kontekście naliczania odsetek) dopiero po wyczerpaniu toku instancji. Jeżeli
zatem odbiorca nie odwoła się od takiej
decyzji, kara będzie wymagalna, a decyzja ostateczna, po 14 dniach od daty
doręczenia jej odbiorcy. Jeżeli odbiorca
zdecyduje się wykorzystać możliwość
odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, a następnie złoży apelację do właściwego Sądu Apelacyjnego,
kara będzie wymagalna co najmniej 18
miesięcy później13. W dalszej kolejności należy wskazać, że opłata sądowa
od odwołania, jak również późniejszej
apelacji, wynosi jedynie 100 PLN14. Co
więcej, rozstrzygnięcie Sądu może być
jedynie korzystne dla odwołującego się
odbiorcy. Pozytywny wynik postępowania
odwoławczego jest już jednakże zależny
od zasadności zarzutów merytorycznych
stawianych decyzji prezesa URE. Mając
natomiast na względzie zagadnienia opisane w niniejszym opracowaniu, istnieje
szansa, że Sąd będzie miał inny pogląd
na niektóre z nich, aniżeli prezes URE.

 Podsumowanie
Nałożenie kary pieniężnej przez prezesa URE nie jest rozstrzygnięciem ostatecznym, a strona może się odwołać do
Sądu, a następnie złożyć apelację do Sądu wyższej instancji. Z perspektywy interesu gospodarczego ukaranego odbiorcy,
powinien on się w każdym przypadku odwoływać. Istnieje bowiem szereg okoliczności, które mogą go ostatecznie od tej
kary uchronić. W istotnej mierze zależy to
od aktywności odbiorcy w toku postępowania administracyjnego przed prezesem
URE. Decydujący jest oczywiście stan
faktyczny. Sam fakt niezastosowania się
do nałożonych ograniczeń nie rozstrzyga
jeszcze o sprawie. Istotne jest to, kiedy
przekroczenie odpowiednich stopni zasilania miało miejsce (tj. czy w okresie objętym Komunikatem czy Rozporządzeniem
z dnia 11 sierpnia 2015 r.), jakie działania zmierzające do ograniczenia poboru
mocy podjął odbiorca oraz, jaką postawę prezentował w toku postępowania.
Osobnej analizie podlega również społeczna szkodliwość czynu, jako przesłan-

ka umorzenia postępowania. Weryfikacji
każdorazowo powinna również podlegać
wysokość nałożonej kary w kontekście
kryteriów jej obliczania oraz przesłanek
jej miarkowania. Mając na względzie fakt,
iż w wyniku odwołania Sąd nie wyda rozstrzygnięcia bardziej niekorzystnego dla
odbiorcy, polemika z treścią decyzji prezesa URE może przynieść jedynie korzystny efekt.
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kwietnia 2010 r., sygn. akt III SK 1/10, OSNP
2011/21-22/288.
8) Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2014 r., sygn. akt III SK 47/13 System Informacji Prawnej LEX.
9) Szerzej: Z. Muras (red.), M. Swora (red.), Prawo
Energetyczne, Komentarz, Wolter Kluwer, Warszawa 2010, s. 1364-1365.
10) Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. akt VI ACa 398/12,
System Informacji Prawnej LEX.
11) Por. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie –
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
6 marca 2013 r., sygn. akt XVII AmE 73/11. System
Informacji Prawnej LEX
12) Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2014 r., sygn. akt VI ACa 566/
System Informacji Prawnej LEX.
13) Szacunek autora oparty o doświadczenie zawodowe w tej materii.
14) Art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005
r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
Dz.U. 2016 poz. 623.
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Rozwój i perspektywy
sektora elektromobilności
w Holandii
P
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Przeobrażenia w tym zakresie implikują ukształtowaniem się nowej gałęzi gospodarki, co z kolei może prowadzić do pojawienia się na rynkach

krajowych oraz na arenie międzynarodowej nowych podmiotów, które tradycyjnie nie były konkurencyjne w tym
obszarze. Przykładem państwa, w któ-

rym taki proces się dokonał jest Holandia. Rozwój e-mobilności nie byłby
jednak możliwy bez zsynchronizowanej i spójnej polityki, mającej na celu

Elektroenergetyka

ojawienie się nowych technologii, będące wynikiem osiągnięcia wysokiego poziomu
rozwoju gospodarczego - jest naturalnym i koniecznym elementem transformacji
energetycznej. Jej szczególnym wyrazem jest powstanie elektromobilności, którego
wielopłaszczyznowy rozwój istotnie wpływa na kształt bilansu energetycznego
i bezpieczeństwa państwa.
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wyeliminowanie barier o charakterze
systemowo-rynkowym, prawnym, infrastrukturalno-technologicznym i ekonomicznym, co w konsekwencji doprowadziło do usunięcia będącej ich wynikiem
kluczowej przeszkody o charakterze
społecznym. Jakimi działaniami Holandii udało się stworzyć efektywny system
elektromobilności, zapewniający w tym
zakresie bezpieczeństwo energetyczne? Jakie wnioski z tych doświadczeń
może wyciągnąć Polska?
Nadrzędnym energetycznym celem Holandii w perspektywie do 2050 r.
jest redukcja uzależnienia gospodarki
od paliw kopalnych oraz zmniejszenie
jej negatywnego wpływu na życie ludzi.
Obecnie państwo to jest uzależnione
od ropy naftowej, gazu ziemnego oraz
węgla w blisko 95%. W ramach realizacji powyższych założeń planowany
jest wzrost wykorzystania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych do
14% w 2020 r. i 23% w 2023 r. Ma to
z kolei pozwolić na redukcję do 2050 r.
emisji CO2 nawet o 80% w stosunku
do 1990 r.2 Rozwój elektromobilności
może odgrywać kluczową rolę w realizacji powyższych założeń.
Sektor elektromobilności może się
rozwijać dzięki oparciu go na czterech
głównych filarach: efektywnym i spójnym systemie i rynku, przejrzystych regulacjach prawnych, zachęcających
do inwestowania instrumentach ekonomicznych oraz na nowoczesnej infrastrukturze, w której zastosowanie
znajdują nowe technologie. Te cztery
kluczowe aspekty stanowią bazę do
rozwoju kolejnego obszaru, mianowicie
społeczeństwa, co dokonuje się w drodze umiejętnego sterowania procesami
w nim zachodzących, przy zachowaniu
właściwej koordynacji czasowej. Czynnik społeczny jest najistotniejszy, gdyż
finalnie to właśnie popyt konsumentów
na produkty sektora elektromobilności
stanowi o rozwoju rynku i osiągnięciu
założonych celów.
Holenderski sektor elektromobilności w fazie swojego rozwoju systemowo charakteryzuje się interoperacyjnością, a także spójnością i konsekwencją

podejmowanych działań w długim horyzoncie czasowym. Przejawia się to
w pierwszym rzędzie w wielopłaszczyznowości przyjętych rozwiązań,
tak w wymiarze wertykalnym, jak i horyzontalnym. Z jednej strony funkcjonują trwałe formy współpracy między
władzą centralną (w tym między poszczególnymi ministerstwami i innymi
ośrodkami decyzyjnymi), regionalną i lokalną. Z drugiej - między tymi władzami a przedstawicielami biznesu, organizacji pozarządowych i nauki. Jednym
z wielu przykładów instytucjonalizacji
tej współpracy jest Formuła E-Team,
będąca forum dyskusji odbywającej
się na spotkaniach różnych środowisk.3
W Holandii do inwestowania w elektromobilność zachęcają atrakcyjne, zorientowane na czynnik społeczny regu-
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lacje prawne. W rozwoju infrastruktury
istotną rolę odgrywa sprawnie działająca instytucja partnerstwa publicznoprywatnego. Przedsiębiorcy prywatni otrzymujący również inne wsparcie
(chociażby ulgi podatkowe), chętniej
angażują się w realizację projektów
związanych np. z budową nowej sieci
stacji ładowania czy tworzenia innych

elementów infrastruktury, jeśli otrzymują przy tym wsparcie władz lokalnych i centralnych. Doskonale pokazują to wyniki finansowe największych
firm sektora mobilności, które aktywnie
uczestniczą w rozwoju analizowanego
segmentu gospodarki. Co więcej, w holenderskim prawie zamówień publicznych, cena nie jest jedynym, ani często głównym, kryterium wyboru oferty.
Oprócz tego koszt nabycia pojazdów
typu EV jest coraz niższy, co umożliwia
wybór takich aut w ramach procedury przetargowej przez samorządy. Innym aspektem determinującym rozwój
elektromobilności jest umiejętne zastosowanie instrumentów o charakterze
ekonomicznym, które mają zachęcić
do nabywania pojazdów elektrycznych.
W szczególności są to subsydia, ulgi
podatkowe czy mniejsze opłaty za korzystanie z infrastruktury miejskiej, jak
np. darmowe miejsca parkingowe.
Holandia w długiej perspektywie
czasu stawia na stopniowy wzrost
udziału odnawialnych źródeł energii
w bilansie energetycznym. Dokonuje
się to nie tylko poprzez rozbudowę infrastruktury, takiej jak farmy wiatrowe,
czy panele fotowoltaiczne, ale przede
wszystkim poprzez inwestycje w nowe technologie, które miałyby odpowiedzieć na wyzwania w zakresie magazynowania pozyskanej energii, czy
też zwiększenia efektywności energetycznej. Z jednej strony zainstalowane
farmy wiatrowe sukcesywnie podlegają procesowi tzw. repoweringu, czyli wymianie istniejących elektrowni na
bardziej nowoczesne, szczególnie pod
kątem zainstalowanej mocy.4 Przykładem takiej operacji jest park wiatrowy
Battenoert o mocy 4,6 MW. Został on
wybudowany w 1966 r. Po modernizacji ma nastąpić blisko trzykrotny wzrost
produkcji energii, gdyż wydajność ma
wynosić 12,2 MW.5 W bezpośredni sposób implikuje to rozwój analizowanego
sektora.
Elektromobilność w ujęciu infrastrukturalnym cechuje także fakt, iż cała sieć (zarządzana przez różne podmioty) jest ze sobą spójna i wzajemnie
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bie której kluczową rolę stymulującą
rozwój odgrywają nowe technologie.
Dzięki nim państwo to jest jednym ze
światowych liderów w produkcji samochodów elektrycznych, rowerów
czy łodzi śródlądowych. Osiągnięcie
założonych celów, głównie w zakresie wzrostu ich sprzedaży, było możliwe dzięki pobudzeniu popytu. Popyt
z kolei kształtował się w obliczu uczynienia podróży tymi środkami bardziej
korzystną ekonomicznie. W pierwszym rządzie było to konsekwencją
aktywnej polityki w obszarze ceny
energii elektrycznej oraz jej relacji do
ceny benzyny. Samochód elektryczny stał się tym samym porównywalny
w kosztach eksploatacji i utrzymania
ze spalinowym. Inne działania koncentrowały się na rozwoju konkurencji cenowej w zakresie komponentów
potrzebnych do produkcji samochodów elektrycznych, w szczególności
akumulatorów. Dzięki zmniejszeniu
ceny poszczególnych elementów produktu oraz rozwoju jego technologii,
zmniejszeniu uległ całkowity koszt posiadania samochodu (ang. Total Cost
of Ownership - TCO). Te działania pozwoliły na kilkukrotne osiągnięcie celu
20 tys. sprzedanych samochodów typu EV do 2015 r. W tym czasie w komercyjnym użyciu znajdowało się już
bowiem ponad 87 tys. samochodów
elektrycznych.10 Podobne rozwiązania
okazały się także skuteczne w odniesieniu do innych segmentów rynku,
np. rowerów, które są w masowym
użyciu niemal w każdym mieście.
Holandia jest państwem, w którym
funkcjonuje wysoko rozwinięty rynek
elektromobilności. W analizowanym
przypadku harmonijne przełamywanie
barier w czterech głównych obszarach
doprowadziło do usunięcia będącej
ich wynikiem przeszkody o charakterze społecznym i w konsekwencji
zdeterminowało dynamiczny rozwój
elektromobilności. Stąd też doświadczenia Holandii powinny być przykładem dla innych państw, które podążają ścieżką zrównoważonego rozwoju,
w tym Polski.

Pełna i bezpłatna wersja analizy
dostępna na stronie Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza: www.instytutpe.pl (zakładka:
Publikacje).
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się uzupełniająca. Funkcjonują chociażby wspólne systemy komunikacji
z kierowcami czy rozliczeń, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać na
takich samych zasadach z dowolnej
infrastruktury, dowolnego operatora.
Istotnym elementem rozwoju emobilności w Holandii jest inwestowanie w rozwój inteligentnych miast (ang.
smart cities) i inteligentnych sieci (ang.
smart grids). W tym aspekcie zauważalne jest nowatorskie podejście do kwestii zaopatrzenia w energię. Problemem
holenderskich miast jest nie tyle źródło
jej pozyskiwania, lecz możliwość magazynowania i wykorzystania w dowolnym
momencie (w zależności od zapotrzebowania) energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Przykładowo Tesla
opracowała w tym celu innowacyjną
domową baterię o nazwie PowerWall,
której wydajność pozwala na magazynowanie energii z paneli słonecznych
i zasilenie nią przez nawet cały dzień
średniej wielości mieszkania.6 Podobne rozwiązanie znalazło zastosowanie
w odniesieniu do samochodów elektrycznych w Lombok w Utrechcie, gdzie
stacje ładowania pojazdów zasilane są
energią uzyskaną z paneli słonecznych
i magazynowane w wysokowydajnych
bateriach.7 Innym przykładem jest pobieranie przez czujniki, będące częścią
infrastruktury drogowej danych z aplikacji, z których korzystają poruszający się
rowerzyści i kierowcy oraz następne ich
synchronizowanie z sygnalizacją świetlną, tak by zmniejszyć ilość zatorów na
drogach. W efekcie zmniejsza się czas
podróży mieszkańców oraz skala zanieczyszczenia powietrza.8 Na wszystkich
szczeblach decyzyjności i zarządzania
Holandia stawia na zrównoważony rozwój obszarów miejskich, co dokonuje się między innymi poprzez budowę
energooszczędnych budynków. Przykładem jest zeroenergetyczny budynek
szkoły Plein Oost w Haarlemie.9 Pionierskie rozwiązania były zatem w tym
wypadku wdrażane początkowo przez
samą administrację publiczną.
Holenderski sektor elektromobilności cechuje specjalizacja, w obrę-
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Rozmowa z dr Leszkiem Juchniewiczem, prezesem zarządu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej

Energii
Elektrycznej

Fot. NE

Odbiorcy – Rynek energii i gazu

Przyszłość
Niezależnych
Dystrybutorów

14 lipca 2016 r. zostało zawiązane Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej (OSDnEE). Co było impulsem do powołania tej organizacji?
Impulsem był rynek. A dokładniej
jego funkcjonowanie i przede wszystkim - oczekiwania coraz większej rzeszy
odbiorców energii elektrycznej z jednej
strony. Z drugiej zaś strony - perturbacje
regulacyjne, jakich doświadczali przedsiębiorcy działający w takich systemach.
Jak wiemy, Zamknięte Systemy Dystrybucyjne (ZSD), to pokłosie stanu dawnego posiadania - dotyczy to tzw. Operatorów Systemów Dystrybucyjnych
Przemysłowych - przedsiębiorstw posiadających własne sieci dystrybucyjne
i własnych odbiorców. To jeden z modeli
działania OSDn , który w ostatnich kilku
latach upowszechnił się w jednostkach
nowego rodzaju - galeriach handlowych,
obiektach biurowych oraz kompleksach
mieszkaniowych, będących de facto zamkniętymi systemami dystrybucyjnymi.

Chcemy, aby wymienione podmioty mogły prowadzić działalność dystrybucyjną
- na uproszczonych zasadach. Będziemy dążyć do upodmiotowienia rynku odbiorcy końcowego, tak aby dać mu
prawo do zmiany sprzedawcy. Chcemy
również oddzielać działalność dystrybucyjną od obrotowej, tak aby stworzyć
transparentny układ sieciowy z określonymi stawkami opłat dystrybucyjnych.
Statystyki pokazują, że z zasady TPA
wciąż korzysta zbyt mała liczba uczestników rynku energii. To możemy nazwać
impulsem do powołania naszego Stowarzyszenia.
A kto ten impuls wywołał?
Wśród członków założycieli Stowarzyszenia są przedstawiciele kadry
kierowniczej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych oraz firmy
prowadzące działalność gospodarczą
w zamkniętych systemach dystrybucyjnych zarówno w zakresie dystrybucji,
jak i obrotu energią elektryczną, mające status OSDn - Plus Energia, Grupa

Green Lights, Power 21, Grupa Energia,
Energo System - Henryk Kotuła, Terawat Dystrybucja.
Jakie są Państwa podstawowe
kierunki działania i cele?
Jako podstawowy cel Stowarzyszenia stawiamy sobie przede wszystkim wzmocnienie pozycji w gospodarce Polski i w sektorze energii pozycji
formalno-prawnej i rynkowej zamkniętych systemów dystrybucyjnych, promowanie współpracy uczestników rynku energii elektrycznej z zamkniętymi
systemami dystrybucyjnymi, no i oczywiście reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia wobec
organów władzy publicznej. Chcemy
współdziałać z organami i instytucjami
władzy publicznej oraz organizacjami
o podobnym charakterze w sprawach
rynku energii. Zamierzamy występować do władz i organizacji nadzorujących funkcjonowanie rynku energii
elektrycznej z inicjatywami zmian systemu regulacji obowiązujących na tym

rynku, a także prowadzić wspólną politykę medialną promującą działalność
Stowarzyszenia i jego członków. Warto
też podkreślić, że Stowarzyszenie działa w oparciu o pracę społeczną swoich
członków i nie prowadzi działalności
gospodarczej, gdyż nie taki był cel jego powołania.
Stowarzyszenie mimo krótkiego
stażu już podjęło konkretne działania.
Tak, równolegle prowadzimy zarówno działania organizacyjne związane
m.in. z tworzeniem materialno-funkcjonalnych podstaw Stowarzyszenia oraz
rekrutacją nowych członków, jak i zainicjowaliśmy spotkania merytoryczne
z organami administracji rządowej i innymi organizacjami szeroko rozumianego sektora energii. Początki są obiecujące, a sam fakt powołania OSDnEE
został z zadowoleniem powitany przez
naszych dotychczasowych rozmówców,
zwłaszcza Ministerstwo Energii i prezesa URE. Pod naszym adresem są też
formułowane niemałe oczekiwania, by
Stowarzyszenie - na wzór podobnych
stowarzyszeń, takich jak PTPiREE oraz
TOE, stało się istotnym uczestnikiem
publicznej dyskusji o rynku energii. To
niewątpliwie ambitne wyzwanie, któremu będziemy w stanie sprostać dzięki
znaczącemu poparciu ze strony całego
środowiska OSDn.
OSDnEE złożyło również propozycje zmian do ustawy Prawo
energetyczne w odniesieniu do Zamkniętych Systemów Dystrybucyjnych (ZSD).
Współuczestnictwo w szeroko rozumianym procesie legislacyjnym będzie
dla nas jednym z najważniejszych obszarów działania. Dołączamy do tych,
którzy jako pierwsi podjęli dyskusję na
ten temat i sformułowali propozycje
zmian. Były to OSDn o przemysłowym
rodowodzie. W różnym czasie i w różnych miejscach, za pośrednictwem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego
- m.in. w Katowicach, Stanowisko nr
2/2/2016 WRDS z dnia 26.02.2016

r. - wniesiono postulat do Rządu RP
o zmiany w Prawie energetycznym
upraszczające regulacje dla tzw. wydzielonych systemów dystrybucyjnych.
Z tego co mi wiadomo, inspirację legislacyjną stanowiła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/
WE z dnia 13 lipca 2009 r., która dotyczy wspólnych zasad wewnętrznego
rynku energii elektrycznej, a w artykule
28 identyfikuje ZSD jako szczególne
podmioty rynku energii, w stosunku do
których można zastosować selektywnie dobrane wyłączenia spod systemu
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Niestety na naszym
rynku energii
elektrycznej,
aktywność odbiorców
końcowych
polegająca m.in. na
zmianie sprzedawcy,
ciągle jest niewielka.
Stąd właśnie potrzeba
permanentnego
działania na rzecz
upodmiotowienia
strony popytowej

obowiązujących regulacji. Przywołany
artykuł nie został dotychczas bezpośrednio transponowany do polskiego
systemu prawnego, choć próbę podobnych rozwiązań legislacyjnych zapisano
w tzw. dużym trójpaku energetycznym
przygotowywanym w 2013 r.
Czy sądzi Pan zatem, że tego
rodzaju retrospekcja okaże się wystarczającym argumentem za ponownym rozważeniem i praktycznym wdrożeniem nowych regulacji
dla OSDn?
Oczywiście, że tak nie sądzę. Byłoby to naiwnością. Przypominam o tych

korzeniach po trosze z kronikarskiego
obowiązku i w imię ciągłości regulacji.
Niewątpliwie znacznie ważniejsze jest
to, iż pojawiły się nowe okoliczności
sprzyjające dyskusji o potrzebie zmian
tego rodzaju.
Proszę zauważyć, że w polskim systemie prawnym, konkretnie w ustawie
z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy o odnawialnych źródłach, pojawił się zapis art. 38b, który pozwala
uznać spółdzielnię energetyczną za zamknięty system dystrybucyjny i w takim
przypadku - zwolnić ją z pewnych, dodajmy uciążliwych, obowiązków ustawowych dotyczących działalności dystrybucyjnej. Skoro można zwolnić z takich
obowiązków zupełnie nowy podmiot na
rynku energii - bo jak wiadomo - spółdzielnie energetyczne dopiero będą powstawać - to dlaczego nie zrobić tego
samego w odniesieniu do podmiotów
innego rodzaju, o znacznie dłuższej i bogatszej własnej historii gospodarczej?
Dlaczego przedsiębiorcom od lat koncesjonowanym i taryfowanym, działającym zgodnie z zasadami społecznej
gospodarki rynkowej, o której stanowi
Konstytucja RP, nie stworzyć warunków
i nowych możliwości do rozwijania swojego biznesu? Zwłaszcza, że skala ich
działania nie ma charakteru masowego.
Zdaniem naszego Stowarzyszenia
przedsiębiorstwa energetyczne działające w podobnym lub zbliżonym zakresie
- powinny być traktowane identycznie.
Niezwykle ważną okolicznością
jest niewątpliwie kompleksowy
program gospodarczy jaki Stowarzyszenie ma wspólnie realizować
w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Zgadza się. Mówiąc „my” - mam na
myśli polityków, administrację rządową
i samorządową, przedsiębiorców i konsumentów. Nas wszystkich. To dobra
okazja, by na wiele spraw gospodarczych popatrzeć po nowemu. Taka jest
przecież istota tej Strategii. Jestem głęboko przekonany, że w ostatnich latach,
w sporej mierze za sprawą Unii Europejskiej i brukselskiej biurokracji, nasza
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gospodarka ugrzęzła w okowach nadmiernych i niepotrzebnych regulacji, zatracając zdolność do upowszechniania
rynku. Czas zatem przypomnieć podstawowe credo nowoczesnej, dojrzałej
gospodarki: regulacja tylko tam gdzie
jest to niezbędne, zwłaszcza w obszarach monopolu naturalnego, a wszędzie indziej - uruchomienie mechanizmów rynkowych i konkurencji w imię
interesu odbiorcy końcowego. Niestety
na naszym rynku energii elektrycznej,
aktywność odbiorców końcowych polegająca m.in. na zmianie sprzedawcy, ciągle jest niewielka. Stąd właśnie
potrzeba permanentnego działania na
rzecz upodmiotowienia strony popytowej.
Niedobrze się bowiem dzieje, gdy
nadmiar zbyt wielu szczegółowych regulacji wynikających z Prawa energetycznego i ustaw z nim powiązanych,
znacząco ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Cierpią na tym zarówno przedsiębiorcy, jak
i konsumenci.
Mówiąc o przesłankach do
zmian Prawa energetycznego w zakresie ZSD, nie można pominąć
faktu dynamicznego rozwoju obiektów przemysłowych, handlowych,
biurowych oraz innych predestynowanych do funkcjonowania w ramach ZSD.
Regulacje prawne w zakresie energetyki, a przede wszystkim praktyka
prezesa URE, uniemożliwiają szybkie
i skuteczne włączenie tych obiektów
w ramy szeroko rozumianego rynku
energii. Co tu dużo dyskutować, rynek
„nie widzi” odbiorców końcowych alokowanych w zamkniętych systemach
dystrybucyjnych. A są tak samo ważni
dla rynku, jak inni odbiorcy, przyłączeni
do sieci tzw. dużych OSD, o ponad lokalnym i regionalnym charakterze.
Postulujemy, by m.in. zwolnić OSDn
z obowiązku przedstawienia taryfy do
zatwierdzenia, o ile OSDn nie stosuje
stawek wyższych niż lokalny dystrybutor, do którego ten OSDn jest przyłączony. Takie rozwiązanie uprościłoby

wiele spraw. URE mogłoby się zająć
tym co powinien, a nie taryfowaniem
i drobiazgowym regulowaniem tych małych. Musi być trochę przestrzeni i swobody dla mniejszych podmiotów. Małe
i średnie przedsiębiorstwa odgrywają
w naszej gospodarce coraz istotniejszą
rolę, generując coraz więcej miejsc pracy i coraz większy PKB. Z pewnością
warto i trzeba je wspomóc w ich organicznym rozwoju. Taka sytuacja świadczyłaby o pewnej dojrzałości polskiego
rynku energii, bo jak wiadomo wszystkiego wyregulować się nie da i co więcej - nie ma takiej potrzeby.
Nie sądzi Pan, że brak regulacji
- jej uproszczenie, może wywołać
jakieś patologie w działaniu OSDn?
Nie sadzę, aby pełna i drobiazgowa
regulacja dawała gwarancję właściwego
postępowania i wyeliminowania sytuacji
patologicznych. Możemy się odwołać
do Kodeksu Karnego. Jesteśmy przecież uczciwymi obywatelami, a KK jest
po to, aby zapobiegać sytuacjom odbiegającym od norm społecznych. I my
też tutaj uważamy, że gdyby doszło do
zwolnienia systemowego i OSDn-y nie
musiałyby zatwierdzać swoich taryf, to
za naruszenie nowych zasad niech będą zagrożone sankcjami dotkliwych kar,
łącznie z wykluczeniem z rynku. W takiej sytuacji prezes URE wszczynałby
z urzędu postepowanie pozbawiania
koncesji. Jeżeli ktoś chce być nieuczciwy, musi się liczyć z dotkliwymi konsekwencjami swojego postępowania. Dodam tylko jeszcze, że nadmiar regulacji
bywa tak samo szkodliwy, jak jej brak.

Fot. PIXABAY.COM
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Czy Pana zdaniem Zamknięte
Systemy Dystrybucyjne, a co za
tym idzie działalność OSDn będzie
się rozwijała?
Proszę pamiętać, że energetyka się
zmienia. Wraz z rozwojem gospodarczym i pojawieniem się nowych technologii - OZE, e-mobility - trzeba będzie coraz szerzej bilansować produkcję
i konsumpcję energii. Dlatego myślę, że
stopniowo będziemy odchodzić, a przynajmniej nie rozwijać w szybkim tempie
wielkich sieci przesyłowych, które generują wiele problemów i kosztów dla
odbiorcy. W modelu ZSD mamy mniej
strat i kosztów związanych z przesyłem, co korzystnie wpływa na kieszeń
odbiorcy końcowego. Pytanie, czy ten
model się sprawdzi? Nie wiem. Ale warto podjąć ryzyko i rozpocząć działania,
które sprawią, że różni odbiorcy w różny
sposób będą zaspokajać swoje potrzeby energetyczne, nie tylko korzystając
z energetyki wielkoskalowej. Dopełnieniem tej energetyki powinny być rozproszone źródła. A żeby tak się stało
muszą być transparentne zasady funkcjonowania sieci dystrybucyjnych - również zamkniętych obszarów, bo każdy ma prawo zmiany sprzedawcy, jak
mówi Prawo energetyczne i każdy ma
prawo korzystać z usług przesyłowych
na równych prawach i transparentnych
zasadach związanych z płatnościami.
Dziękuję za rozmowę.

o
Rozmawiał: Mariusz Marchwiak,
Wydawnictwo „Nowa Energia”
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Olga Namiecińska, Grzegorz Wielgosiński, Agata Targaszewska,
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

Oddziaływanie emisji
zanieczyszczeń

ze spalarni odpadów

Funkcjonujący aktualnie model gospodarki odpadami opiera się przede
wszystkim na regionalnych instalacjach
przetwarzania odpadów komunalnych
(tzw. RIPOK-ach), którymi są instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. W ostatnich latach
powstało ich w Polsce ponad 120,
a ich zdolność przerobowa sięga blisko
9 mln Mg rocznie. W instalacjach tych
powstaje dziś ok. 2,5-3,5 mln Mg frakcji palnej zwanej najczęściej RDF lub
pre-RDF, która od 1 stycznia 2016 r. nie
może być składowana. Trwa więc przy-

miarka do budowy kolejnych instalacji,
tym razem już nie spalarni zmieszanych
odpadów komunalnych, ale właśnie spalarni RDF-u [3].
Nie zmienia to jednak faktu, iż niezależnie czy mówimy o spalarni zmieszanych odpadów komunalnych czy
spalarni RDF-u, każdy projekt budowy
takiej instalacji spotyka się ze zmasowanymi protestami. Dla protestujących
nie ma żadnego znaczenia, że rośnie
w kraju góra tymczasowo magazynowanego RDF-u, z którym przecież trzeba coś zrobić. Nie przyjmują oni również

do wiadomości wielokrotnie potwierdzonych faktów, że spalanie odpadów jest
technologią sprawdzoną, instalacje są
bezpieczne i nie są obiektami wpływającym na zanieczyszczenie środowiska
w sposób znaczący. Jednym z najważniejszych argumentów przeciwników budowy spalarni jest mocno akcentowana
przez nich sprawa emisji zanieczyszczeń. Wobec pogarszającego się stanu
zanieczyszczenia powietrza w Polsce
i alarmujących raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), czy Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA)
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palanie odpadów jest jednym z najważniejszych i nieodzownych elementów
nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami. Ma to szczególnie istotne
znaczenie w odniesieniu do odpadów komunalnych. Dążąc do osiągnięcia standardów
gospodarowania odpadami obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, również
w Polsce podjęto kilka lat temu działania zmierzające do wprowadzenia spalania do
systemu gospodarki odpadami. W ostatnich latach udało się wybudować 5 dużych
nowoczesnych spalarni odpadów (Białystok, Bydgoszcz, Konin, Kraków, Poznań),
które rozpoczęły pracę w 2016 r. Kolejna (w Szczecinie) powinna ruszyć pod koniec
br. Dodając do tego funkcjonującą od 2001 r. małą spalarnię w Warszawie,
powinno pozwolić to na przetwarzanie metodą termiczną około 1 mln Mg odpadów
komunalnych rocznie, co stanowi tylko ok. 10% ilości odpadów komunalnych
powstających w Polsce (wg danych GUS [1]). W bardziej rozwiniętych od nas krajach
UE ten odsetek jest znacznie wyższy i sięga 30-50% [2].
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- w powszechnym przekonaniu budowa
spalarni odpadów może ten stan tylko
pogorszyć. Stereotyp czarnego, gryzącego dymu z komina spalarni funkcjonuje. Postanowiono więc przeanalizować
zarówno bezwzględną wielkość emisji,
jak i imisję zanieczyszczeń wokół spalarni odpadów i porównać ją z emisją
z podobnej wielkości (mocy) obiektami
ciepłowniczymi, których ponad 300 funkcjonuje w naszym kraju. W przeważającej części są to ciepłownie i elektrociepłownie wyposażone w kotły rusztowe
(wodne, rzadziej parowe), czasami kotły
pyłowe (parowe) oraz sporadycznie bloki gazowe [4].
Dla celów obliczeniowych przyjęto
nominalną moc cieplną kotła na poziomie 105 MWt. Wielkość ta wynika z nominalnej wydajności jednego z najmniejszych produkowanych w kraju (np. przez
Rafako) kotłów pyłowych opalanych węglem kamiennym - OP-140. Dla porównania przyjęto również wariant z kotłem
rusztowym - w tym wypadku zakładaną
moc cieplną mogą dostarczyć 3 kotły
rusztowe, węglowe OR-32. Założono,
że analizowany kocioł ciepłowniczy powinien być kotłem parowym, tak by analogicznie do spalarni odpadów pracował
w kogeneracji. Jako trzeci wariant do porównania przyjęto kocioł gazowy również
o mocy 105 MWt. Sumaryczna moc kotła w przypadku spalarni odpadów również pozostała ustalona na tym samym
poziomie. Przy założonej wartości opałowej zmieszanych odpadów komunalnych na średnim poziomie ok. 7,5 MJ/
kg oznacza to wydajność spalarni na
poziomie 440 000 Mg/r., a więc dwa
razy większą od największej funkcjonującej w Polsce spalarni zmieszanych
odpadów komunalnych (w Krakowie wydajność 220 000 Mg/r.). Dodatkowo
przeanalizowano również spalarnię RDF,
przy założeniu, że będzie ona spalać
ok. 235 000 Mg rocznie RDF o wartości opałowej 14 MJ/kg i będzie posiadać nominalną moc cieplną również na
poziomie 105 MWt.
Podstawową charakterystykę instalacji dla analizowanych 5 wariantów
przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Podstawowa charakterystyka instalacji dla analizowanych 5 wariantów
Kocioł
Moc
Sprawność
Temperatura
spalin
Wartość
opałowa paliwa

Jednostka
MWt
%

OP-140
105,0
90

3 x OR-32
105,0
85

Blok gazowy
105
92

ITPOK
105,1
86

ITPOK - RDF
105,0
86

oC

130

140

160

120

120

MJ/kg
*) MJ/m3

21,0

23,0

34,5*)

7,5

14,0

Tab. 2. Najważniejsze parametry eksploatacyjne instalacji dla analizowanych 5 wariantów
Kocioł
Maksymalne
zużycie paliwa
Roczne zużycie
paliwa
Współczynnik
nadmiaru
powietrza
Stężenie tlenu w
spalinach
Wilgotność
spalin

Jednostka
Mg/h
*) m3/h
Mg/r.
*) m3/r.

Strumień spalin

OP-140

3 x OR-32

Blok gazowy

ITPOK

ITPOK - RDF

20,0

19,3

11 909*)

58,7

31,4

150 000

145 013

89 319 471*)

440 003

235 500

-

1,3

1,6

1,1

2,3

2,3

%

4,51

7,50

1,74

10,10

10,95

%

7,5

5,5

6

16

16

m /h
m3u/h

229 409
158 042

296 945
166 937

198 448
125 825

526 976
335 303

436 391
252 744

3

Tab. 3. Obowiązujące standardy emisyjne dla analizowanych 5 wariantów
Kocioł
SO2
NOx
Pył

Jednostka
mg/m3u
mg/m3u
mg/m3u

OP-140
250
200
25

3 x OR-32
1300
400
100

Blok gazowy
35
200
5

ITPOK
50
200
10

ITPOK - RDF
50
200
10

Tab. 4. Wielkość emisji maksymalnej oraz emisji rocznej dla analizowanych 5 wariantów
Kocioł
SO2
NOx
Pył
SO2
NOx
Pył

Jednostka
kg/h
kg/h
kg/h
kg/rok
kg/rok
kg/rok

OP-140
39,51
31,61
3,95
296 328
237 063
29 633

3 x OR-32
217,02
66,77
16,69
1 627 633
500 810
125 203

Na podstawie danych zawartych
w tabeli 1 wyliczono wielkość maksymalnego chwilowego oraz średniorocznego
zużycia paliwa, a następnie korzystając
z zależności podanych przez Recknagela [5] obliczono maksymalny strumień
spalin dla warunków pracy instalacji oraz
dla warunków umownych (temperatura:
273 K, ciśnienie: 1013 hPa, spaliny suche, umowna zawartość tlenu w spalinach: 3% dla bloku gazowego, 6% dla
kotłów węglowych oraz 11% dla spalarni odpadów w obu wariantach). Wyniki
tych obliczeń przedstawiono w tabeli 2.
Wartości współczynnika nadmiaru powietrza (stężenia tlenu w splinach) oraz
wilgotności spalin przyjęto na podstawie

Blok gazowy
5,28
30,20
0,75
39 635
226 485
5 662

ITPOK
16,77
67,06
3,35
125 739
502 955
25 148

ITPOK - RDF
12,64
50,55
2,53
94 779
379 116
18 956

danych uzyskanych od potencjalnych
dostawców instalacji.
Następnie do obliczeń przyjęto wariant maksymalny, czyli założono, że dla
maksymalnego chwilowego zużycia paliwa mamy maksymalny strumień spalin
oraz w spalinach występują maksymalne, prawem dopuszczalne, czyli nieprzekraczające standardów emisyjnych (art.
141 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
[6]) stężenia zanieczyszczeń (standardy
emisyjne podane w tabeli 3, wg Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania
paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów [7]). Założono iden-
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tyczny dla wszystkich 5 analizowanych
wariantów czas pracy instalacji równy
7 500 godz. w ciągu roku.
Dla tak przyjętych wartości maksymalnych oszacowano maksymalną
emisję zarówno chwilową, jak i roczną
podstawowych trzech zanieczyszczeń
z procesu spalania - ditlenku siarki (SO2),
tlenków azotu (NOx) przeliczonych na ditlenek azotu oraz pyłu. Wyniki tych obliczeń zestawiono w tabeli 4.
Z chemicznego punktu widzenia
spalanie jest reakcją utlenienia związków organicznych - węglowodorów mających w swojej cząsteczce zarówno atomy węgla (C), jak i wodoru (H). Oprócz
tych dwóch pierwiastków w materiale
palnym poddawanym spalaniu występują często również inne atomy, np. siarki
(S), azotu (N), tlenu (O), chloru (Cl), bromu (Br) itp., które w procesie spalania

Tab. 5. Wartość maksymalnych obliczonych stężeń jednogodzinnych w imisji w zasięgu
oddziaływania emitora dla analizowanych 5 wariantów
Zanieczysz- Jedczenie
nostka
μg/m3
SO2
μg/m3
NOx
PM10
μg/m3

OP-140

3 x OR-32

62,041
49,636
3,101

269,368
82,876
10,358

Blok
gazowy
8,288
47,404
0,589

ITPOK
13,835
55,324
1,382

ITPOK RDF
12,236
48,933
1,225

Wartość dopuszczalna
350
200
280

Tab. 6. Wartość maksymalnych obliczonych stężeń średniorocznych w imisji w zasięgu
oddziaływania emitora dla analizowanych 5 wariantów
Zanieczysz- Jedczenie
nostka
μg/m3
SO2
μg/m3
NOx
PM10
μg/m3
g/m2
Opad pyłu
rok

OP-140

3 x OR-32

1,924
1,539
0,096

8,492
2,613
0,327

Blok
gazowy
0,257
1,470
0,018

2,574

9,067

0,489

również biorą udział, wchodząc w rozmaite reakcje. Generalnie przyjmuje się, że
z chemicznego punktu widzenia spalanie każdego paliwa przebiega podobnie.
Oprócz podstawowej reakcji utleniania

ITPOK

ITPOK RDF

0,437
1,747
0,044

0,392
1,576
0,039

Wartość dopuszczalna
20
40
40

1,250

1,107

200

węgla do ditlenku węgla oraz reakcji wodoru z tlenem prowadzącej do powstania wody przebiega szereg innych reakcji chemicznych, od niepełnego spalania
w wyniku czego powstaje tlenek węgla

reklama

Energia z odpadów

Każdego roku Doosan Lentjes pomaga swoim klientom przekształcić miliony ton odpadów w
energię. W ramach Grupy Doosan, oferujemy dopasowane do potrzeb rozwiązania w formule „od
zasypu na ruszt po komin” spełniając wszystkie normy wymagane przy spalaniu odpadów. Nasza
oferta kompleksowego wykonawstwa projektów w formule „pod klucz” (EPC) czyni z nas idealnego
partnera dla realizacji projektów ZTPO.
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Doosan Lentjes

Aby dowiedzieć się więcej na temat technologii Doosan Lentjes, skontaktuj się z nami:
Tel. (Polska): +48 (0) 327819252 Email: info.katowice@doosan.com
Tel. (Niemcy): +49 (0) 2102 166 0 Email: DL.Info@doosan.com

www.doosanlentjes.com
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(CO), węgiel elementarny (sadza), poprzez utlenianie siarki do jej dwutlenku
i trójtlenku (SO2 i SO3), utlenianie azotu
do mieszaniny różnych tlenków azotu
(przede wszystkim NO, NO2 i N2O), aż
po bardziej skomplikowane reakcje redukcji czego produktem może być np.
siarkowodór (H2S), chlorowodór (HCl)
itp. W wyniku skomplikowanych reakcji poza strefą spalania powstają różne
związki chemiczne jak np. proste aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, alkohole, proste związki alifatyczne i aromatyczne, wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne, polichlorowane bifenyle
czy wreszcie polichlorowane dibenzop-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany. Dostępna literatura przynosi liczne
doniesienia o wielu tego typu związkach
wykrytych w spalinach ze spalania nie
tylko odpadów, ale także węgla czy biomasy [2]. Lista substancji, dla których
określono standardy emisyjne w przypadku spalarni odpadów jest znacznie
dłuższa niż w przypadku energetycznego spalania paliw, jednakże to, że jakieś substancje nie są normowane dziś
w spalinach ze spalania węgla czy biomasy nie oznacza, że ich tam nie ma.
Przygotowywane tzw. konkluzje BAT dla
energetycznego spalania paliw w sposób istotny wydłużają listę substancji
normowanych w spalinach ze spalania
węgla czy biomasy, zbliżając ją do listy
substancji normowanych w spalinach ze
spalarni odpadów [8, 4].
W niniejszej pracy postanowiono jednak ograniczyć się tylko do porównania
emisji podstawowych zanieczyszczeń
emitowanych ze wszystkich analizowanych rodzajów obiektów ciepłowniczych:
kotła pyłowego i kotła rusztowego opalanego węglem kamiennym, bloku gazowego opalanego gazem ziemnym oraz
spalarni zmieszanych odpadów komunalnych i spalarni RDF-u. Porównanie
wielkości emisji maksymalnej oraz rocznej dla ditlenku siarki, tlenków azotu oraz
pyłu przedstawiono w tabeli 5.
Analizę wielkości imisji tych zanieczyszczeń do środowiska (stężeń
w powietrzu atmosferycznym) w rejonie oddziaływania rozpatrywanej emisji

zanieczyszczeń przeprowadzono, wykorzystując obowiązującą metodykę modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
opartą na modelu dyfuzji atmosferycznej
Pasquille’a, opisaną w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu [9]. Przyjęto, że wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza odbywać się będzie za pośrednictwem emitora o wysokości 60 m. Średnica emitora
w każdym analizowanym przypadku była różna (od 1,9 m dla bloku gazowego,
poprzez 2,0 m dla kotła OP-140, 2,3 m
dla 3 kotłów OR-32, aż do 2,8 m dla
spalarni RDF i 3,1 m dla spalarni zmieszanych odpadów komunalnych), w celu
zachowania jednolitej prędkości wprowadzania gazów i pyłów do powietrza
równej ok. 20 m/s. Wyniki modelowania
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w postaci obliczonych stężeń w imisji:
jednogodzinnych oraz średniorocznych
przedstawiono w tabelach 5 i 6.
W celu lepszego zobrazowania danych zawartych w tabeli 4 przedstawiono w postaci wykresów porównanie emisji zanieczyszczeń powstających
we wszystkich analizowanych rodzajach
obiektów ciepłowniczych tzn. dla kotła
pyłowego i rusztowego opalanego węglem kamiennym, bloku gazowego opalanego gazem ziemnym oraz spalarni
zmieszanych odpadów komunalnych
i spalarni RDF-u (rys. 1-3).
Jednocześnie analizując dane zawarte w tabelach 5 i 6 łatwo zauważyć,
że w żadnym z rozpatrywanych przypadków emisja zanieczyszczeń nie powoduje przekroczenia standardów jakości
powietrza (dopuszczalnych stężeń jednogodzinnych i dopuszczalnych stężeń
średniorocznych) zgodnie z wymaganiami art. 144 ustawy Prawo Ochrony
Środowiska [6].
Jak można łatwo zaobserwować,
najwięcej zanieczyszczeń (zarówno SO2,
jak i NOx, a także pyły) emitowanych do
powietrza wytwarzają kotły rusztowe.
Wynika to ze stosunkowo liberalnych
standardów emisyjnych dla istniejących
źródeł o mocy poniżej 50 MWt. Najmniej

emitowanych jest do powietrza z bloków
gazowych. Porównanie wielkości emisji
ditlenku siarki oraz pyłu ze spalarni odpadów (zarówno zmieszanych, jak i RDF)
z emisją z ciepłowni węglowych (wyposażonych zarówno w kotły pyłowe, jak
i rusztowe) wypada zdecydowanie lepiej na korzyść spalarni odpadów. Jedynie w przypadku emisji tlenków azotu emisja ze spalarni jest porównywalna
z emisją z kotłów rusztowych. Pozostałe
kotłownie (kocioł pyłowy i blok gazowy)
wypadają lepiej. Wynika to ze stosunkowo niskiej wartości opałowej zarówno
zmieszanych odpadów komunalnych
(7,5 MJ/kg), jak i RDF-u (14 MJ/kg) i tym
samym konieczności spalenia znacznie
większej ilości paliwa co owocuje znacznym strumieniem spalin przy obowiązującym wszystkie instalacje identycznym
standardzie emisyjnym - 200 mg/m3u.
Analizując rzeczywiste oddziaływanie emisji zanieczyszczeń z porównywalnych emitorów można łatwo zauważyć,
że dla spalarni odpadów (zarówno zmieszanych, jak i RDF) jedynie w przypadku
emisji NOx obliczone stężenia jednogodzinne są na poziomie ok. 25% wartości
dopuszczalnych. Dla jednogodzinnych
stężeń SO2 i pyłu zawieszonego PM10
obliczone stężenia stanowią poniżej 5%
wartości dopuszczalnych. Dla stężeń
średniorocznych obliczone wartości nie
przekraczają 5% wartości dopuszczalnych dla wszystkich analizowanych zanieczyszczeń, tj. SO2, NOx, pyłu zawieszonego PM10, a także opadu pyłu.
Można zatem śmiało powiedzieć, że
pomimo wielu protestów i niechęci społeczeństwa w kwestii budowy Instalacji
Termicznego Przekształcania Odpadów
obiekt ten w żadnej mierze nie powinien
być nazywany „trucicielem”. Jak widać
istniejące dziś instalacje obiektów ciepłowniczych wytwarzają i emitują do środowiska więcej szkodliwych zanieczyszczeń niż spalarnia odpadów.
Podsumowując, niniejsza praca ma
na celu porównanie oddziaływania emisji zanieczyszczeń emitowanych z powszechnie stosowanych kotłów z sektora ciepłowniczego ze spalarnią odpadów
komunalnych (zarówno zmieszanych, jak
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Rys. 1. Emisja maksymalna SO2 dla analizowanych obiektów ciepłowniczych
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Rys. 2. Emisja maksymalna NOx dla analizowanych obiektów ciepłowniczych
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Rys. 3. Emisja maksymalna pyłów dla analizowanych obiektów ciepłowniczych
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i RDF). Z przedstawionych wyników widać wyraźnie, że Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych nie wpływa znacząco na środowisko. Z drugiej
strony należy pamiętać, że ta metoda
jest nieodzownym elementem systemu
gospodarki odpadami komunalnymi,
sprawdzonym i funkcjonującym w najbardziej uprzemysłowionych krajach nie
tylko Unii Europejskiej, ale także całego
świata [2].
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Paliwa dla energetyki

dpady komunalne są to odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych
oraz odpady wytwarzane w handlu detalicznym, przedsiębiorstwach,
budynkach biurowych, instytucjach edukacyjnych, opieki medycznej oraz
administracji publicznej, o charakterze i składzie podobnym do odpadów
wytwarzanych w gospodarstwach domowych.
Ilość oraz skład morfologiczny odpadów komunalnych w bardzo dużym
stopniu zależą od miejsca ich powstawania, a także od pory roku. Ilość odpadów
komunalnych zebranych w przeliczeniu
na jednego mieszkańca jest silnie skorelowana z kondycją ekonomiczną poszczególnych regionów kraju.
Według informacji pochodzących z
GUS, w Polsce w latach 2003-2013 na
jednego mieszkańca przypada średnio
ok. 270 kg odpadów. Z zebranych w
2014 r. odpadów komunalnych, 4495,6
tys. Mg przeznaczono do odzysku (ok.
44% ilości zebranych odpadów komunalnych). Zgodnie z GUS do procesu
odzysku zalicza się recykling (2 179,9
tys. ton), kompostowanie lub fermentację
(1 153,6 tys. ton) oraz przekształcanie
termiczne z odzyskiem energii (1 162,1
tys. ton). Do unieszkodliwienia skierowano łącznie 5 834,9 tys. Mg, z czego
5 436,9 tys. Mg przeznaczono do składowania, a 398 tys. Mg do unieszkodliwienia poprzez przekształcenie termiczne bez odzysku energii1.
W przeciętnym składzie frakcyjnym
odpadów komunalnych około połowę
masy odpadów stanowi papier, tektura,

tworzywa sztuczne oraz odpady organiczne i inne spożywcze. Są to frakcje
posiadające potencjał energetyczny, który może zostać wykorzystany do produkcji gazu posiadającego właściwości
palne, względnie gazu o składzie odpowiednim do zastosowania w syntezie
chemicznej. Podstawowym procesem,
który umożliwia otrzymanie gazu o takich właściwościach jest zgazowanie.

 Zgazowanie w systemie
gospodarki odpadami

Analizując potencjalne scenariusze
zastosowania zgazowania z punktu widzenia rodzaju pozyskiwanego surowca,
można wyróżnić:
 instalacje bezpośrednio przyjmujące odpady zmieszane od mieszkańców za pośrednictwem firm
odbierających i transportujących
odpady komunalne,
 instalacje będące odbiorcą końcowym frakcji energetycznych z instalacji segregacji odpadów względnie
zakładów komponowania paliw alternatywnych.
W wyniku przeróbki zmieszanych

odpadów komunalnych (kod odpadu
20 03 01) w instalacjach przetwarzania
odpadów powstają m.in. następujące
frakcje energetyczne:
 frakcja nadsitowa (kod odpadu
19 12 12), która obejmuje frakcje
większe od określonego rozmiaru
oczka sita, najczęściej 80-100 mm,
 paliwo alternatywne (kod odpadu
19 12 10), w tym stałe paliwa wtórne SRF (ang. solid recovered fuels).
Frakcja nadsitowa (kod 19 12 12)
pochodzi z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych, działających
najczęściej jako tzw. RIPOK (Regionalne
Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych) i stanowi ok. 30-45% strumienia wejściowego odpadów. Parametry energetyczne tej frakcji są zmienne
w czasie (szczególnie sezonowo: latozima) oraz zależne od struktury linii technologicznej. Generalnie można przyjąć,
że frakcja nadsitowa posiada wartość
opałową w zakresie 9-14 MJ/kg. Materiał ten występuje luzem, a jego granulacja wynosi powyżej 80 mm.
Drugim rodzajem odpadów palnych
są paliwa alternatywne (kod odpadu 19
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12 10). Są to stałe, rozdrobnione odpady palne, o jednorodnym stopniu wymieszania, powstałe w wyniku zmieszania
odpadów innych niż niebezpieczne, z
udziałem lub bez udziału paliwa stałego, ciekłego lub biomasy. Stałe paliwa
wtórne SRF powstają m.in. z frakcji nadsitowej oraz odpadów przemysłowych.
SRF to paliwo o unormowanych właściwościach jakościowych (wartość opałowa, zawartość chloru, zawartość rtęci),
wykorzystywane jako źródło energii w
procesach spalania lub współspalania
odpadów. Obecnie głównym odbiorcą
SRF jest przemysł cementowy2. W literaturze oraz nomenklaturze rynkowej paliwo alternatywne występuje również pod
nazwą RDF (ang. refuse-derived fuel).

 Zgazowanie w systemie

Rys. 1. Światowe zużycie odpadów w procesach termicznego przekształcania

Instalacje zgazowania odpadów w
świetle prawa unijnego i prawa polskiego
są w traktowane jako zakłady termicznego przekształcania odpadów (spalarnie albo współspalarnie), jeżeli gaz powstający podczas tych procesów jest
następnie spalany, w tym także poza
taką instalacją.
W 2010 r. została przyjęta dyrektywa
2010/75/UE, tzw. Dyrektywa IED3. Wprowadziła ona nową regulację umożliwiającą zaprzestanie stosowania w stosunku
do instalacji zgazowania przepisów dotyczących spalarni i współspalarni odpadów, po spełnieniu odpowiednich warunków technicznych. Zgodnie z art. 42
ust. 1 dyrektywy IED, Rozdział IV. Przepisy szczególne dotyczące spalarni odpadów i współspalarni odpadów: „[…]
rozdział nie ma zastosowania do instalacji do zgazowania i pirolizy, jeżeli gazy
powstałe w wyniku tego przetwarzania
termicznego odpadów są oczyszczone
w takim stopniu, że przed spaleniem nie
są już odpadami i nie mogą spowodować emisji większych niż w wyniku spalania gazu ziemnego”.
Odrębnym przypadkiem jest wariant wykorzystania oczyszczonego gazu procesowego ze zgazowania odpadów w syntezie chemicznej. Trudno

tutaj mówić o emisji zanieczyszczeń
do powietrza wynikającej ze spalenia
tego gazu. W takim wariancie gaz procesowy przetwarzany jest na użyteczny
produkt (np. metanol, etanol, poliolefiny,
etc.), wobec czego w globalnym ujęciu
technologia powinna być kwalifikowana
jako odzysk odpadów w procesie R3
(odzysk w postaci chemikaliów), a nie
jako odzysk w procesie R1 (odzysk w
postaci energii elektrycznej). Wariant typu R3 jest rozwiązaniem innowacyjnym
w skali światowej z uwagi na jedynie
kilka instalacji znajdujących się w fazie
testowej. Z tego powodu szczegółowe wymagania dopuszczeniowe będą
prawdopodobnie wymagały praktycznej
weryfikacji przez organy ochrony środowiska na etapie dopuszczenia instalacji
do eksploatacji.

 Stan rozwoju technologii
Termiczne przekształcanie odpadów
(spalanie, zgazowanie, piroliza) posiada
stosunkowo niedługą historię, ale od lat
90. ub. w. wdarło się do praktyki technologicznej i w 2010 r. przetwarzano ok.
5 mln ton odpadów (rys. 1). Wynika z
niego, że liderem w tej dziedzinie jest
Japonia, w której od początku postawiono na zgazowanie jako najbardziej

odpowiedni proces ze względów technologicznych, jak i środowiskowych.
Pomimo długiej historii rozwoju technologii zgazowania węgla, technologia ta
jest od stosunkowo niedługiego okresu
stosowana do przetwórstwa odpadów
komunalnych i przemysłowych. Głównym problemem okazał się niejednorodny skład chemiczny odpadów przeznaczonych do zgazowania oraz trudność
przygotowania odpowiedniego rozkładu
ich uziarnienia.
Z uwagi na to, że zgazowanie dostarcza gaz, którego skład możemy regulować poprzez wybór odpowiedniej
technologii można wyróżnić dwa główne kierunki zastosowania tej technologii:
 zastosowania w kierunku energetycznym,
 zastosowanie w kierunku chemicznym.
Zgazowanie jest procesem mieszczącym się klasyfikacyjnie pomiędzy pirolizą a spalaniem. Wszystkie one prowadzą do termicznego przekształcania
paliwa, a różnice wynikają zasadniczo
z odmiennych warunków temperaturowych oraz różnej ilości tlenu podawanego do procesu (rys. 2). W związku z
tym istnieją różne strategie implementacji
tych procesów do praktyki przemysłowej, z tym że piroliza stosowana jest naj-
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chętniej do termicznego przekształcania
zdefiniowanych odpadów takich jak: zużyte opony czy też tworzywa sztuczne.
W tych przypadkach procesy te ukierunkowane są głównie na wykorzystanie olejów będących jednym z podstawowych produktów. Spalanie natomiast
jest szczególnie rozwinięte w Europie i
jest procesem nieakceptowanym obecnie dla dalszego rozwoju i stosowania.

Paliwa dla energetyki

 Proces zgazowania
Zgazowanie jest procesem częściowego rozkładu termicznego substancji
palnej, zachodzącym w obecności tlenu, ale występującego w ilości znacznie
mniejszej niż stechiometryczne zapotrzebowanie do spalania. Tlen wprowadzony jest do układu z powietrzem lub w
postaci czystej. Dodatkowo stosuje się
w niektórych rozwiązaniach parę wodną jako czynnik reaktywny powodujący
zwiększenie wydajności wodoru.
W związku z tym, zgazowanie można scharakteryzować w sposób następujący:
 do zgazowania stosuje się powietrze, tlen lub parę wodną,
 proces prowadzi się zazwyczaj
w temperaturze ok. 850°C, natomiast strefowo podwyższa się ją
do ok. 1400°C, w celu rozkładu
węglowodorów kondensujących
lub przetopienia substancji mineralnej (popiołu),
 produkty gazowe są palne (główne
składniki stanowią: metan, wodór,
ditlenek i monotlenek węgla), a stała pozostałość składa się z materiału niepalnego - popiołu,
 w ogólności w procesie następuje
konwersja całej energii chemicznej
zawartej w paliwie do energii chemicznej zawartej w gazie,
 typowa wartość opałowa gazu
otrzymanego ze zgazowania z wykorzystaniem tlenu wynosi 10 do
15 MJ/m3, a przy wykorzystaniu
powietrza 4 do 6 MJ/m3.
Zgazowanie oferuje produkt gazowy,
który może być wykorzystywany zarówno do wysokoefektywnego wytwarza-

Rys. 2. Schemat różnych podstaw procesowych
termicznych metod przekształcania odpadów

Rys. 3. Schematy podstawowych układów gazogeneratorów
(reaktor ze złożem zwartym i reaktor ze złożem fluidalnym)

nia energii elektrycznej lub syntezy chemicznej. Inną istotną zaletą zgazowania
jest prowadzenie wszystkich zabiegów
oczyszczania gazu na mniejszej jego
ilości niż w przypadku procesu ukierunkowanego na spalanie. W klasycznej
sytuacji proces spalania odpadów potrzebuje ok. 2,5 m3/kg powierza, wytwarzając ok. 14 m3/kg spalin kierowanych
do oczyszczania. Natomiast w zgazowaniu używamy ok. 1,2 m3/kg powietrza,
wytwarzając ok. 2,5 m3/kg gazu poddawanego oczyszczaniu. Z porównania
przedstawionych liczb wynika, że instalacja oczyszczania gazu jest w przypadku zgazowania ok. 5-krotnie mniejsza, a
przez to również tańsza. Ponadto proces prowadzony jest w warunkach redukcyjnych, co nie sprzyja formowaniu
się chlorowcopochodnych organicznych
(dioksyny), stanowiących istotne zagrożenie ekologiczne. W tym także istotny
jest katalityczny wpływ substancji mine-

ralnej, która jest aktywna w atmosferze
utleniającej.

 Reaktory zgazowania
Proces zgazowania prowadzony może być w różnych typach gazogeneratorów, których ogólną klasyfikację przedstawiono na rys. 3.
Typowym rozwiązaniem stosowanym
w reaktorze ze złożem zwartym jest dozowanie surowca od góry, a wprowadzenie podmuchu powietrznego lub wzbogaconego w tlen od spodu. Można
stosować także dodatek pary wodnej.
Przepływ medium zgazowującego odbywa się w związku z tym w przeciwprądzie do opadającego wraz z postępem zgazowania złożem materiału. Gaz
procesowy jako produkt wyprowadza się
od góry reaktora i z tego powodu zawierać może znaczne ilości węglowodorów
kondensujących (smoły).
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dlatego zewnętrzny konwerter plazmowy.
Oprócz potencjalnych problemów z
paliwami, które mają niską temperaturę
topnienia popiołu, mogą pojawić się problemy z zapewnieniem odpowiedniego
uziarnienia wsadu. W przypadku wprowadzenia materiału o dużo większym
uziarnieniu - może nastąpić defluidyzacja
złoża. Podobne zjawisko może zajść w
przypadku nadmiernej zawartości substancji alkalicznych.

 Klasyfikacja układów
technologicznych

Z punktu widzenia sposobu integracji układu technologicznego i wynikających z tego następstw kwalifikacyjnych
w ogólności mamy do czynienia z dwoma następującymi rozwiązaniami technologicznymi:
 zintegrowany układ zgazowania
odpadów i spalania gazu, z oczyszczaniem spalin przed kominem produkt: ciepło w parze wodnej o
parametrach odpowiednich dla generacji energii elektrycznej w turbinie parowej,
 zgazowanie wyspowe i oczyszczanie gazu procesowego do dalszego
zużycia w następujących rozwiązaniach:

 lokalny układ jego spalania

na cele energetyczne,
 przesyłanie i spalanie w jed-

nostce rozdzielonej od zgazowania,
 konwersja chemiczna do
produktu końcowego (np. metanol).
Pierwsze z tych rozwiązań odpowiada kryteriom stawianym przed wszystkimi instalacjami termicznego przekształcania odpadów, a drugie pozwala pod
pewnymi warunkami niejako „odkodować” gaz od odpadu.
Typowy układ termicznego przekształcania odpadów obejmuje funkcje
i procesy jednostkowe przedstawione na
rys. 4, z uwzględnieniem dwóch rozpatrywanych kierunków zastosowania, tzn.
energetycznego i chemicznego.

 Dostawcy technologii
zgazowania

Analiza rynku oferentów technologii
zgazowania, które stosowane są w skali przemysłowej (skala co najmniej 100
tys. ton odpadów rocznie) wskazuje, że
obecnie wiodącymi są następujące firmy:
 Alter NRG Westinghouse Plasma
Corporation4,
 CHO Power5,

Rys. 4. Schemat organizacji technologii zgazowania odpadów
- najważniejsze operacje i procesy jednostkowe
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Istnieją również różne mechanizmy
do odprowadzania popiołu. Jednym
wspólnym elementem konfiguracji układu jest ruszt utrzymujący fizyczne złoże
zgazowywanego materiału oraz umożliwiający wyprowadzenie popiołu. W niektórych układach popiół wyprowadza się
w postaci sypkiej, jako stałą substancję, a
w niektórych w postaci ciekłej. Z tego powodu w tym ostatnim przypadku stosuje
się do zgazowania powietrze wzbogacone w tlen, co pozwala uzyskać w dolnej
strefie złoża temperaturę konieczną do
przetopienia popiołu. Przetopienie wymaga wysokich temperatur i poza tlenem
konieczne jest podwyższenie kaloryczności wsadu. Osiąga się to poprzez wprowadzenie w niektórych rozwiązaniach
dodatkowego paliwa - koksu. Znane są
również rozwiązania, w których źródłem
dodatkowej energii jest palnik plazmowy,
niestety zwiększający zapotrzebowanie
na energię elektryczną. W reaktorach tego typu surowiec nie wymaga zazwyczaj
specjalnego przygotowania pod względem wielkości odpadów oraz ich wilgotności. Regulacje temperatury topnienia
osiąga się przez odpowiedni dodatek
topników (np. kamień wapienny).
W rozwiązaniach ze złożem fluidalnym - z uwagi na dużą niejednorodność
wsadu - stosuje się piasek jako stabilizator aerodynamiczny złoża, do którego
wprowadza się odpady. Odpady te muszą być także odpowiednio przygotowane
wcześniej, pod względem wielkości ziarna
i zawartości wilgoci. Na podstawie praktycznych danych wskazuje się, że wielkość pojedynczego fragmentu odpadu
poddawanego zgazowaniu w dwóch wymiarach nie powinna przekroczyć 50 mm,
przy zachowaniu trzeciego wymiaru na
poziomie maksymalnym 6 mm.
Układ fluidalny zapewnia bardzo dobre wymieszanie złoża, a zatem i dobre
warunki transportu masy i ciepła. Gazy
procesowe mają temperaturę bliską temperaturze złoża, która powinna być niższa niż temperatura mięknienia popiołu.
Typowo nie jest ona wyższa od 850°C.
W wyniku czego gazy procesowe nie
mogą mieć także temperatury wyższej.
W niektórych rozwiązanych stosuje się
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 Enerkem6,
 Foster Wheeler7,
 JFE High Temperature Gasifying

and Melting System8,
 Leveraged Green Energy Gasplasma (LGE)9,
 Nippon Steel & Sumikin Engineering (NSENGI)10,
 Synthesis Energy Systems (SES)11.
Większość technologii oferuje wytwarzanie gazu palnego do wykorzystania energetycznego. W tym niektóre
(NSENGI, JFE) do wytwarzania lokalnego poprzez zintegrowane zgazowanie
odpadów z komorą spalania gazu i wytwarzaniem pary wodnej dla turbiny. Podobnie oferowane są rozwiązania CHO
Power, Foster Wheeler i LGE. W przypadku Alter NRG i SES dostarczany jest
gaz palny oczyszczony, co daje możliwość przesyłu i spalania w dedykowanych urządzeniach. W takim przypadku
może mieć ewentualnie zastosowanie
przepis o spalaniu gazu o właściwościach emisyjnych gazu ziemnego.
Spośród wymienionych technologii trzy charakteryzują się największym
spektrum odpadów możliwych do zgazowania (NSENGI, JFE i Alter NRG),
pozwalając również na utylizację odpadów niebezpiecznych i toksycznych. Pod
względem rozmiaru frakcji kierowanej do
reaktora, najbardziej elastyczne są reaktory oferowane przez NSENGI i JFE,
dla których praktycznie jedynym ograniczeniem jest zawartość frakcji poniżej
5 mm. Najwyższymi temperaturami procesu osiąganymi poprzez spalanie koksu w dolnej strefie reaktora odznaczają
się technologie NSENGI i JFE. Technologia Alter NRG jako jedyna umożliwia
stosowanie do zgazowania powietrza,
co ogranicza konieczność budowy instalacji jego rozdziału, niemniej jednak technologia w tym wariancie osiąga niższą
sprawność. Technologie NSENGI i JFE
stosują powietrze wzbogacone w tlen,
co zmniejsza jego zużycie w porównaniu
do instalacji wykorzystujących tlen wysokiej czystości. Technologie NSENGI,
JFE i Alter NRG stosują jeden reaktor w
ciągu zgazowania, a pozostałe dwa reaktory następcze. Zastosowanie drugie-

go reaktora ma na celu poprawę jakości
gazu poprzez usunięcie z niego smoły
oraz związków toksycznych, jak również
dioksyn i furanów. Podobny efekt osiągnięto również w reaktorach JFE oraz
NSENGI, gdzie w górnej strefie reaktora
dzięki wysokiej temperaturze (ok. 900°C)
oraz w atmosferze redukującej również
następuje rozkład węglowodorów. Ponadto atmosfera redukująca pozwala na
redukcję tlenków metali ciężkich, które
następnie częściowo odparowuje i są
wychwytywane razem z popiołem lotnym, co znacznie obniża emisję szkodliwych związków do atmosfery. Zastosowanie układu złożonego z jednego
reaktora zgazowania i drugiego następczego konwersji parogazów zmniejsza
ryzyko awarii oraz obniża koszt i złożoność całej instalacji. W przypadku zgazowania 120 tys. ton odpadów rocznie
o średniej wartości opałowej - możliwe
jest zainstalowanie turbiny o mocy 16-18
MW, co daje sprawność netto ok. 27%.
Kierunek chemiczny jest potencjalnie bardzo atrakcyjny i najbardziej
zaawansowany jest w aplikacji firmy
ENERKEM12, prowadzący do etanolu.
Możliwe jest także ukierunkowanie do
metanolu lub jego pochodnych. Instalacja o zdolności przerobowej 120 tys. ton
odpadów jest w stanie dostarczyć ok.
45-50 tys. ton metanolu. Podobne rozwiązanie oferowane jest przez firmę SES.

 Wnioski
Biorąc pod uwagę stan rozwoju technologii zgazowania oraz pracujące instalacje można stwierdzić, że znacznie
bardziej dojrzałe jest zgazowanie ukierunkowane na produkcję energii. Obecnie w świecie pracuje 60 instalacji w skali demo lub komercyjnej produkujących
parę techniczną lub energię elektryczną.
Dla porównania, jedynie trzy z istniejących instalacji wykorzystują gaz syntezowy do produkcji metanolu, zazwyczaj
w skali demonstracyjnej.
Pod względem operacyjnym i dużą elastyczność ze względu na zmiany
składu odpadów, technologie wykorzystujące zalety pieca ze złożem zwartym

- przesuwnym, NSENGI oraz JFE, nastawione na produkcję energii, posiadają
najwięcej zalet.
Ze względu na innowacyjność najbardziej interesujące są technologie firm:
Alter NRG, SES oraz Enerkem, których
ostatecznym produktem może być metanol lub inne chemikalia. Rozwiązanie
takie stawia je znacznie wyżej w hierarchii metod postępowania z odpadami
niż tradycyjne ich spalanie.

o
Przypisy:
1) GUS, Infrastruktura Komunalna w 2014 r.
2) PN-EN zintegrowane 15359 Stałe paliwa
wtórne - Wymagania techniczne
3) Dyrektywa Parlamentu Europejskieo i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie emisji przemysłowych (zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
4) http://www.alternrg.com/
5) http://www.cho-power.com/en/
6) http://enerkem.com/about-us/technology/
7) http://www.gasification-syngas.org/uploads/eventLibrary/14.3_Foster_Wheeler_
Andy_Allen.pdf
8) http://www.jfe-steel.co.jp/en/research/
report/016/pdf/016-05.pdf
9) http://lgefund.net/
10) https://www.eng.nssmc.com/english/
business/environment/e_01
11)http://ir.synthesisenergy.com/releases.
cfm?view=all
12)http://enerkem.com/facilities/enerkemalberta-biofuels/
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Paulownia cesarska
- rekordzistka tempa wzrostu
i jej „kariera” w Polsce?

"Dostosuj się do tempa natury, jej sekretem jest cierpliwość"
Ralph Waldo Emerson

Późną wiosną drzewo to kwitnie obficie, a jego okazale liliowe kwiaty, ciemniej
nakrapiane zebrane są w duże kwiatostany-wiechy o długości 45 cm. Drewno
tego gatunku służyło dawniej do wyrobu
instrumentów strunowych, podobnych
do lutni. Paulownie są często przycinane,
by produkowały jeszcze większe liście.
Na młodych pędach, po takim zabiegu

mogą osiągać nawet 50 cm średnicy.
W swej ojczyźnie drzewa te dorastają
do 20 m wysokości.
Źródła historyczne podają, że
drzewa te w Chinach są uprawiane
od ponad 2600 lat, gdzie traktowane
są jako rośliny pionierskie, o małych
wymaganiach glebowych i wyjątkowo szybkim wzroście, na obszarach
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P

aulownia tomentosa (Paulownia cesarska, syn. P.
puszysta, P. omszona) zwana jest też cesarskim
drzewem szczęścia. Podobno było ono ulubionym
drzewem przesiadywania Feniksa - ptaka, który
odradzał się z popiołów. Ma ono podobną cechę
do tego pięknego magicznego ptaka, a mianowicie
zdolność odradzania się po ścięciu. Jest to piękne
drzewo, które pochodzi z gór centralnych Chin. Jego
nazwa rodzajowa upamiętnia córkę cara Rosji Pawła
I - Annę Pawłownę. Ciekawe, że to właśnie paulownia
cesarska była pierwszą rośliną, która wyrosła na
gruzach World Trade Center...

o średniorocznych opadach na poziomie 500-2000 mm.
Paulownia uważana jest za jeden
z najszybciej rosnących gatunków na
świecie, charakteryzujący się wysoką
produkcją biomasy. Jednak intensywny
wzrost wymaga znacznych ilości wody,
czyli rocznie ok. 800 mm na 1m2, a poziom wód gruntowych powinien być po-
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niżej 2 m, by zapewnić paulowni optymalny wzrost.
Duże zainteresowanie tym gatunkiem, zwłaszcza w ostatnim 20-leciu, na
różnych kontynentach: m.in. w Ameryce,
Australii i Europie wynika głównie z faktu,
że należy on do nielicznych drzew prowadzących fotosyntezę typu C4. Jest to
obecnie szczególnie ważne, gdyż determinuje asymilację 10-krotnie większej ilości CO2 niż gatunki prowadzące fotosyntezę typu C3, tak jak np. wierzby. Badania
dowodzą, że uprawa 1 ha paulowni może w ciągu roku absorbować 1235 t
CO2 (Woods 2008). Co więcej, jest ona
również mniej wrażliwa na zanieczyszczenia gazowe powietrza, tzn. SO2, H2S
oraz NO2 (Rao 1986). Ponadto paulownia jest wykorzystywana do rekultywacji
gleb zdegradowanych m.in. gruntów pokopalnianych oraz w fitoremediacji (Azarello Pandolfi i in. 2012, Vadav, Vaidya
i in. 2013). Ma silny system korzeniowy, który może stanowić ochronę gleby
przed procesem erozji. Jest też odporna
na znaczne ilości azotu i fosforu. Wyniki
doświadczeń wskazują, że 8-lenie uprawy paulowni potrafią zaadsorbować nawet 930 kg N/ha (Woods 2008).
Trzeba jednak podkreślić również,
że np. w latach 80. ub. stulecia badania nad paulownią w USA zakończono,
traktując ten gatunek jako „intruza”, który
wymknął się spod kontroli badaczy oraz
hodowców i stanowi istotne zagrożenie
dla lokalnej przyrody, poprzez wypieranie rodzimych gatunków.
Jednocześnie brytyjski urząd nadzoru finansowego (Financial Contuct Authority) przestrzegał zainteresowanych
przed inwestowaniem w egzotyczne
gatunki drzew, m.in. paulowni. Radził
zachowanie dużej ostrożności, bo „inwestycje określane mianem małego ryzyka”, mające dać duże zyski po 5 latach, kończyły się fiaskiem, co więcej
bez możliwości otrzymania jakiegokolwiek odszkodowania!
Hiszpanie skrzyżowali dwa gatunki
paulowni puszystej oraz fortunei, a powstały mieszaniec Paulownia Cotta Vista-2 charakteryzujący się znacznie
większym tempem wzrostu i dobrą ja-
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kością drewna, zyskał też unijne certyfikaty fitosanitarne. Była ona namnażana
in vitro w laboratoriach pod Walencją. Testowano tam również cechę jej mrozoodporności. Jednak wyniki tych testów nie
dadzą się przetransponować i odnieść
w sposób bezpośredni do warunków
terenowych, zwłaszcza w naszym kraju,
gdzie uwarunkowania klimatyczno-pogodowe różnią się znacznie od warunków
hiszpańskich.
W 2012 r. wykorzystaniem wyników
hiszpańskich badań zajęła się powołana do tego celu spółka Carbon Solution Global Ltd. Przez firmę tę został
opracowany program - Zero CO2, który pozwala firmom na zdyskontowanie
działań związanych z obniżeniem emisji tego związku (tzw. ślad węglowy).
Wykazano, że uzyskany in vitro szczep
paulowni jest 10-krotnie większym pochłaniaczem CO2 niż np. buk. To zde-

cydowało o nazywaniu jej tlenowym
drzewem (Oxytree). Od 2015 r. firma
ta działa też na ryku polskim poprzez
Carbon Solution Poland sp. z. o.o.,
mającą swą siedzibę we Wrocławiu.
Pierwsze plantacje Oxytree powstały w 2014 r. na Węgrzech. Jak informowało Carbon Solution Global pod koniec 2015 r. łączna powierzchnia tych
plantacji osiągnęła 460 ha, a były one
zlokalizowane m.in. na terenie Rumunii
Czech, Polski. Pierwsze plantacje powstały w naszym kraju w 2015 r., a kolejne kilkuhektarowe plantacje miały powstać w 2016 r. w ramach projektu Klon
Konsorcjum, firm prywatnych (woj. lubelskie) oraz we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.
Dystrybutorzy sadzonek w swych materiałach reklamowo-promocyjnych zapewniają, ”że bez trudu znoszą one temperatury w granicach - 250C do + 450C
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uzasadniona obawa, że wymagania termiczne tego gatunku, a zwłaszcza niewielka odporność na mróz, może być
istotną barierą do wprowadzenia jej do
powszechnych upraw, na terenie naszego kraju.
Warto wiedzieć, że pojedyncze egzemplarze paulowni cesarskiej od kilkudziesięciu już lat rosną i są pieczołowicie
pielęgnowane w Polsce w specyficznych
warunkach - arboretów oraz ogrodów
botanicznych m.in. w Bolestraszycach
kolo Przemyśla, Bydgoszczy, Krakowie,
Warszawie, Lublinie, we Wrocławiu (najwyższa w naszym kraju w wieku kilkudziesięciu lat ma tu 8 m wysokości!, Poznaniu). Jednocześnie trzeba zaznaczyć,
że wszystkie egzemplarze paulowni powyżej kilkunastu lat mają zdeformowane pnie, spowodowane uszkodzeniami
mrozowymi.
Z części najbardziej okazałych drzew
paulowni z arboretów i ogrodów botanicznych, a także z drzew pochodzących
z Węgier i Krymu pobrano nasiona i założono w 2014 r. polowe doświadczenie na
glebie piaszczystej nawiezionej osadami z oczyszczalni ścieków. Rośliny rosły
bardzo intensywnie, a średnia długość
przyrostów przekroczyła 50 cm. Ciepło
spalania wyniosło t: 15,9-18,2 MJ/k, czyli
podobnie i porównywalnie jak dla wierzby energetycznej Salix viminalis.
Rośliny na plantacji wykształciły duże liście, przekraczające 30 cm długości i 25 szerokości. Zdaniem badaczy
liście paulowni są bardzo cennym źródłem biomasy, ale opadają one niestety
już po pierwszych przymrozkach. Późne
przymrozki wiosenne były też przyczyną
obumarcia 19,6% ogólnej liczby osobników paulowni na plantacji. Co ciekawe,
nie stwierdzono różnic pod tym względem między rodami krajowymi i zagranicznymi (Jacek, Litwińczuk).
Jednocześnie mikrorozmnażane klony paulowni metodą kultur in vitro, dały
efekt otrzymania w ciągu roku z jednej
rośliny ponad 10 tys. sadzonek gotowych do wysadzenia w terenie (Jacek,
Litwińczuk).
Autorzy materiałów promocyjnych
firm oferujących sadzonki paulowni po-

dają w nich dane nie do końca sprawdzone, ale na pewno przemawiające
do wyobraźni potencjalnych nabywców: ”W ciągu 9 lat można uzyskać 1
m3 wartościowego drewna, czyli tyle
ile z sosny otrzymujemy po 100 latach!
W ciągu 6 lat drzewo to osiągnie 18 m
wysokości i obwód pnia 30 cm. Jego
jasno żółto- białe drewno, pozbawione
sęków jest odporne na ściskanie 20 MPa
i jest 30% lżejsze od drewna o podobnej twardości”.
Reasumując, należy stwierdzić, że
póki nie mamy wiarygodnych wieloletnich wyników badań i analiz jak paulownia ”zaaklimatyzowała” się w naszych
polskich warunkach (a zwłaszcza jak
poradziła sobie z prawdziwie mroźną
zimą!), należy traktować liczne reklamy
z dużą dozą ostrożności. Choć jak wynika z już dostępnych dwu-, trzyletnich
wyników polskich badań kariera paulowni cesarskiej w Polsce jest sprawą
otwartą...

o
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i że jest to drzewo nieinwazyjne i bezpieczne dla środowiska naturalnego”.
Koszty, według oferujących Oxytree to
ok. 10 euro za 1 sadzonkę, a do obsadzenia 1 ha potrzeba 500-550 sztuk.
Carbon Solution dostarcza je i gwarantuje też odbiór wyhodowanego drewna
w cenie 100 euro/m3. Według ich ocen
„1 drzewo to 0.5 m3 tak więc z 1 ha można ich zdaniem uzyskać 250 m3 drewna o wartości 100.000 zł. Co więcej po
ścięciu drzewo odrasta i już po 4 latach
jest gotowe do kolejnej ścinki!”.
Należy podkreślić, że uprawa paulowni obecnie w Polsce polecana jest
tylko w ciepłych zachodnich regionach
kraju tzn. w pasie Szczecin-Wrocław.
Jednak jak podkreślają praktycy, zimą młode rośliny wymagają osłaniania i ocieplania, a u drzewek starszych
przemarzają młode przyrosty i wrażliwe
na mróz pąki kwiatowe.
Naukowcy wiedzą, że wyniki badań
przyrodniczych są dopiero wiarygodne,
gdy prowadzone są co najmniej przez 5
sezonów wegetacyjnych, na odpowiedniej wielkości plantacjach co gwarantuje
ich porównywalność i wiarygodne wnioskowanie dla danych warunków klimatyczno-geograficznych. Jest to szczególnie ważne dla gatunków obcych,
pochodzących z innych stref klimatycznych i mogących stanowić potencjalne
zagrożenie dla gatunków naszej, rodzimej flory.
Takimi wynikami szczegółowych
ocen i analiz wzrostu paulowni na razie
Polska nie dysponuje.
Interesujące wyniki swych doświadczeń nad paulownią opublikowali badacze z Wydziału Biologiczno-Rolniczego
Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaznaczając już w tytule artykułu, że to dopiero początek (Wstępne badania nad
introdukcją paulowni na Podkarpaciu
...-Jacek, Litwińczuk). Autorzy podkreślają, że wcześniejsze doświadczenia
oraz charakterystyki właściwości upraw
paulowni pochodzą wyłącznie z krajów
o zdecydowanie cieplejszym klimacie,
jak m.in. Chiny, Tajwan, Kambodża, Wietnam, południowe regiony USA, Meksyk,
Hiszpania czy Bułgaria. Stąd też istnieje
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Technologia zgazowania biomasy
dla efektywnej generacji energii
w małej skali

Paliwa dla energetyki

W

artykule zaprezentowano wyniki prac Instytutu Energetyki dotyczące rozwoju
koncepcji reaktora zgazowania biomasy, produkującego gaz o wyższej
czystości niż w typowych technologiach. Gaz ten docelowo przeznaczony jest do
generacji energii elektrycznej w układach sprzężonych ze stałotlenkowymi ogniwami
paliwowymi (SOFC). Zaprezentowano realizację koncepcji układu reaktora KAJOT.
Efektywność opracowanego reaktora, w stosunku do konwencjonalnych i znanych
z zastosowań w małej skali reaktorów, wykazana została w testach porównawczych
w skali 10-20 kW. Przedstawiono prosty układ do oczyszczania gazu procesowego,
pozwalający na spełnienie wymagań jakościowych i czystościowych ogniw SOFC.
Moc strumienia gazowego produkowanego w instalacji wynosi 16.7 kW, co
odpowiada mocy elektrycznej 2.5-5 kW w układzie ze stosami ogniw paliwowych
typu SOFC.

Biomasa jest odnawialnym źródłem energii o wysokim potencjale
aplikacji, obejmującym wytwarzanie
ciepła i energii elektrycznej oraz paliw
ciekłych i chemikaliów [1, 2]. Z uwagi na rozproszony charakter tego źródła oraz duże zróżnicowanie własności paliwowych, biomasa jest paliwem
dedykowanym do zastosowań małoskalowych. Obecnie małoskalowe instalacje wykorzystujące biomasę stałą
to instalacje produkujące ciepło w procesach spalania. Krajowi producenci urządzeń biomasowych to głównie
producenci kotłów na biomasę stałą
oraz urządzeń pomocniczych, np. podajników, pieców akumulacyjnych, jak
również producenci linii do przetwarzania biomasy surowej poprzez peletowanie lub brykietowanie [3]. Urzą-

dzenia do spalania biomasy różnią się
znacznie pod względem sprawności,
wynoszącej od 50% w kotłach tradycyjnych do 90% osiąganych w nowoczesnych automatycznych kotłach
na biomasę przetworzoną. Znaczne różnice obserwuje się również we
wskaźnikach emisji zanieczyszczeń
z różnych urządzeń [4]. Ciepło ze spalania biomasy może być wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej
w obiegu parowym lub obiegu ORC
(z ang. Organic Rankin Cycle). Znane
są również układy kogeneracyjne oparte na procesie zgazowania biomasy
zintegrowane z ogniwami paliwowymi
typu SOFC, oferujące wyższe teoretyczne sprawności elektryczne [5, 6].
Zgazowanie jest procesem konwersji termochemicznej pozwalającym

na przekształcenie biomasy w gaz palny, który może być zastosowany jako
nośnik energii w wielu technologiach.
Potencjalne aplikacje gazu limitowane
są jego jakością. W celu otrzymania
gazu wysokiej jakości prace badawcze
koncentrują się na oczyszczaniu gazu metodami pierwotnymi we wnętrzu
reaktora zgazowania i obejmują projektowanie, optymalizację parametrów
pracy i dodatki katalizatorów. Metody
wtórne oczyszczania gazu polegają
na usuwaniu lub konwersji produktów
niepożądanych.
Rozważane były koncepcje reaktorów zgazowania jednostopniowych i wielostopniowych. W reaktorach jednostopniowych konwersja
paliwa zachodzi w jednym reaktorze.
Reaktor ten może być zasilany różny-

nr 1(55)/2017

 Koncepcja reaktora

zgazowania do produkcji
gazu do zasilania SOFC

W Instytucie Energetyki rozwijana jest koncepcja reaktora KAJOT do
produkcji gazu o niskiej zawartości
smół i podwyższonej kaloryczności
[8]. Koncepcja reaktora KAJOT jest
wariantem koncepcji układu dwustopniowego i „dwuproduktowego” (rys. 1).
W pierwszym etapie procesu KAJOT zachodzi suszenie i piroliza paliwa z wydzieleniem wilgoci zawartej
w paliwie oraz części lotnych. Stała
pozostałość z procesu pirolizy, karbonizat, kierowany jest do etapu zgazo-

Rys. 1. Koncepcja układu zgazowania KAJOT

Powietrze
Paliwo

Części lotne

Strefa odgazowania

Strefa spalania
Para i powietrze
Strefa
Spaliny
Gaz

Popiół

Rys. 2. Schemat
Rys. 2. reaktora
SchematKAJOT
reaktora KAJOT
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mi czynnikami zgazowującymi takim
jak: powietrze, para, tlen lub ich mieszaniny. Podstawowe typy reaktorów
jednostopniowych obejmują reaktory
ze stałym złożem, złożem fluidalnym
i przepływowe. Większość jednostopniowych reaktorów zgazowania biomasy produkuje gaz o niskiej jakości,
co ogranicza jego aplikacje do spalania lub współspalania. W celu poprawy procesu zgazowania rozwijane są
układy wielostopniowe, w których etapy suszenia paliwa, pirolizy, zgazowania i spalania prowadzone są w osobnych reaktorach. Wysoka zawartość
części lotnych w biomasie [7] umożliwia pełniejszą optymalizację parametrów roboczych każdego z etapów
konwersji. Proces zgazowania zachodzi w kilku reaktorach powiązanych
strumieniami masy i ciepła. Koncepcje
wielostopniowych układów reaktorów
zgazowania można podzielić na „jednoproduktowe” i „dwuproduktowe”.
W układach „jednoproduktowych” masa reakcyjna przepływa przez szeregowo usytuowane reaktory, a końcowym
produktem odbieranym z układu jest
jeden strumień masy w postaci gorącego gazu. W układach „wieloproduktowych” masa reakcyjna przepływa
przez reaktory usytuowane równolegle, zaś z układu odbierane są co najmniej dwa strumienie masy o zróżnicowanych składach.
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dolnej części strefy zgazowania na poziomie 850oC lub powyżej. Przebieg temperatur w złożu i
składów gazu w typowym procesie prowadzonym w reaktorze KAJOT zilustrowano na rys. 3-4.
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Rys. 3. Temperatury w strefach pirolizy i zgazowania reaktora KAJOT

Rys. 4. Skład gazu odbieranego z reaktora KAJOT

szone wraz z gazem do etapu zgazowania częściowo ulegają zgazowaniu,
a częściowo konwersji z wytworzeniem smół drugo- i trzeciorzędowych
[9]. Koncepcja reaktora KAJOT oparta jest na założeniu, że obniżenie zawartości części lotnych w paliwie spo-

woduje obniżenie zawartości smół
w gazie.

 Testy reaktora KAJOT
Reaktor zbudowany według założeń koncepcji KAJOT, w skali 20-30

kW, w paliwie składa się z dwóch rur
o różnych średnicach umieszczonych
koncentrycznie (rys. 2) [10].
Paliwo podawane jest do wnętrza reaktora, do górnej części rury
wewnętrznej, gdzie ulega ono suszeniu i częściowemu odgazowaniu. Wy-
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Tab. 1. Własności gazu produkowanego w procesie jednostopniowym i procesie KAJOT
Skład gazu suchego, %mol
H2
CO
CH4
CO2
N2
Wartość opałowa gazu suchego, kJ/Nm3
Zawartość produktów ubocznych, g/Nm3, w tym:
benzen
smoły klasy 2 i 3
smoły klasy 4
smoły klasy 5
Punkt rosy smół, oC
Zawartość H2S, ppm
Zawartość pary wodnej, %mol
Pył, g/Nm3
sprawność, η, %

wać niekorzystnie na działanie ogniwa
paliwowego poprzez osadzanie się stałego węgla na powierzchniach anody
ogniwa. Prowadzi to do obniżenia osiągów ogniwa. Kryterium ilościowe dla dopuszczanej zawartości smół w gazie do
ogniw typu SOFC nie zostały określone, ponieważ zjawisko depozycji węgla
zależy od materiału anody, warunków
pracy ogniwa, składu gazu w szczególności stężenia pary wodnej oraz składu
smół. Analiza termodynamiczna wskazuje, że im cięższe węglowodory wchodzą w skład smół, tym depozycja węgla
jest bardziej prawdopodobna z uwagi na
wyższy stosunek zawartości węgla do
wodoru. Obecność pary wodnej istotnie zmniejsza ryzyko osadzania stałego
węgla [11]. Eksperymentalnie wykazano, że w ogniwie SOFC z komercyjną
anodą niklową (pracującą w temperaturze <650oC, przy gęstości prądowej
300 mA/cm2, zasilanym modelowym
gazem zawierającym benzen depozycja węgla nie zachodzi, jeżeli stężenie
benzenu nie przekracza 5 g/Nm3 [12].
W pracy [13] opisano niezakłóconą pracę ogniwa SOFC zasilanego gazem
z biomasy o zwartości smół 10-20 g/
Nm3, jednak w opisanych eksperymentach stosowano gaz specjalnie nawilżony do 73% mol. Stosowanie tak wysokich dodatków pary wodnej do gazu
komplikuje system oraz obniża sprawność procesu.

Proces jednostopniowy
13-14
19-22
2,5-3,5
12-14
50-54
4500-5500

Proces KAJOT
23-25
22-24
1,2-1,9
10-11
40-42
5900-6200

1,9-2,5
1,5-2
0,07-0,25
0,13-0,27
170-190
5-20
2-5
8
69-75

0,22-2
0,02-1
0
0
-35
1-10
10-30
0,4-1
65-70

Gaz z reaktora KAJOT zawiera mniejszą sumaryczną ilość smół
niż gaz z reaktora jednostopniowego. Jednocześnie smoły te charakteryzują się mniejszym ciężarem cząsteczkowym i niższymi prężnościami
pary. W tab. 1 porównano składy gazu
i parametry procesu uzyskane w reaktorze KAJOT, pracującego w trybie
reaktora jednostopniowego (strumień
spalin nie był wyprowadzany z układu)
i wielostopniowego. Zanieczyszczenia
smołowe zostały zaklasyfikowane do
5 klas na bazie ich własności fizykochemicznych [15]:
 klasa 1. Związki nieoznaczalne metodą GC,
 klasa 2. Związki heterocykliczne
(np. fenole, pirydyna),
 klasa 3. Związki aromatyczne (lekkie węglowodory aromatyczne)
 klasa 4. Lekkie węglowodory poliaromatyczne (2-3 pierścieniowe
WWA),
 klasa 5. Ciężkie węglowodory poliaromatyczne (4-5 pierścieniowe
WWA).
Temperatury punktu rosy smół obliczone zostały za pomocą symulatora
Aspen Plus 7.2 na podstawie stężeń
składników smół w gazie.
Gaz z procesu KAJOT charakteryzuje się wyższymi stężeniami H2 i CO
oraz mniejszą zawartością CH4 i CO2.
Korzystną cechą dla zastosowań ga-
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dzielone części lotne przepływają do
przestrzeni międzyrurowej, gdzie ulegają spaleniu. Pozostały w rurze wewnętrznej karbonizat jest zgazowywany w stałym złożu pod wpływem
czynnika zgazowującego, będącego
mieszaniną pary wodnej i powietrza.
Czynnik zgazowujący podawany jest
do górnej części złoża, do środkowej
części złoża oraz pod ruszt. Ciepło
wydzielone w procesie spalania części
lotnych dostarczane jest przeponowo
do stałego złoża wypełniającego rurę
wewnętrzną oraz podgrzewa strumień
czynnika zgazowującego. Gaz wytworzony w strefie zgazowania odbierany jest z dolnej części rury wewnętrznej, spaliny odbierane są jako osobny
strumień z przestrzeni między rurowej.
Skład obu strumieni analizowany jest
on-line za pomocą analizatorów gazów. Popiół wraz z nieprzereagowanym węglem wygarniany jest z dołu
rury pirolitycznej za pomocą podajnika ślimakowego. Proces zgazowania
prowadzony jest w taki sposób, aby
utrzymać temperaturę w strefie pirolizy na poziomie 300-400oC, a temperaturę w dolnej części strefy zgazowania na poziomie 850oC lub powyżej.
Przebieg temperatur w złożu i składów
gazu w typowym procesie prowadzonym w reaktorze KAJOT zilustrowano
na rys. 3-4.
W warunkach optymalnych gaz
surowy na wyjściu z reaktora bez
uwzględnienia pary wodnej zawiera
ok. 24% H2, ok. 24% CO, ok. 10%
CO2, 1-1.5% CH4 i ok 40% N2, zaś jego wartość opałowa wynosi ok 5.5 MJ/
Nm3. Wartość opałowa gazu obliczona została addytywnie na podstawie
wartości opałowych jego składników.
Reaktor zgazowania KAJOT został
zaprojektowany z myślą o zasilaniu gazem z biomasy stosu ogniw paliwowych
typu Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) o mocy elektrycznej 2.5 kW. Krytycznymi parametrami gazu są zanieczyszczenia
związkami siarki i chloru, które muszą
być z gazu usunięte do poziomu poniżej 1 ppm i 10 ppm, odpowiednio [14].
Obecność smół może również wpły-
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zu w ogniwie paliwowym SOFC jest
wyższy stosunek H2 do CO. W gazie
z procesu KAJOT wynosi on powyżej
1 i jest wyższy niż w gazie z procesu
jednostopniowego (ok. 0,6). W połączeniu z wyższą zawartością pary wodnej
sprawia to, że gaz z procesu KAJOT będzie mniej podatny na depozycję węgla.
Mniejsza podatność gazu na depozycję
węgla z procesu KAJOT wynika również
z mniejszej zawartości węglowodorów,
takich jak benzen i smoły. Łączna zwartość benzenu i smół w gazie z procesu
jednostopniowego jest bliska krytycznej
dla osadzana węgla (wg autorów pracy [12]) wartości 5 g/Nm3. W procesie
KAJOT wartość ta nie przekroczyła 3
g/Nm3. Istotną cechą gazu oprócz zawartości smół jest również ich skład.
Obecność wyższych węglowodorów
sprzyja depozycji węgla oraz wykraplaniu się smół w miejscach schłodzenia gazu. Syntetycznym wskaźnikiem
oceny stężenia i składu smół jest ich
punkt rosy. Punkt rosy określony jest
temperaturą, w której zaczynają się wykraplać ciekłe składniki. Może to powodować zakłócenia procesu. W przypadku gazu z procesu jednostopniowego
temperatura punktu rosy przekracza
150oC, podczas gdy wskaźnik ten dla
gazu z procesu KAJOT wynosi poniżej
-30oC. Wymienione cechy sprawiają, że
gaz z procesu KAJOT jest lepszym paliwem do aplikacji w ogniwie paliwowym
typu SOFC niż gaz z procesu jednostopniowego. Surowy gaz po usunięciu
pyłu może być bezpośrednio zastosowany do generacji energii elektrycznej
w silniku gazowym sprzężonym z agregatem prądotwórczym.

 Oczyszczanie gazu
procesowego

Gaz surowy z reaktora KAJOT nie
może być zastosowany bezpośrednio
w ogniwie SOFC z uwagi na zbyt wysoką zawartość siarki. Siarka występuje
w gazie syntezowym głównie w postaci
siarkowodoru H2S. Znaną metodą usuwania tego związku jest jego adsorpcja
na tlenku cynku ZnO w reakcji:

Gaz surowy

Usuwanie pyłu

Odsiarczanie

gaz
oczyszczony

SOFC

Popiół - środek
poprawy gleby

Rys. 5. Linia oczyszczania gazu do ogniwa paliwowego typu SOFC

Rys. 6. Odsiarczanie: schemat połączeń adsorbera siarki

ZnO + H2S → ZnS + H2O
Drugą przeszkodą jest stosunkowo wysoka zawartość pyłu, który mógłby osadzać się we wnętrzu
ogniwa. W celu usunięcia tych zanieczyszczeń zaprojektowano, zbudowano i przetestowano prostą linię
oczyszczania gazu. Linia ta składa się
z trzech typowych aparatów: chłodnicy, cyklonu oraz adsorbera siarkwodoru i chlorowodoru. Na wstępie gaz
jest chłodzony w chłodnicy wodnej do
temperatury 400oC. Chłodzenie jest
konieczne z uwagi na okno temperaturowe ZnO: 200-400oC. Następnie gaz
przepływa do cyklonu, gdzie następuje
wydzielenie cząstek stałych. Odpylony
gaz o temperaturze ok. 350oC kierowany jest do adsorbera. Zastosowany adsorber umożliwia jednoczesne
usuwanie H2S i HCl. Wieża adsorpcyjna została wypełniona dwoma sor-

bentami. Górną część wieży wypełnia
wodorowęglan sodu, który wiąże HCl.
Wcześniejsze usunięcie HCl jest konieczne, gdyż związek ten może powodować zatrucie drugiego sorbentu,
jakim jest ZnO. W dolnej części wieży
gaz przepływa przez złoże ZnO utrzymywane w temperaturze 200-400oC,
gdzie obecny w gazie H2S ulega absorpcji i reakcji w złożu ZnO (rys. 5, 6).
Własności tak oczyszczonego gazu pokazano w tab. 2. Wskazują one
na możliwość bezpośredniego zasilania ogniw SOFC tak oczyszczonym
gazem.
Instalacja zgazowania biomasy
w postaci zrębków drzewnych o mocy 10-30 kW pracuje optymalnie przy
zasilaniu paliwem w ilości ok. 5 kg/
godz. produkując gaz w ilości ok. 10
kg/godz., Moc strumienia gazowego wynosi 16.7 kW. Instalacja może

Tab. 2. Własności oczyszczonego gazu z procesu KAJOT do aplikacji
w systemach ogniw paliwowych typu SOF
Skład gazu suchego, %mol
H2
CO
CH4
CO2
N2
Wartość opałowa gazu suchego, kJ/Nm3
Zawartość produktów ubocznych, g/Nm3, w tym:
benzen
smoły klasy 2 i 3
smoły klasy 4
smoły klasy 5
Zawartość H2S, ppm
Zawartość pary wodnej, %mol
Pył, ppmw

być zintegrowana z układem krótkiego stosu ogniw paliwowych o mocy
elektrycznej 2.5-5 kW.

 Wnioski
Rozwój małoskalowych technologii generacji energii na bazie zgazowania biomasy uzależniony jest głównie
od rozwiązania problemów związanych z jakością gazu i metodami jego
oczyszczania. W Instytucie Energetyki opracowano układ reaktora KAJOT
produkujący gaz o wyższej czystości
niż w typowych technologiach. Skład
gazu i stopień jego oczyszczenia wskazują, że surowy gaz z procesu KAJOT
po oczyszczeniu w bardzo prostej linii
oczyszczania może być zastosowany do zasilania ogniwa paliwowego
typu SOFC. Gaz w linii oczyszczania
jest chłodzony do temperatury powyżej 200oC, oznacza to, że woda w nim
zawarta nie wykrapla się. Nie powstaje zatem kłopotliwy odpad, jakim jest
kondensat powstający zwykle w niskotemperaturowych liniach oczyszczania gazu z procesu zgazowania
biomasy. Drugą zaletą prowadzenia
procesu oczyszczania gazu w temperaturze wyższej od temperatury kondensacji pary wodnej jest fakt, że gaz
nie wymaga dodatkowego nawilżenia
przed wlotem do ogniwa. Woda w nim
zawarta sprawia, że układ termodyna-

24,4
23,6
1,3
10,3
40,5
6000
0,2
0,02
0
0
<0,5
10-30
50

micznie znajduje się powyżej granicy
wydzielania stałego węgla. Efekty zastosowania wysokotemperaturowej linii
oczyszczania gazu oraz jej prostota były możliwe dzięki uniknięciu obecności
wyższych węglowodorów (smoły klasy 4) w surowym gazie wytwarzanym
w wielostopniowym reaktorze KAJOT.

o
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Ubezpieczenia w zarządzaniu
ciągłością działania
zakładów TPOK

Z
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akłady termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych wpisały się
już w polski model gospodarki odpadami. Pięć oddanych do eksploatacji
obiektów już teraz dysponuje wydajnością niemal 1 mln Mg/r., a planowane jest
podwojenie łącznej wydajności przez realizację nowych projektów. Rozwój branży
termicznego unieszkodliwiania odpadów powoduje, że zwraca się coraz większą
uwagę na aspekty związane z ciągłością działania instalacji. Średnich rozmiarów
zakład termicznego przetwarzania odpadów komunalnych przetwarza ok.
100.000 ton odpadów rocznie. Codziennie przyjmuje ponad 300 ton odpadów
przywożonych przez kilkanaście samochodów ciężarowych. Na zdolnościach
pojedynczego zakładu bazuje więc nawet kilkadziesiąt gmin.
Wyłączenie tego zakładu z eksploatacji wymusza zmianę lokalnego
modelu gospodarki odpadami komunalnymi. Dla samego zakładu zaś wiąże się z ogromnymi kosztami. Średniej
wielkości ZTPOK generuje dziennie ok.
100.000 zł przychodów. Zmaga się przy
tym ze znacznymi ograniczeniami wynikającymi z technologii. Jeżeli zapas
odpadu w bunkrze spadnie do poziomu ok. 5 dni, powoduje to konieczność
rozpoczęcia jego wygaszania. Proces
wygaszania i wystudzenia kotła zająć
może nawet 7 dni, a jego ponowne rozpalenie stanowi istotny koszt. Bardziej
skomplikowane do wyceny są trudności organizacyjne związane z zaistniałą przerwą w działalności. Ciągły napływ odpadów wymusza stosowanie
alternatywnych metod ich składowania. Bunkier zasypowy potrafi zmagazynować odpady na zaledwie kilka dni
działalności instalacji. Większe ilości

odpadów magazynowane muszą być
na placach składowych, belowane i pakowane w odpowiednie worki. Jest to
procedura kosztowna i czasochłonna,
a i tak nie ograniczająca w pełni ryzyka
powstania pożaru w odpadach składowanych na zewnątrz. Przetworzenie
zgromadzonego zapasu odpadów potrafi być procesem bardzo długotrwałym, szczególnie jeśli instalacja pracuje z wydajnością bliską maksymalnej.
Przerwa w działalności zakładu termicznego przetwarzania odpadów komunalnych może, ze względu na stopień skomplikowania instalacji, być
wywołana szeregiem przyczyn. Można
je podzielić na:
 ryzyka żywiołowe, w tym przede
wszystkim ogień i wybuch,
 ryzyka techniczne,
 zaburzenia w dostawie odpadów
(ilość i jakość),
 decyzje administracyjne, w tym

przede wszystkim związane z przekroczeniem dopuszczalnych emisji.
Pierwszą kategorię tworzą zdarzenia najpoważniejsze w skutkach, których skutki potrafią być liczone w miesiącach, a nawet latach. Konsekwencje
finansowe sięgać mogą dziesiątek lub
nawet setek mln zł. Prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru w zakładach
TPOK jest relatywnie wysokie. Rocznie
dochodzi do kilku tego rodzaju zdarzeń
(na ok. 2.200 zakładów na świecie).
Przykładami interesujących zdarzeń tego rodzaju mogą być:
 Pożar w bunkrze zasypowym zakładu w hrabstwie Montgomery
(USA, 2016),
 Dwukrotny samozapłon w bunkrze zasypowym w Kamp Lintfort
(Niemcy, styczeń oraz maj 2016),
 Wybuch i pożar w bunkrze zasypowym w zakładzie w Antwerpii,
poważne uszkodzenie dwóch pie-
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rancji, szkody te będą obciążały rachunek ZTPOK lub przy dobrej konstrukcji
programu ubezpieczeniowego pokryje je
Ubezpieczyciel. Odpowiednia konstrukcja programu ubezpieczenia pozwoli także w okresie gwarancji kompensować
straty wywołane przerwą w działalności
oraz pozwoli na zachowanie płynności
finansowej w razie sporu z producentem,
dostawcą bądź wykonawcą.
Kolejna kategoria, ryzyko wahań ilości i jakości odpadów, potrafi być marginalizowana jako czynnik leżący poza wpływem zakładu. Regulacje umów
(i sposób ich egzekwowania) określających obowiązki dostawców i przewoźników odpadów oraz sposób egzekwowania tych postanowień potrafią
decydować o ciągłości działalności.
Ostatnia z kategorii ryzyk odnosi się
do rygorystycznych norm, którym sprostać musi działalność zakładów TPOK.
Naruszenie przepisów prawa czy dopuszczalnych wartości emisji substancji
do środowiska może skutkować decyzją
administracyjną o wyłączeniu instalacji.
Czas przerwy w działalności w tym przypadku zależy od przyczyny powstania
nieprawidłowości i działań niezbędnych
do jego usunięcia. Wydłużany jest on
dodatkowo przez odpowiednie postępowanie administracyjne.

 Znaczenie ubezpieczeń
Nawet najwyższa staranność, zastosowanie właściwych technologii, zapewnienie najlepszego serwisu maszyn
i urządzeń i doskonałe przygotowanie
osób odpowiedzialnych za prowadzenie zakładu nie gwarantuje, że nie dojdzie do zaburzenia ciągłości działalności zakładu TPOK. Po prewencji, drugą
linią obrony przed niekorzystnymi zdarzeniami losowymi, powinien być właściwie zbudowany program ubezpieczenia. Konsekwencje zdecydowanej
większości zdarzeń omówionych we
wcześniejszej części mogą zostać pokryte właściwie skonstruowanym programem ubezpieczenia. Odpowiednie
i sprawdzone połączenie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, przerw

Szkoda w Ofringen
w liczbach:
Pożar: 27.05.2015
Zniszczony: układ oczyszczania
spalin w górnej części budynku
Pierwsza techniczna możliwość
rozpalenia pieca: 30.09.2015
Spadek ilości przetworzonych
odpadów: 45,4%
Odpady, które musiały być
zutylizowane w inny sposób: 31.249 ton
Spadek przychodów: 2.743.310 CHF

w działalności, maszyn od awarii, przerwy w działalności na skutek awarii maszyn, odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności za szkody w środowisku
w formie spójnej umowy, umożliwia uzyskanie odszkodowania nawet w najtrudniejszych przypadkach.
EIB S.A. jest podmiotem zajmującym
się dużymi ryzykami przemysłowymi od
ponad 20 lat i najbardziej doświadczonym polskim brokerem w zakresie ubezpieczeń instalacji TPOK. Od 2015 r. zaaranżowaliśmy ochronę dla 3 Zakładów
Termicznego Przekształcania Odpadów.
Doradzamy również w procesach inwestycyjnych ZTPOK, będących na etapie
planowania budowy. Oprócz budowy
programów ubezpieczenia kierujemy likwidacją szkód i realizujemy doradztwo
prawno-ubezpieczeniowe w zakresie
wszelkich umów naszych Klientów. Nasze doradztwo gwarantuje najwyższą jakość nowoczesnych rozwiązań ubezpieczeniowych, także zawieranych w trybie
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nasze, często pionierskie konstrukcje,
zorientowane są na pewność ochrony,
możliwie pełną kompensatę skutków dużych szkód i efektywność ekonomiczną
całego programu.

o
Więcej informacji o EIB SA:
www.eib.com.pl
Zapraszamy do skorzystania
z naszego doświadczenia.
Kontakt: odpady@eib.com.pl,
mateusz.kita@eib.com.pl,
arleta.stanislawska@eib.com.pl
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ców obrotowych, lekkie uszkodzenie trzeciego (Belgia, 2016),
 Pożar w systemie oczyszczania spalin w zakładzie w Ofringen
(Szwajcaria, 2015),
 Pożar w turbinie generatora zakładu w Koszycach (Słowacja, 2015),
 Pożar w zakładzie Tees Valley
w Haverton Hill zapoczątkowany
zwarciem w instalacji elektrycznej
(Wielka Brytania, 2009).
Analiza powyższych przypadków
wskazuje, że najbardziej narażonym na
powstanie pożaru węzłem procesu jest
bunkier zasypowy. Nawet drobne błędy
w zakresie płynności dostaw odpadów
i ich załadunku czy nieprzewidziane wahania jakości surowca potrafią być groźne w skutkach. Nie należy jednak zapominać o innych możliwych przyczynach
pożaru w takich miejscach jak: rozbudowana instalacja elektryczna i transformatory (ryzyko rosnące w czasie!), układy hydrauliczne, układy oczyszczania
spalin, filtry workowe, odpylacze elektrostatyczne, turbiny, wieże chłodnicze
i place składowe. Wznowienie działalności po szkodzie pożarowej może zająć wiele miesięcy.
Druga kategoria zdarzeń mogących
powodować przestój ZTPOK związana jest przede wszystkim z eksploatacją parku maszynowego. Maszyny
i urządzenia stanowią ok. 70% wartości Zakładu. Ze względu na stopień
skomplikowania i powiązania pomiędzy
poszczególnymi węzłami, awaria maszyn powodować może ogromne koszty związane z naprawą uszkodzonych
urządzeń, jak również starty wynikające
z przerw w działalności operacyjnej. Pomimo, że ZTPOK nie działają w Polsce
długo, to z analiz zdarzeń szkodowych
wynika, iż szkody najczęściej dotyczą
najbardziej eksploatowanych urządzeń.
Dochodzić może m.in. do uszkodzenia
suwnic, instalacji kotła do spalania odpadów, awarii palnika kotła. Wrażliwa
jest także rozbudowana aparatura pomiarowa. Należy mieć na uwadze, iż
w pierwszych fazach rozruchu szkody
te można zakwalifikować do szkód gwarancyjnych. Po zakończeniu okresu gwa-
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edług Krajowego Planu Gospodarki Odpadami [3], mechanicznobiologiczne przetwarzanie (MBP) odpadów preferowane jest lub będzie,
w regionach obejmujących powyżej 120 tys. mieszkańców [4]. Zakłady MBP nie są
instalacjami ostatecznego zagospodarowania odpadów, lecz ich przygotowania
do odzysku lub unieszkodliwiania.

W Polsce praktycznie jedynym odbiorcą paliwa alternatywnego (RDF) są
cementownie. W elektrowniach i elektrociepłowniach RDF nie jest wykorzystywany. Przeszkodą są wymagania formalno-prawne ustanowione dla procesu
spalania/współspalania odpadów, emisja zanieczyszczeń i możliwość wystąpienia niekorzystnych zmian parametrów popiołu.
Szacuje się, że polskie cementownie
wykorzystują ok. 1000 tys. Mg paliw alternatywnych rocznie i mogą zwiększyć
ich ilość o ok. 400 tys. Mg [1,2]. Możliwości współspalania odpadów w tym
sektorze są ograniczone. Cementownie nie będą w stanie zagospodarować
wszystkich wytworzonych w kraju paliw
alternatywnych.
Dla producentów paliwa alternatywnego istotne powinno być również
ograniczenie wynikające z sezonowości
produkcji cementu, skutkujące znacznym ograniczeniem popytu w okresie
zimowym.
Można postawić tezę, że część wytwórców RDF w kraju nie znajdzie odbiorców na wyprodukowane paliwo,
chyba że otworzy się możliwość jego
wykorzystania w energetyce i ciepłownictwie.
Z uchwał Sejmików Wojewódzkich
w sprawie wykonania Wojewódzkich

Planów Gospodarki Odpadami wynika,
że w Polsce ma funkcjonować ponad
70 instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w których
będą wydzielane frakcje nadające się
w całości lub części do odzysku energetycznego. Według [1], potencjał produkcji paliwa alternatywnego w Polsce
wynosi 4,5-6 mln t/r. Podjęty w naszym
kraju program budowy spalarni zmieszanych odpadów komunalnych nie rozwiąże wszystkich problemów związanych
z gospodarką odpadami. Przekształcanie termiczne paliw alternatywnych winno być prowadzone w cementowniach
i instalacjach energetycznych. Brak tego

typu instalacji uniemożliwi wykorzystanie
potencjału produkcyjnego instalacji MBP
i w konsekwencji ułomność całego programu utylizacji odpadów.

 Paliwo alternatywne

z odpadów komunalnych
- informacje podstawowe

Nie wszystkie frakcje zawarte w strumieniu odpadów komunalnych mogą
być przeznaczone do spalania w postaci paliwa alternatywnego. Część, zgodnie z powszechnie przyjętą technologią
przeróbki odpadów (MBP), odseparowywana jest jako tzw. frakcja podsito-

zmieszane
Przesiewacz

Frakcja
d i

d

Separacja metali
Separacja frakcji ciężkiej – do
Separacja frakcji materiałowych (
np tworzywa sztuczne )

Paliwo alternatywne
Rys. 1. Schemat poglądowy instalacji MBP

Rys. 1. Schemat poglądowy instalacji MBP
Proces wytwarzania paliw z odpadów we wszystkich instalacjach sortowniczych składa się z
operacji:
•

sortowania,
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 Energetyka jako

partner samorządów
w gospodarce odpadami

Zdaniem autorów, należy dostrzec
ogromny potencjał, jaki ma elektroenergetyka i ciepłownictwo we współpracy
z gminami w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Współpraca w tym zakresie ma miejsce w takich
krajach Unii Europejskiej, jak Niemcy, czy
Szwecja. W Niemczech wiele instalacji,

o łącznej mocy 27 GW zostało przystosowanych do współspalania odpadów
komunalnych. Niemieckie spalarnie odpadów są obecnie obciążone jedynie
w ok. 50-80%, również i energetyka nie
wykorzystuje w pełni swojego potencjału. RDF jest sprowadzanie nawet z Polski
do Niemiec, choć ze względu na koszty
transportu - w niewielkiej skali.
Elektrownia w Janschwalde jest jedną z elektrowni, w której prowadzone
jest współspalanie paliw alternatywnych i węgla brunatnego. Elektrownia
Janschwalde jest systemową elektrownią o mocy 3000 MWe (6 bloków każdy
o mocy 500 MWe). Podstawowym paliwem jest węgiel brunatny. Zużycie węgla
wynosi ok. 2300 Mg/dobę.
W rejonie łużyckim wydobycie węgla
brunatnego prowadzi 5 kopalń zaopatrujących w paliwo 4 elektrownie. We
wszystkich elektrowniach regionu prowadzone jest termiczne przekształcanie
paliw alternatywnych. Współspalanie paliw alternatywnych z węglem brunatnym
na skalę przemysłową jest prowadzone
w Janschwale od 2005 r.
W 2012 r. współspalono 495 000 Mg
RDF, co stanowiło 3,5% energii chemicznej spalanego paliwa. Wykorzystywane
paliwo alternatywne w większości jest
wytwarzane ze zmieszanych odpadów
komunalnych.
Podjęcie współspalania nie spowodowało przebudowy instalacji oczyszczania spalin. Wymagane było zainstalowanie dodatkowej aparatury monitorującej
emisję zanieczyszczeń gazowych (takiej
jak dla spalarni odpadów).

Rys. 2. Odpady komunalne zmieszane

Rys. 3. Frakcja podsitowa odpadów
komunalnych

Rys. 4. Paliwo alternatywne z odpadów
komunalnych po rozdrobnieniu

Tab. 1. Wybrane przykładowe parametry paliwa alternatywnego wytworzonego na
bazie zmieszanych odpadów komunalnych
Rodzaj odpadu

Kod

Paliwo alternatywne
Paliwo alternatywne
Paliwo alternatywne
Paliwo alternatywne
Paliwo alternatywne
Paliwo alternatywne
Paliwo alternatywne
Paliwo alternatywne

19 12 10
19 12 10
19 12 10
19 12 10
19 12 10
19 12 10
19 12 10
19 12 10

Wart. opał.
MJ/kg
25,16
20,20
18,30
22,46
15,54
25,23
19,10
17,48

Siarka
%
0,09
0,85
0,25
0,19
0,32
0,29
0,39
0,15

Oznaczenie
Chlor
%
0,261
< 0,5
0,590
0,23
0,22
0,58
0,52
0,32

Wilgotn.
%
12,89
14,50
17,60
16,90
19,40
16,20
23,60
15,90

Popiół
%
7,28
< 8,5
13,5
14,2
9,2
28,5
10,6
8,3
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wa. Jest to frakcja złożona z drobnych
elementów o wysokiej zawartości części
biodegradowalnych. Inna część odpadów odseparowywana jest z głównego
strumienia w postaci frakcji surowcowych takich jak: papier, tworzywa sztuczne, itp. Niezagospodarowana w ten sposób część odpadów stanowi substrat do
produkcji paliwa alternatywnego, bądź
wprost to paliwo. Należy przyjąć, że wsadem do produkcji paliw alternatywnych
są zmieszane odpady komunalne zawierające zanieczyszczoną makulaturę
i tworzywa sztuczne (nie nadające się
do recyklingu). Schemat poglądowy instalacji MBP przedstawiono na rys. 1.
Proces wytwarzania paliw z odpadów we wszystkich instalacjach sortowniczych składa się z operacji:
 sortowania,
 rozdrabniania,
 separacji metali,
 konfekcjonowania.
W skład paliwa alternatywnego na
ogół wchodzą następujące frakcje:
 makulatura,
 tworzywa sztuczne,
 materiały zespolone,
 drewno,
 tekstylia.
Paliwo alternatywne wytwarzane z
odpadów komunalnych jest kwalifikowanie jako odpad o kodzie 19 12 10.
Oznacza to, że jego wykorzystanie musi
odbywać się w zgodzie z przepisami dotyczącymi termicznego przekształcania
odpadów. Wybrane przykładowe parametry paliwa alternatywnego wytworzonego na bazie zmieszanych odpadów
komunalnych zestawiono w tab. 1.
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Paliwo alternatywne jest dowożone
do elektrowni transportem samochodowym.
Instalacjami infrastrukturalnymi zbudowanymi na potrzeby gospodarki paliwami alternatywnymi są 2 hale magazynowe RDF. W halach prowadzone
są operacje:
 rozładunku (do podziemnych bunkrów) paliwa dowożonego przez samochody samowyładowcze,
 wygarnianie paliwa zgromadzonego
w bunkrach do zasobników zlokalizowanych nad taśmociągami transportującymi węgiel do kotłów.
Paliwo alternatywne jest wysypywane na warstwę węgla przenoszonego
taśmociągami do zasobników przykotłowych.
Nakłady na zaadaptowanie elektrowni do współspalania RDF wyniosły ok.
30 mln euro i były przeznaczone przede
wszystkim na budowę magazynów RDF
z urządzeniami towarzyszącymi (w tym
dezodoryzacja) i instalacje monitoringu
emisji. W elektrowni Janschwalde spalane jest paliwo alternatywne o następujących uśrednionych parametrach:
 wartość opałowa 11-25 MJ/kg (wartość średnia w 2012 r. - 15MJ/kg),
 ciężar nasypowy ok. 200 kg/m3,
 wilgotność ok. 20% (mniejsza zawartość wilgoci niekorzystna ze
względu na możliwość „wywiewania” RDF w czasie transportu do kotła),
 rozdrobnienie 20-25 mm,
 zawartość chloru < 1%.
Należy zwrócić uwagę na różnice
w zawartości chloru w węglu brunatnym
(<0,1%) i RDF (0,82%). Zawartość siarki
w węglu brunatnym (0,39%) jest wyższa
niż w paliwie alternatywnym (0,25%).
W przypadku współspalania odpadów
wymagania emisyjne są wyznaczone
przez regulacje prawne obowiązujące dla
dużych jednostek spalania paliw i spalarni odpadów.
W El. Janschwalde stosuje się metodę wyznaczania dopuszczalnych wartości emisji według tzw. reguły mieszania
uwzględniającej wartości opałowe obydwu spalanych paliw i objętości spalin

powstających w wyniku ich spalenia.
Reguła obowiązuje do udziałów współspalanych odpadów do 40% (minimalny
obliczeniowy próg zawartości odpadów
w spalanym paliwie 10%).
Wydaje się, że również w Polsce korzyści ze współspalania paliw pochodzących z odpadów w instalacjach energetycznego spalania paliw mogłyby być
bardzo duże:
 elektrownie lub ciepłownie zmniejszając zużycie węgla i zastępując
go w części paliwem alternatywnym
otrzymanym z odpadów poprawiłyby
bilans emisji CO2,
 elektrownie lub ciepłownie uzyskałyby pewną oszczędność na kosztach
paliwa zastąpionego RDF (paliwem
alternatywnym), które licząc na GJ
energii jest od 3 razy (węgiel brunatny) do 5 razy (węgiel kamienny)
tańsze,
 gminy oszczędziłyby część środków, jakie musiałyby wydać na
instalacje zagospodarowania odpadów oraz na budowę lub rozbudowę składowisk. Te, które zamierzały
wybudować spalarnie, mogłyby zrezygnować z kosztownej i kontrowersyjnej społecznie inwestycji kierując
część strumienia odpadów do pobliskiej elektrowni lub ciepłowni,
 elektrownie lub ciepłownie, które
w lokalnych społecznościach są
zwykle postrzegane jako zakłady
o znacznej uciążliwości, mogłyby
poprawić swój wizerunek świadcząc
usługi w zakresie zagospodarowania
odpadów i zmniejszając koszt tej gospodarki obciążający gospodarstwa
domowe.
 W polskich instalacjach energetycznego spalania węgla dotąd
nie podjęto na szerszą skalę prób
współspalania odpadów komunalnych. Istnieje kilka przyczyny tego
stanu rzeczy m.in.:
 elektroenergetyka i ciepłownictwo
nie chciało modyfikować swoich instalacji bojąc się zwiększenia kosztów, a ostatnio także problemów
z zakwalifikowaniem instalacji do
Przejściowego Planu Krajowego,

 wymogi zawarte w Rozporządzeniu

w sprawie wymagań dotyczących
prowadzenia procesu termicznego
przekształcania odpadów, w którym
wyspecyfikowano warunki prowadzenia procesu, okazują się trudne
do spełnienia w instalacjach energetycznych,
 brak tradycji, akceptacji społecznej, brak przekonania decydentów,
w tym przedstawicieli organów administracyjnych do wsparcia takich
inicjatyw.
Dotychczasowe badania i analizy
skłaniały ich autorów do wyrażania opinii,
że współspalanie paliw alternatywnych
otrzymywanych z odpadów stałych jest
nieopłacalne i nie jest możliwe w obecnym porządku prawnym obowiązującym w Polsce.

 Paliwo z odpadów -

podejście alternatywne

Wykorzystanie energetyczne odpadów byłoby możliwe do upowszechnienia przy radykalnym obniżeniu kosztów
prowadzenia tego procesu, jeżeli powstałe z nich paliwo mogłoby nie posiadać statusu odpadu. Powstaje jednak
pytanie czy wytworzenie takiego paliwa
oraz przeprowadzenie procedury utraty
statusu odpadu jest możliwe.
Ustawa o odpadach w art. 14 ust.
1 definiuje mechanizm prowadzący
do utraty statusu odpadu przez dany
przedmiot lub substancję. Zgodnie z tą
procedurą określone rodzaje odpadów
przestają być odpadami, gdy zostały
poddane procesowi odzysku, w tym recyklingu i spełniają ścisłe kryteria, m.in.
kryterium d) „zastosowanie przedmiotu
lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub
środowiska”. Szkodliwość środowiskowa danego paliwa zależy m.in. od jego
składu chemicznego. Ustawodawca jednak nie sprecyzował, na jakie konkretnie związki chemiczne należy zwrócić
szczególną uwagę i jakie powinny być
zawartości tych związków, aby możliwe
było potwierdzenie wypełnienia powyższego warunku procedury.
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te same właściwości i może być użyty
w ten sam sposób co surowiec podstawowy może stanowić przesłankę do
stwierdzenia, że materiał ten nie jest odpadem.
Sąd zauważył, że pelety zostały wyprodukowane wyłącznie w celu użycia
ich jako paliwa, które może być użyte
w ten sam sposób, co normalne paliwo
bez dodatkowych środków ostrożności
ochrony środowiska. Na tej podstawie
wnioskował, że pelety energetyczne „były równoważne normalnemu paliwu”. To
orzeczenie holenderskiej Rady Stanu było komentowane w literaturze prawniczej.
W komentarzach podkreślano, że wyrok
jest zgodny z celem, jakim jest zachęcanie do odzysku surowców z odpadów
i ich użycia w miejsce surowców naturalnych. Pelety stanowią odrębny produkt
mający wartość handlową, który może
być użyty tak samo, jak paliwo oryginalne
z nie gorszymi efektami środowiskowymi.

 Wnioski
Regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami nakładają na podmioty
uczestniczące w tym segmencie gospodarki, obowiązki prowadzące do zmniejszenia składowania na rzecz innych form
ich zagospodarowania. Preferowanymi
kierunkami są odzysk materiałowy i energetyczny. Potencjał ilościowy paliw wytwarzanych ze zmieszanych odpadów
komunalnych w zależności od źródła
szacuje się na 4,5 do nawet 6 mln Mg
rocznie. Obecnie jedynymi odbiorcami
tego typu paliwa, w naszym kraju, są
cementownie. Ich zdolność zagospodarowania możliwej do pozyskania ilości
paliwa alternatywnego jest jednak dalece
niewystarczająca. Uzupełnieniem budowanego systemu utylizacji termicznej odpadów mogłoby być włączenie się energetyki i ciepłownictwa. Niestety branże
te napotykają wiele problemów natury
formalnej i ekonomicznej.
Należy pamiętać, że konieczny
wzrost recyklingu materiałowego, jaki
zgodnie z przepisami UE planowany jest
w następnych latach, powinien zmniejszać ilość produkowanego paliwa al-

ternatywnego (frakcji palnej odpadów).
Wydaje się jednak, że mimo wszystko
jego nadpodaż będzie się utrzymywała
przez kolejne lata.
Jedną z możliwych dróg wyjścia z tej
sytuacji, wobec ograniczeń wynikających
z obowiązującego w naszym kraju stanu
prawnego oraz braku zainteresowania
energetyki współspalaniem odpadów
jest skorzystanie z procedury prowadzącej do utraty statusu odpadu. W takiej
sytuacji konieczne wydaje się sformalizowanie tej procedury w odniesieniu
do tego typu odpadów. Jest to zadanie
bardzo trudne. Jednak przykłady z innych państw europejskich pokazują, że
pewne ruchy w tym zakresie są możliwe.
Taką ścieżką poszły niektóre kraje unijne, np. Austria, czy Włochy, gdzie wprowadzono akty prawne umożliwiające jej
przeprowadzenie. Procedura austriacka
opisana została w rozporządzeniu [5].
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Wyniki badań prowadzonych przez
autorów pokazały, że paliwo skomponowane z wybranych feakcji odpadów
może wykazywać się porównywalnym,
bądź nawet mniejszym negatywnym oddziaływaniem na środowisko - w tym
toksycznością dla organizmów żywych,
od tradycyjnych paliw kopalnych podczas spalania w instalacji o przyjętych
parametrach (m.in. konfiguracji instalacji oczyszczania spalin). Wyniki te mogą zatem stanowić argument w dyskucji
o zasadności i możliwości utraty statusu odpadu przez paliwo wytwarzane na
bazie odpadów komunlanych w świetle
wypełniania wcześniej przywołanego warunku „d” procedury utraty statusu odpadu określonego w ustawie o odpadach.
Co więcej, wyposażenie techniczne nowoczesnych sortowni odpadów
pozwala na głębokie i bardzo świadome sortowanie odpadów. Zgodnie z pozyskanymi wynikami badań, w paliwie
z odpadów powinno się maksymalizowac udział czterech frakcji, tj. makulatura, tekstylia, drewno, tworzywa sztuczne
z wyłączeniem PVC.
Problemem zajmowali się również
inni. Znany jest m.in. przypadek holenderskiej firmy Icopower.
Icopower B.V. zbiera odpady z sieci
handlowych, które składają się głównie
z papieru, kartonów, surowego drewna,
plastików, tekstyliów z możliwością występowania odpadków spożywczych,
szkła i opakowań metalowych. W wyniku wstępnego sortowania, mielenia
i usuwania metali żelaznych, suszenia,
a następnie odsiewania frakcji niepalnej
i homogenizacji, produkowane są pelety do celów energetycznych z odpadów
zmieszanych. W czerwcu 2001 r. holenderskie Ministerstwo Budownictwa,
Planowania Przestrzennego i Środowiska (MINVROM) podjęło decyzję administracyjną sprzeciwiając się eksportowi
40 000 ton tego materiału do Söderenergia AB w Szwecji, co spowodowało
odwołanie się Icopower B.V do Holenderskiej Rady Stanu (Raad van State).
Holenderska Rada Stanu orzekła, że
fakt iż materiał jest po przeróbce równoważny surowcowi podstawowemu, ma
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Dyspozycyjność
energetyki wodnej
w kontekście rozwoju farm wiatrowych

Kontynuując wątek koegzystencji
odnawialnych źródeł energii z konwencjonalnymi elektrowniami, który zapoczątkowany został w artykule [1, 8], po-
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W

artykule przeprowadzono porównanie procentowych udziałów w rynku mocy
dla dwóch krajów: Szwecji i Polski. Szwecja podana została jako przykład
modelowo rozwiniętej energetyki wodnej. Wskazano na zalety jakie niesie za
sobą rozwój tego działu wytwarzania. Przytoczono nie tylko aspekty energetyczne,
lecz również starano się wskazać na potrzebę rozwoju międzynarodowych
korytarzy żeglugi śródlądowej. Zaproponowano współpracę źródeł energetyki,
jako alternatywnego źródła dla farm wiatrowych. Zdaniem autorów, ten typ
koegzystencji jest dużo bardziej przyjazny od rozważanej wcześniej współpracy
konwencjonalnych bloków parowych z wspomnianymi źródłami OZE.
staramy się rozwinąć go o współpracę
z elektrowniami wodnymi.
Energetyka wodna to wg planów
rozwojowych zapisanych w UE ważna

gałąź wspólnotowej gospodarki opierająca się o: źródła wytwarzania energii,
zapewnienie swobodnego transportu
ludzi oraz towarów wzdłuż najważniej-
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Rys. 1. Procentowy udział poszczególnych źródeł wytwarzania
w ogólnym bilansie mocy elektrycznej: a) Szwecji, b) Polski [2]

Energetyka ta nie tylko realizuje zagadnienia konwencjonalnego wytwarzania energii, ale również poprzez specyfikę swej pracy - wykorzystywanie wody
nie jest jej konsumpcją, lecz przetwarzaniem zawartej energii. Tak wygenerowana energia jest przez niektórych
[6] w pełni zaliczana do ekologicznych
i odnawialnych źródeł energii.
Do niewątpliwych zalet przemawiających za realizacją projektu Kaskady Dolnej Wisły zaliczyć należy [4, 6]:
 likwidację erozyjnego działania
stopnia Włocławek,
 rozwój żeglugi śródlądowej towarów i osób,
 zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej,
 rozwój rekreacji związanej ze sportami wodnymi,
 zapewnienie przepraw lądowych
przez Wisłę,
 zapewnienie długoletnich miejsc
pracy przy budowie oraz eksploatacji elektrowni,
 realizację zobowiązań wynikających z podpisanych dyrektyw Unijnych.
Jak wykazują badania przeprowadzone w IBW PAN w Gdańsku, utrzymanie samodzielnej pracy zapory we
Włocławku powoduje cały szereg niekorzystnych zmian w ekosystemie, w tym
w zabezpieczeniach przeciwpowodziowych dla odcinaka poniżej spiętrzenia.
Zatem uregulowanie dolnego odcinka Wisły jest wymogiem koniecznym
w kontekście realizowania zobowiązań

ustalonych na poziomie zrównoważonego rozwoju gospodarki Unii pod względem wytwarzania energii, żeglugi śródlądowej, ale również wymogów dyrektywy
określającej zakres działań zapobiegających skutkom występowania powodzi [8, 9].
Na rys. 2 przedstawiono mapę polski z zaznaczeniem międzynarodowych
linii żeglugi śródlądowej. Trzy duże trasy
żeglugowe przechodzą przez teren naszego kraju, a my zobowiązaliśmy się
jako Członek UE, że podejmiemy prace
w kierunku zapewnienia bezpiecznego
transportu towarów [4]. Rysunek 2. b
przedstawia wizualizacje kolejnego stopnia wodnego, który umiejscowiony jest
za stopniem Włocławek [3]. Na przedstawionej makiecie widoczna jest oprócz
zapory: przeprawa drogowa przez Wisłę,
przeprawa kajakowa oraz żeglugowa
dla jednostek transportujących towary
wzdłuż zaznaczonej trasy E40.
Pierwotnie proponowane rozwiązanie zakładające pracę ciągłą elektrowni
wodnych po niewielkich modyfikacjach
projektu mogłoby zostać zamienione na
prace reżimową w kontekście alternatywnego źródła dla mocy wytwarzanej
ze źródeł odnawialnych, w tym - szczególnie dla farm wiatrowych. Za tym rozwiązaniem przemawia również bliskość
obydwu kogenerujących z sobą źródeł.
Jakkolwiek w pracy autorzy rozważali
możliwość kogeneracyjnej pracy farm
wiatrowych z konwencjonalnymi blokami
parowymi, znajdującymi się w południowej części kraju, tak dla obecnie rozwa-
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szych szlaków wodnych. To rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz żeglugowej,
a przede wszystkim liczne miejsca długoletniej pracy dla mieszkańców okolicznych miast wokół szlaku wodnego [4, 6].
Aby nie pozostać gołosłownym, jako
przykład dobrze wykorzystanego potencjału wodnego przytoczyć można takie
kraje jak: Szwajcaria, Szwecja czy Norwegia [2].
Dla bilansu mocy wytwarzanej przez
energetykę Szwecji (rys. 1 a) czołową
rolę odgrywają dwa źródła: energetyka jądrowa oraz wodna. Udziały w rynku wytwarzania dla tych dwóch źródeł
rozdzielone są po 46%. Niewielka wartość - 6% - przypada dla pozostałych
źródeł związanych z OZE. Energetyka
konwencjonalna węglowa lub gazowa
jest nieobecna lub zajmuje niecałe 2%.
Inaczej układają się procentowe udziały w przypadku krajowego rynku wytwarzania. Tutaj konwencjonalna energetyka
węglowa to ponad 75% udziału w całkowitym bilansie mocy. Na energetykę
wodną przypada 6%, tyleż samo na moc
generowaną z farm wiatrowych. Niedoinwestowanie energetyki wodnej oraz
silny rozwój farm wiatrowych stworzył
notabene dogodne warunki do współegzystencji obydwu źródeł [1, 7].
Wykorzystanie energii wodnej wydaje
się dużo bardziej realnym rozwiązaniem
dla zastępczych źródeł dla OZE niż np.
budowanie akumulatorów energii na dnie
mórz. Jak wykazała analiza w pracy [5],
zastosowanie tego rozwiązania w obrębie morza Bałtyckiego, a dokładnie Zatoki
Gdańskiej, jest nieopłacalna ekonomicznie dla mocy powyżej 100 MW.
Powrót do planów zagospodarowania dolnego odcinka Wisły wydaje się
rozsądnym i opłacalnym, a przynajmniej
godnym rozważenia. Jak podają analizy wykonane w pracach [8, 9], zalety
z wprowadzenia tego typu rozwiązań są
nie tylko wymogiem wynikającym z ratyfikacji i przyjęcia rozwiązań unijnych,
ale również stają się w dzisiejszym kontekście realnym sposobem dla zapewnienia koegzystencji form wiatrowych
ze stabilnymi źródłami wytwarzania, do
jakich zaliczana jest energetyka wodna.
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Rys. 2. Mapa Polski z zaznaczeniem międzynarodowych korytarzy wodnych a) oraz
wizualizacja komputerowa planowanej zapory poniżej Włocławka b) [3]

żanego rozwiązania problem odległości
źródeł stracił na znaczeniu. Idea współpracy konwencjonalnych bloków parowych z OZE pozostaje aktualna przez
kilka, a nawet kilkanaście przyszłych lat.
Tak długo, jak długo trwałaby realizacja
budowy zapór wodnych na dolnym biegu Wisły.
Krótko należy odnieść się do najczęstszych zarzutów przedstawianych
przez ekologów, odnoszących się do zatrzymania poprzez tamę migracji ryb oraz
swobodnego ich rozmnażania się. Jak
wskazują doświadczenia Szwajcarii lub
Skandynawii sprawę tę można załatwić
poprzez współpracę ekologów z konstruktorami, a nie poprzez ich wzajemne
zwalczanie się. Technologia zbudowania dodatkowych jazów, przepraw oraz
miejsc przepływu ryb nie jest wyzwaniem
nie do realizacji. O ile w pierwotnych planach [9, 10] z lat 70. lub wcześniejszych,
sięgających czasów II RP nie było to
ujmowane w planach, tak w obecnym
czasie, na bazie obecnej świadomości
ekologicznej społeczeństwa, taki aspekt
inwestycji należałby do priorytetowych
i mających swoją realizację już w pierwszych etapach przygotowywania planów
i realizacji konstrukcji.
Z historycznego ujęcia, zwrot nakładów na inwestycje budowy zapory we
Włocławku nastąpił po 7 latach pracy
[9]. Przy dzisiejszych cenach prądu, czas
zwrotu inwestycji powinien się wydłużyć,
ale nadal pozostawać krótkim w porównaniu z budową bloków węglowych. Dodatkowym argumentem przemawiającym
na korzyść powinien być fakt możliwo-

ści uzyskania wsparcia finansowego dla
inwestycji z różnych źródeł. Argumenty jakie za tym przemawiają są, jak już
wspominałem nie tylko ekonomiczne,
ale także ogólnonarodowe.

 Wnioski
Na przestrzeni lat eksploatacji stopnia Włocławek dowiedziono ponad
wszelką wątpliwość opłacalności budowy oraz trafności wyboru miejsca.
Zapora - powstała jako pierwsza z planowanych ośmiu - spełniła założenia
projektowe. Nieuwzględniana na etapie
planów rola zapory jako zbiornika przeciwpowodziowego dodatkowo przemawia za korzyściami z jej powstania. Niemniej jednak wraz z jej budową pojawiły
się również nieprzewidywane problemy.
Problemy te związane są z zaprzestaniem realizacji pozostałych stopni i wymuszoną pracą zapory Włocławek jako
samodzielnego stopnia. Brak uwzględnienia tego w planach skutkuje nadmierną prędkością strumienia wody, a także
w konsekwencji pojawianiem się erozji
koryta oraz brzegów.
Bogatsi o tę wiedzę, winniśmy już na
etapie projektu zastrzec możliwość, że
stopień następny nigdy nie powstanie,
chociażby z powodów kryzysów ekonomicznych, jak miało to miejsce we
Włocławku.
Intensywny rozwój energetyki wiatrowej oraz podpisane przez Polskę zobowiązania unijne odnośnie uregulowania
żeglugi śródlądowej, a także zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej - spra-

wiają, że projekt kolejnego stopnia i następnych powrócił do realnych rozważań.
Autorzy artykułu zaproponowali wykorzystanie zainstalowanej mocy oraz
planowanej jako zamienne źródło dla
mocy elektrycznej generowanej z farm
wiatrowych. Nieprzewidywalność warunków klimatycznych oraz potencjalnie
duża moc zainstalowana w wiatrakach,
zmusza do poszukiwania stabilnego i dużego źródła zastępczego na wypadek
potrzeby nagłego załączenia. Takim źródeł, wręcz dedykowanym z racji bliskości
umiejscowienia, wydaje się przepływowa
energetyka wodna.
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Dogadaj się ze swoim NIMBY,
czyli jak prowadzić dialog społeczny
podczas inwestycji

J

ednym z głównych powodów opóźnień w przygotowaniu krajowych projektów
inwestycyjnych w sektorze energetycznym są protesty lokalnych społeczności
i organizacji ekologicznych. Postawa NIMBY, przejawiająca się próbą zablokowania
realizacji inwestycji w swoim sąsiedztwie, stała się powszechnym utrapieniem
inwestorów, projektantów i wykonawców. W przededniu konieczności uruchomienia
szerokiego frontu inwestycyjnego w polskiej energetyce, problem ten staje się
szczególnie istotny. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, na podstawie
wieloletniego doświadczenia w komunikacji społecznej związanej z procedurami
ocen oddziaływania na środowisko, opracowała metodykę zarządzania dialogiem
społecznym, która skutecznie minimalizuje ryzyko konfliktów i protestów inwestycji
energetycznych.

Odnawialne Źródła Energii

Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Odnawialne Źródła Energii

46

nr 1(55)/2017

Kto z nas nie słyszał o opóźnieniach inwestycji energetycznych, spowodowanych protestami lokalnych
społeczności. Ostatnie wydarzenia w
podwarszawskich gminach, związane
z budową linii energetycznej Kozienice-Ołtarzew, są jednym z najbardziej
spektakularnych przykładów. Innym,
wręcz wzorcowym przykładem, było
zablokowanie, bardzo dobrej skądinąd,
lokalizacji dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Gąskach.
Co łączy te projekty? Zarówno to,
że miały zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak
i to że były przygotowywane na zamówienie instytucji państwowych przez
duże i doświadczone w realizacji inwestycji firmy. Mimo to, plany inwestycyjne zderzyły się ze zdecydowanym i
bezwzględnym oporem mieszkańców
terenów, na których miały być zrealizowane. Ale z konfliktami społecznymi mieliśmy i mamy do czynienia przy
wielu innych, mniej spektakularnych
inwestycjach. Wystarczy spojrzeć na
mapę konfliktów społecznych związanych z rozwojem energetyki wiatrowej.
Prześledzić historię projektów spalarni
odpadów, biogazowni, wysypisk śmieci,
ale też infrastruktury drogowej. I zawsze
słyszymy podobne argumenty: „My nie
jesteśmy przeciw inwestycji, ale nie możemy się zgodzić z jej realizacją akurat
w tym miejscu!”. Tak właśnie powstają
NIMBY1, a więc umownie nazywając,
przedstawiciele lokalnych społeczności protestujący przeciw planowanym
w sąsiedztwie inwestycjom.

 Dlaczego NIMBY
protestuje

Zjawisko NIMBY jest dość powszechne i dotyczy różnych inwestycji. Nie jest to więc zachowanie spowodowane ideologią, np. u przeciwników
energetyki jądrowej czy wiatrowej. Nie
dotyczy wyłącznie obaw o cenne zasoby przyrodnicze czy interesy branży
turystycznej. Powstaje więc pytanie,
czy są jakieś cechy wspólne, projektów i protestujących, które pozwala-

łyby na opracowanie standardowych
zasad zarządzania ryzykiem konfliktów
społecznych. Na takie pytanie postarała się odpowiedzieć Fundacja na rzecz
Energetyki Zrównoważonej, która podjęła się zadania opracowania metodyki
zarządzania konfliktami społecznymi. W
tym celu przeanalizowała nie tylko informacje o protestach wokół głośnych
krajowych inwestycji, ale także liczne
doświadczenia krajowe i zagraniczne w
zakresie prowadzenia dużych, kontrowersyjnych inwestycji. Eksperci Fundacji wykorzystali też własne doświadczenie z wykonanych w ostatnich latach
analiz konfliktów społecznych dla projektów lądowych i morskich farm wiatrowych i gazu łupkowego oraz prowadzonych kampanii dialogu społecznego.
Wyniki, może nie są zaskakujące,
ale też nie są powszechnie znane. Żeby je zrozumieć, trzeba wykonać bardzo proste ćwiczenie - postawić się,
choć na chwilę, w roli NIMBY. Przez
chwilę zastanowić się, jak byśmy sami
zareagowali, gdybyśmy się dowiedzieli, całkiem przypadkowo, że w sąsiedztwie naszego domu będzie realizowana
budowa elektrowni, linii energetycznej
najwyższych napięć lub spalarnia odpadów. Jakie pytania i wątpliwości by
nam się nasunęły? Czego by dotyczyły? Co powodowało by nasz gniew?
Najczęściej, są to następujące emocje i odczucia:
 Nic o tej inwestycji nie wiem! Dlaczego nikt mnie nie poinformował?
Dlaczego nikt mnie nie pyta o zdanie?
 Jak ona może wpłynąć na moje życie? Na moje zdrowie? Na zdrowie
mojej rodziny? Na moje codzienne życie?
 Czy ta inwestycja może wpłynąć
na moje interesy? Na moje dotychczasowe dochody? Czy mi będzie
przeszkadzać, czy może mi pomóc?
I to wszystko. Każdy inny powód,
każdy inny czynnik da się sprowadzić
do odpowiedzi na te trzy kluczowe kwestie. Obawa o zdrowie, komfort życia
i dochody, to najważniejsze czynniki

powstawania masowych konfliktów
społecznych wokół inwestycji. Gniew
spowodowany poczuciem zignorowania i pozbawienia wpływu na decyzje
dotyczące mojego bezpośredniego sąsiedztwa, a więc i mojego życia, są zaś
głównym, bezpośrednim inicjatorem
protestu.

 Co zrobić żeby NIMB nie
protestował

Powstaje pytanie, co w takim razie
można zrobić żeby do protestów nie
doszło? Przecież realizując dużą inwestycję, zawsze będziemy powodować
jakieś zmiany w jej otoczeniu. A te zmiany mogą budzić obawy jej sąsiadów. A
jeśli to jest duża inwestycja energetyczna, to zawsze znajdzie się jakiś „ekolog”, który nie będzie lubił węgla bądź
gazu, bądź atomu albo wiatraka. A jak
już się znajdzie, to zacznie rozsiewać
wśród mieszkańców różne mniej lub
bardziej prawdziwe „fakty” o szkodliwości naszej inwestycji. Czy to jednak
oznacza, że lokalne społeczności dadzą się przekonać, że warto wyjść z
transparentami na demonstrację lub napisać pismo do urzędu albo zaskarżyć
do sądu wydaną decyzję? Nie zawsze.
A przy właściwym zarządzaniu komunikacją, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że do tego nie dojdzie.
A nawet jak dojdzie, to będzie to głos
mniejszości lub głos, któremu można
skutecznie się przeciwstawić, broniąc
swojej inwestycji.
Jest kilka dobrych praktyk, przetestowanych na potencjalnie konfliktogennych inwestycjach, które pozwalają skutecznie zarządzać komunikacją i
dialogiem podczas przygotowania inwestycji. Składają się one na osiem
kolejnych kroków, które należy wykonać i są to:
 krok 1 - poznaj swoich sąsiadów,
 krok 2 - spójrz na swój projekt
oczami twoich sąsiadów,
 krok 3 - określ, komu może przeszkadzać, a komu pomóc twoja inwestycja,
 krok 4 - przedstaw sąsiadom siebie

i swoją inwestycję,
 krok 5 - wysłuchaj swoich sąsia-

dów,
 krok 6 - odpowiedz swoim sąsia-

dom,
 krok 7 - zaangażuj sąsiadów w re-

alizacje projektu,
 krok 8 - przygotuj się do obrony

swojej inwestycji.

 Poznaj swoich sąsiadów
Najczęstszą praprzyczyną konfliktów pomiędzy inwestorem a lokalnymi społecznościami jest niewłaściwe
podejście tego pierwszego do interesariuszy zewnętrznych planowanego
przedsięwzięcia. Bardzo rzadko patrzymy na lokalne społeczności jak na
sąsiadów z którymi nasza inwestycja
już zawsze będzie współistnieć i którzy
w jej przygotowanie i realizację mogą
wiele wnieść.
Dobre przygotowanie się do dialogu z sąsiadami wymaga rozpoznania,
czego mogą obawiać się obawiać w
związku z naszymi planami. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba dowiedzieć się co jest dla nich ważne,
bo tylko wtedy będziemy mogli zweryfikować, czy w jakikolwiek sposób na te
ważne dla nich sprawy będziemy mieli
wpływ. Pierwszym etapem profesjonalnego zarządzania ryzykiem konfliktów
społecznych jest więc wstępna analiza uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Polega
ona na zebraniu odpowiednich danych
statystycznych oraz dostosowanie do
danego rodzaju inwestycji kryteriów ich
oceny. Pozwala to nam wskazać najbardziej prawdopodobne źródła potencjalnych konfliktów i przygotować
się do dalszych działań. Zupełnie inna
bowiem będzie rozmowa z mieszkańcami ruchliwego, przemysłowego miasta
o budowie kolejnego zakładu przemysłowego, a inna z mieszkańcami małej
miejscowości położonej w otoczeniu
lasów. Inaczej będziemy rozmawiać z
rolnikami utrzymującymi się z przemysłowej hodowli świń, a inaczej z rolnikami żyjącymi z upraw ekologicznych

agroturystyki. Warto więc, aby taką analizę wykonywali profesjonaliści, którzy
potrafią określić, jakie rodzaje oddziaływań może powodować dana inwestycja, ale także umiejących określić jakie
są najważniejsze uwarunkowania środowiskowe takich, a nie innych warunków życia w danym regionie.

 Spójrz na swój projekt

oczami twoich sąsiadów

Podstawą skutecznego dialogu z
interesariuszami, w tym zarówno organami administracji środowiskowej,

”

Najczęstszą
praprzyczyną
konfliktów
pomiędzy
inwestorem
a lokalnymi
społecznościami
jest niewłaściwe
podejście tego
pierwszego do
interesariuszy
zewnętrznych
planowanego
przedsięwzięcia

jak i lokalnymi społecznościami jest
dokładana weryfikacja oddziaływań,
jakie planowana inwestycja może powodować. Jeśli budujemy zakład przemysłowy, który będzie generował duży
hałas, musimy określić gdzie i w jakim
natężeniu będzie się on rozchodził w
danym terenie. Jeśli nasza inwestycja
wymaga przewozu dziennie półproduktów 30 ciężarówkami, to zastanówmy
się jak będzie to wpływać na naszych
sąsiadów przez kolejne 20 lat funkcjonowania naszej inwestycji. Ale także
sprawdźmy, czy przypadkiem nie rozjedziemy w ciągu pół roku drogi, która za

dotacje unijne po 20 latach oczekiwań
została naprawiona. A może spowodujemy permanentny hałas w strefie gdzie
funkcjonują dwa hotele wallnes&spa. A
może zwiększymy emisję spalin w otoczeniu pól, na których prowadzone są
ekologiczne uprawy. Trzeba przy tym
pamiętać, że nie mówimy tutaj o etapie formalnej oceny oddziaływania na
środowisko. Bardzo częstym powodem
zaognienia sprzeciwu wobec inwestycji, jest chowanie się inwestora za argumentacją zbudowaną na istniejących
normach, bez uwzględnienia indywidualnych odczuć jakie mogą być związane
z konkretną inwestycją. Zupełnie jednak inaczej odbiera się hałas z ruchliwej
drogi w centrum miasta, a inaczej na
wsi otoczonej lasami i jeziorami. Zupełnie inaczej odczuwa się „zapach” biogazowni w sąsiedztwie hodowli bydła,
a inaczej na przedmieściach miasta.
Nawet jeśli w każdym z tych przypadków nie są naruszane obowiązujące
normy jakości środowiska.

 Określ, komu może

przeszkadzać, a komu
pomóc twoja inwestycja

Aby kampania komunikacyjna była
skuteczna, do każdej grupy zainteresowanej projektem trzeba podejść indywidualnie, biorąc pod uwagę jej interesy
oraz rodzaj wpływu naszej inwestycji na
nią. Zdarza się, że jedna grupa społeczna jest jednocześnie interesariuszem
negatywnym i pozytywnym, bezpośrednio i pośrednio związanym z projektem.
W przypadku morskich farm wiatrowych bardzo ważnym interesariuszem
są dla przykładu rybacy. Z jednej strony budowa farmy ogranicza możliwości intensywnych połowów na obszarze
farmy, a więc oddziaływuje negatywnie
na dochody rybaków, czyniąc z nich
bezpośrednim interesariuszem negatywnym. Z drugiej strony, na obszarze
farmy możliwe będą połowy rekreacyjne, co stanowić będzie atrakcyjną nową formę działalności dla posiadaczy
kutrów, którzy stają się pozytywnymi
bezpośrednimi interesariuszami. Jedno-
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w którym będą poruszone sprawy najbardziej taką grupę interesujące. Przykładem może być opracowanie na temat oddziaływań inwestycji na gleby i
wody gruntowe dedykowane dla stowarzyszenia rolników ekologicznych działającego na terenie naszej inwestycji.

Fot. PIXABAY.COM

48

 Wysłuchaj swoich
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sąsiadów

cześnie, budowa wiatraków na morzu
płoszy ssaki morskie z dużego obszaru
morza, które są utrapieniem rybaków,
którzy w tym kontekście są pozytywnymi pośrednimi interesariuszami, którzy
mogą wziąć udział w dyskusji z przyrodnikami o oddziaływaniach na foki,
którzy mogą się stać pośrednimi negatywnymi interesariuszami.

 Przedstaw sąsiadom
siebie i swoją
inwestycję

Jeżeli chcemy się „dogadać” ze
swoimi sąsiadami, musimy z nimi porozmawiać, a nie tylko do nich mówić.
Aby chciano z nami rozmawiać i żeby
to była rozmowa oparta o fakty, a nie
mity i nieprawdziwe plotki, musimy zadbać zarówno o właściwą prezentację
siebie, swoich planów, inwestycji oraz
prowadzonych działań na każdym ich
etapie. Musimy także zadbać o odpowiedni poziom wiedzy u odbiorców naszego przekazu, aby był on dla nich
zrozumiały. Temu służy kampania edukacyjna i informacyjna. Należy przy tym
pamiętać, że przy powszechnym dostępie do Internetu i tak każdy indywi-

dualnie będzie próbował się „dokształcić”. Jeśli jednak nie chcemy, aby taki
indywidualny proces edukacyjny nie
prowadził do ugruntowania nieuzasadnionych obaw, na podstawie „internetowych eksperckich opracowań”, lepiej
zadbać o dostęp do źródeł wiarygodnych i obiektywnych.
Język i forma przekazu powinna
być dostosowana nie tylko do danego
etapu przygotowania projektu, ale też
do każdej ważnej grupy adresatów, a
więc do kluczowych interesariuszy. Jeden standardowy materiał edukacyjno-informacyjny nie spełni swojej roli,
bo będzie zbyt ogólny lub zbyt szczegółowy.
Dobrym nośnikiem informacji jest
dedykowana strona internetowa projektu. Możemy na niej dawkować informacje, stosownie do stanu przygotowania
inwestycji, a także zamieszczać materiały dedykowane dla różnych grup interesariuszy. Jest to też źródło powszechnie dostępne, a więc odpowiadające
na bardzo częsty zarzut o ukrywaniu
przed lokalnymi społecznościami faktów o inwestycji. Warto jednak przygotować dedykowany materiał dla każdej
z najważniejszych grup interesariuszy,

Kontakty z interesariuszami, czy to
są lokalni mieszkańcy czy określone
grupy zawodowe, trzeba podzielić na
kilka etapów i rodzajów. Czym innym są
bowiem spotkania informacyjne, a czym
innym spotkania konsultacyjne. Spotkania informacyjne organizowane są na
ogół na wstępnym etapie przygotowania projektu, w celu zaprezentowania
zamierzeń inwestycyjnych. W tych spotkaniach powinien brać udział przedstawiciel organów decyzyjnych inwestora, bo tym samym okazuje szacunek
swoim przyszłym sąsiadom. Spotkania
konsultacyjne są na ogół organizowane w momencie zakończenia badań i
analiz środowiskowych oraz na etapie
uzgadniania projektu budowlanego. Ich
celem jest wysłuchanie uwag i wątpliwości. W takich spotkaniach powinni
brać udział eksperci i menadżer projektu, którzy powinni prezentować aktualny stan projektu, notować zgłaszane
uwagi i odpowiadać na najważniejsze
pytania i wątpliwości.
W organizacji i prowadzeniu spotkań informacyjnych i konsultacyjnych
kluczowe jest zapewnienie możliwości
swobodnego wyrażania opinii przez
wszystkich zainteresowanych. To oni
przecież najlepiej znają lokalne uwarunkowania i często potrafią skuteczniej i rzetelniej przedstawić informacje
o np. lokalnych uwarunkowaniach środowiskowych niż zatrudnieni do wykonania badań środowiskowych eksperci.
Eksperci prowadzą bowiem badania
przez rok, a wielu „lokalsów” dysponuje wiedzą o danym terenie od pokoleń. Można czasem bardzo się zdziwić, dowiadując się podczas spotkania
z mieszkańcami, że miejsce pod na-
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 Odpowiedz swoim
sąsiadom

Największym wrogiem porozumienia jest poczucie zlekceważenia przez
jedną ze stron. Dlatego w procesie komunikacji społecznej niezbędne jest zaplanowanie analizy zgłoszonych uwag,
obaw, wniosków oraz udzielenie w odpowiednio dobranej formie odpowiedzi,
przedstawiającej swoje stanowisko.
Odpowiedzią mogą być np. wprowadzone zmiany w projekcie, uzyskanie
oficjalnych stanowisk właściwych urzędów, wykonanie dodatkowych analiz,
czy też uzasadnienie do stanowiska
odrębnego. Ważne jest, aby sposób reakcji na zgłoszone uwagi, został przedstawiony wszystkim zainteresowanym.
Jeżeli chcemy być szanowni i poważnie traktowani, musimy udowodnić że
słuchamy zgłaszanych do nas uwag i
je analizujemy, nawet jeśli się z nimi nie
zgadzamy. Bardzo często niewielkie
zmiany w projekcie, takie jak korekta
granic placu budowy, zmiana przebiegu drogi, zaplanowanie innego kierunku dostaw, przedstawione jako wynik
lokalnych konsultacji, buduje zaufanie
do nas i naszej inwestycji, zwiększając
istotnie poparcie dla niej.

 Zaangażuj sąsiadów w
realizacje projektu

Najlepszymi metodami przekonania lokalnych społeczności do inwestycji, jest zaangażowanie ich przedstawicieli w realizację projektu, jak też
zaangażowanie się w rozwiązywanie
lokalnych problemów. Drobne formy
współpracy z lokalnymi usługodawcami, czy niewielkie, ale dobrze przemyślane inwestycje pożytku publicznego,

pozwalają utożsamić się mieszkańcom
z naszym projektem. Czasami naprawa miejscowego chodnika, połączona z wydzieleniem ścieżki rowerowej
przy okazji budowy drogi dojazdowej
do naszego placu budowy, może dużo
więcej zdziałać niż kosztowne imprezy
promocyjne. Zwłaszcza jeśli we wcześniejszych rozmowach z mieszkańcami

my wynająć salę w lokalnym ośrodku
agroturystycznym albo na plebanii, a
poczęstunek czy może sporządzić np.
lokalne koło gospodyń wiejskich. Im
więcej osób z sąsiedztwa będzie się
identyfikować z naszą inwestycją i będzie wiązało swój interes z jej realizacją,
tym łatwiej będzie przekonać lokalne
społeczności i władze do jej realizacji.

”

 Przygotuj się do obrony
swojej inwestycji

Zarządzanie
ryzykiem
konfliktów
społecznych jest
bezpośrednio
powiązane
z oceną
oddziaływania
inwestycji na
środowisko oraz
procedurami
uzyskania decyzji
środowiskowej
i pozwolenia
na realizację
inwestycji

zgłaszane były skargi na fatalną infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów.
Jednak mniejsze znaczenie, niż
skala inwestycji pożytku publicznego,
ma to czy uda nam się wciągnąć naszych sąsiadów w realizację projektu.
Nie chodzi tu przy tym wcale o to, żeby na siłę ich próbować zatrudnić przy
budowie, zwłaszcza kiedy chcemy wybudować elektrownię i potrzebujemy
ekspertów ze specjalistyczną wiedzą
i doświadczeniem. Jednak każda nasza działalność w terenie może powodować zapotrzebowanie na usługi czy
produkty, które mogą skutecznie być
dostarczane przez i od lokalnych mieszkańców i firm. Organizując spotkanie z
mieszkańcami, zweryfikujmy czy może-

1) NIMBY - Not In My Beck Yard - postawa sprzeciwu wobec nowej inwestycji w sąsiedztwie „nie na moim podwórku”

Może się zdarzyć, że nie uda nam
się przekonać do naszej inwestycji
wszystkich sąsiadów. Czasami interesy są zbyt rozbieżne, a przyczyny protestu nie mają podstaw racjonalnych czy
merytorycznych. W takich sytuacjach
musimy przygotować się do obrony naszej inwestycji zarówno przed organami
administracji wydającymi zgody na jej
realizację, ale także przed sądami do
których wydane decyzje mogą zostać
zaskarżone. Aby obronić swój projekt,
musimy właściwie wykorzystać okres
jego przygotowania, tak aby przygotować dokumentację i przeprowadzić
wszystkie procedury w sposób niepodważalny.
Zarządzanie ryzykiem konfliktów
społecznych jest bezpośrednio powiązane z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko oraz procedurami uzyskania decyzji środowiskowej
i pozwolenia na realizację inwestycji.
Etap uzyskania decyzji środowiskowej
jest też najczęściej wykorzystywany do
skutecznego zablokowania inwestycji.
Przyczynami takiej skutecznej blokady,
jest albo podważenie wiarygodności lub
udowodnienie niekompletności lub nieprawidłowości wykonanego raportu o
oddziaływaniu na środowisko, albo wykazanie błędów proceduralnych. Dlatego warto jest powierzyć przeprowadzenie wszelkich działań związanych
z oceną oddziaływania na środowisko
profesjonalnym firmom, które potrafią
udokumentować swoje doświadczenie
w tym zakresie.
o
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szą inwestycję raz na 10 lat jest sukcesywnie zalewane wodami z tej małej
rzeczki, która pływnie 4 km dalej. Tego
roczne badania mogą nie wykazać, a
wiedza ta może mieć zasadnicze znaczenie dla przyszłości naszej inwestycji.
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Niepewność szacowania strat ciepła
z wyposażenia budynków
i instalacji przemysłowych

W

artykule skoncentrowano się na problematyce związanej z szacowaniem
strat ciepła w instalacjach i obiektach przemysłowych metodami pomiaru
bezpośredniego oraz obliczeniowymi. Wskazano źródła niepewności pomiarów,
zwracając uwagę na potrzebę uzyskania jak najdokładniejszych pomiarów
parametrów takich jak temperatura czy współczynnik przenikania ciepła tak, aby
uzyskany końcowy wynik oszacowania strat ciepła był jak najdokładniejszy.

 Audyt energetyczny

Ciepłownictwo

wytyczną do poprawy
efektywności
energetycznej

U n i a E u ro p e j s k a d y re k t y w ą
2012/27/UE z w sprawie efektywności
energetycznej [1] wprowadziła jako cel
osiągnięcie do 2020 r. 20% oszczędność w zużyciu energii pierwotnej. W
ramach dążenia do tego celu, Polska
zobowiązała się do oszczędności energii
finalnej w latach 2014-2020 na poziomie
47 TWh. Cel ten, zgodnie z zapisami dyrektywy, można byłoby uzyskać poprzez
osiąganie przez wszystkich dystrybutorów energii lub wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż
energii nowych oszczędności każdego
roku od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia
31 grudnia 2020 r. w wysokości 1,5%
rocznego wolumenu sprzedaży energii
odbiorcom końcowym. Następstwem
wejścia w życie dyrektywy jest obecnie m.in. powszechne opomiarowanie
zużycia każdego rodzaju energii przez
użytkowników końcowych.
W następstwie ww. dyrektywy z ponad dwuletnim opóźnieniem z dniem

1 października 2016 r. weszły w życie
zapisy ustawy o efektywności energetycznej [2]. W ramach zasad realizacji obowiązku uzyskania oszczędności
energii przedsiębiorstwa zobowiązane
są do realizacji przedsięwzięć (a przynajmniej jednego) służących poprawie
efektywności energetycznej u odbiorcy
końcowego, w wyniku których uzyskuje
się 1,5% oszczędności energii finalnej
w każdym roku.
Ustawa wprowadziła zasady przeprowadzania audytu energetycznego
przedsiębiorstwa. Wynika z niej konieczność przeprowadzania w dużych przedsiębiorstwach (za wyjątkiem tych posiadających system zarządzania energią
oraz system zarządzania środowiskowego, jeśli w ramach tych systemów przeprowadzane będą audyty energetyczne)
raz na 4 lata audytów energetycznych.
Zasadniczo audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na
celu przeprowadzenie szczegółowych
i potwierdzonych obliczeń dotyczących
proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii [2].

W zał. VI Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych... dyrektywy [1] określono wytyczne do sporządzania audytów tożsame z zapisami
ustawy [2]. Do jego sporządzenia konieczne są reprezentatywne zmierzone
i możliwe do zidentyfikowania dane dotyczące zużycia energii oraz profili obciążenia, a ponadto audyt zawierać ma
szczegółowy przegląd zużycia energii
w budynkach, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie, za co najmniej 90%
całkowitego zużycia energii (wszystkich
nośników) przez to przedsiębiorstwo.
Oszczędności energii poszukiwać
można w jednym z trzech etapów: konwersji paliw energetycznych do postaci
energii łatwej do transportowania, transportu wytworzonej energii oraz końcowego wykorzystania energii w bezpośredniej postaci np. ciepła lub ponownej
konwersji do pożądanej postaci energii
np. mechanicznej. Na ten ostatni etap
także kładzie szczególny nacisk dyrektywa [1] i ustawa [2] zwłaszcza, gdy mowa o budynkach. Nie jest to przypadek,
gdyż ponad 40% energii pierwotnej zużywanej jest na potrzeby grzewcze.
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Niezależnie od tego, jaką metodę się
wybierze, uzyskane wyniki zawsze związane są z parametrami transportowanego medium, rodzajem osłon termicznych
oraz warunkami zewnętrznymi. Sporządzając audyt istnieje zawsze potrzeba
oszacowania strat ciepła w istniejącej
Rys. 1. Temperatury przyjmowane do obliczeń strumienia ciepła
instalacji, często o złym stanie techniczw izolowanym rurociągu oraz dla przegrody budowlanej
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 Wnioski
Oszacowanie strat ciepła z istniejących instalacji jest skomplikowanym
i trudnym zadaniem, niezależnie od tego, czy wykonuje się je metodą pomiarową czy obliczeniową. Metoda pomiaru
bezpośredniego wymaga specjalistycznego sprzętu pomiarowego, natomiast
metoda obliczeniowa wymaga znajomości geometria obiektu i właściwości
fizycznych materiałów. O ile w obliczeniach przyjmuje się warunki odniesienia
opisujące konwekcyjną i radiacyjną wymianę ciepła, to w pomiarach warunki te
należy zmierzyć i uwzględnić, przelicza-

Rys. 2. Zmiana niepewności wsp. przewodzenia U i jednostkowych strat mocy q
w zależności od niepewności pomiaru temperatur przy pomiarze temperatury
rurociągu i płaszcza z pomiarem strumienia ciepła,
w przypadku jednakowych niepewności pomiaru temperatur

Rys. 3. Zmiana niepewności wsp. przewodzenia U i jednostkowych strat mocy q w
zależności od niepewności pomiaru temperatur przy pomiarze temperatury rurociągu,
płaszcza i strumienia ciepła, w przypadku niepewność pomiaru temp. wewn. 3 K i
jednakowych niepewności pomiaru pozostałych temperatur

jąc uzyskane wyniki do obliczeniowych
warunków odniesienia.
Jednym z narzędzi, które można
użyć do pomiarów strat ciepła może
być kamera termowizyjna. W zależności
od zastosowanej metodyki uzyskiwane
niepewności pomiarów nawet na poziomie 20% może być trudne, bez dodatkowych czynności i pomiarów. Należy
liczyć się z sytuacją, że oszacowanie
strat ciepła różnymi metodami prowadzić będzie do znacznie różniących się
wyników, co niejednokrotnie może być
przedmiotem do dyskusji nie tyle na temat rzetelności audytu, co uzyskanych
rzeczywistych oszczędności energii.

o
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Uzyskanie małych niepewności pomiaru temperatury z użyciem kamery
termowizyjnej jest trudno osiągalne.
Jedną z najnowszych propozycji producentów kamer termowizyjnych jest
aplikacja pozwalająca w sposób automatyczny wykrywać naklejane na
obiekt znaczniki o znanym współczynniku emisyjności ε, który pozwala w tym
obszarze zmierzyć temperaturę bez dodatkowego błędu wynikającego z wprowadzenia innej niż rzeczywistej wartości współczynnika emisyjności. Równie
dobrym rozwiązaniem jest określenie
współczynnika ε w sposób bezpośredni, mierząc temperaturę termometrem
stykowym obiektu o bliżej nieznanym
współczynniku ε i dopasowując go w
kamerze, aż do uzyskania zmierzonej
temperatury bezpośrednio termometrem. Ponadto płaszcze ochronne izolacji często wykonywane są z metalu o
niskim współczynniku ε, co prowadzi do
dodatkowych błędów pomiaru temperatury, związanych z błędną kompensacją temperatury odbitej (RTC). Warto
wtedy użyć radiatora Lamberta lub jego substytutu w postaci rozwiniętej po
uprzednim zgnieceniu foli aluminiowej,
w celu określenia odbijanej temperatury
otoczenia. Oszacowanie współczynnika
U z użyciem termografii pozwala na jego
oszacowanie na całym analizowanym
obszarze, podczas gdy korzystając z
czujników, dysponuje się tylko wartościami lokalnymi.
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Dobór optymalnej średnicy rurociągów

sieci ciepłowniczej
D

Ciepłownictwo

obór średnic rurociągów dla nowoprojektowanych i podlegających
modernizacji sieci ciepłowniczych jest istotny, gdyż pozwala obniżyć koszty
przesyłania ciepła w krajowych systemach ciepłowniczych. W celu wyznaczenia
optymalnych średnich rurociągów sieci ciepłowniczej o złożonej strukturze
rozgałęźno-pierścieniowej, opracowano wielostopniowy algorytm optymalizacyjny.
Sieć ciepłownicza została przedstawiona w postaci grafów, a następnie zapisana w postaci macierzy, co umożliwiło automatyczne wykonywanie obliczeń
hydraulicznych i cieplno-bilansowych,
dla dowolnej struktury sieci. W modelu
uwzględniono opory hydrauliczne, równania cieplno-bilansowe, nakłady inwestycyjne na odcinki sieci ciepłowniczej
oraz koszty eksploatacyjne, w tym koszty strat przesyłania ciepła i pompowania
wody sieciowej. Jako przykład działania
programu przedstawiono w artykule obliczenia sprawdzające poprawność doboru średnic dla fragmentu istniejącej
sieci ciepłowniczej w dużym systemie
ciepłowniczym w Polsce. Artykuł jest
kontynuacją i rozwinięciem problematyki poruszanej w [1-4].
Systemy scentralizowanego wytwarzania ciepła w krajach europejskich dostarczają od 10 do 90% zapotrzebowania na cele komunalne i technologiczne.
W Polsce systemy ciepłownicze pokrywają zapotrzebowanie na ciepło ponad
40% mieszkańców kraju. Całkowita moc
ciepłownicza tych systemów wynosi ok.
60 GW. Łączna długość sieci wchodzących w ich skład wynosi ponad 20 000
km, z czego 1700 km należy do największego w kraju systemu warszaw-

skiego. Koszty przesyłania ciepła stanowią istotną część (15-30%) kosztów
loco odbiorca.
Przewymiarowanie rurociągów sieci
ciepłowniczej oznacza większe koszty
stałe, większe straty ciepła wynikające
z większej powierzchni wymiany ciepła oraz mniejsze spadki ciśnień w odcinkach. Ustalenie zbyt małych średnic
natomiast wprawdzie przynosi zmniejszenie kosztów stałych i kosztów strat
ciepła, ale może skutkować pogorszeniem się jakości usług w postaci niedoborów ciśnień dyspozycyjnych w węzłach cieplnych odbiorców. Dlatego tak
istotne jest prawidłowe określenie średnic rurociągów dla całej sieci ciepłowniczej.
W niektórych systemach sieci mają
strukturę rozgałęźną, w innych złożoną strukturę rozgałęźno-pierścieniową.
Odcinki domykające fragmenty sieci w
pierścienie zwiększają wprawdzie nakłady inwestycyjne ponoszone na sieci, ale zdecydowanie zwiększają niezawodność zasilania odbiorców w ciepło i
ograniczają skutki awarii sieci. Problem
doboru średnic rurociągów sieci ciepłowniczej jest istotny dla każdego przedsiębiorstwa zajmującego się przesyłem i
dystrybucją ciepła. Na bazie takich po-

trzeb, autorzy opracowali metodę optymalizacji średnic dla złożonego systemu
rozgałęźno-pierścieniowego, stosowanego w wielu polskich i europejskich
systemach ciepłowniczych [1-4]. W sensie numerycznym jest to zagadnienie
optymalizacji z ograniczeniami równościowymi i nierównościowymi. Specyfika techniczna oznacza potrzebę wyznaczenia oporów hydraulicznych, strat
ciepła i strumienia wody sieciowej we
wszystkich odcinkach sieci ciepłowniczej. Do automatycznego wykonania
tych obliczeń wykorzystano teorię grafów. Sieć ciepłownicza została przedstawiona w postaci grafów, a następnie zapisana w postaci trzech macierzy:
macierzy incydencji, macierzy obwodów
i macierzy cykli [5]. Nieliniowy algorytm
optymalizacji z ograniczeniami rozwiązano przy pomocy SOLVERA programu
Microsoft Excel. Program składał się z
makr napisanych w języku Visual Basic
umożliwiających połączenie obliczeń
cieplno-bilansowych z obliczeniami optymalizacyjnymi uwzględniającymi koszty
inwestycyjne i koszty eksploatacyjne dla
złożonej struktury sieci ciepłowniczej.
Zaprezentowane podejście, tj. połączenie obliczeń hydraulicznych i cieplnobilasowych z wykorzystaniem własno-
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(2)
[1], [2]. Jego realizację, uwzględniają(3)
(2)
cą zarówno postać matematyczną,
jak
i specyfikę struktury sieci ciepłowniczej,
(3)
obrazują etapy E1-E5, a pełniejszy opis
podany jest w dalszej części artykułu.

 Algorytm

optymalizacyjny

(4)
(4)
(5)
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ploatacji sieci
[1, 2].
rozgałęźnym i pierścieniowym,
pod uwagę
brane są koszty całkowite przesyłania ciepła, w
tym roczne koszty budowy i eksploatacji sieci [7-14]. Kryterium doboru dla tych układów jest dla i = 1, 2, ..., W
W
Zbiór
optymalnych
średnickosztów
rurociąminimum tychże kosztów, które stanowią sumę rocznych
budowy i p
rocznych
ECzi = pECp + ∆p zi + ∆pdi + ∆p pi ≤
kosztów eksploatacyjnych
dla wszystkich
odcinków wchodzących
w skład analizowanej
∆pdisieci≥ ∆pdimin dla i = 1, 2, ..., WW
gów
sieci
ciepłowniczej
to
zbiór
średnic

ciepłowniczej. Spełnienie tego kryterium jest równoznaczne z osiągnięciem minimum dla i = 1, 2, ..., W
W
jednostkowych kosztów
przesyłania
ciepła, które są ilorazem
rocznych kosztów całkowitych
wybranych
z typoszeregu
odpowiadają(stałych i eksploatacyjnych) i rocznej ilości sprzedawanego ciepła, zdyskontowanych
w ∆p
∆
≥
=
p
dla
i
1
, 2, ..., WW
di
dimin
cy minimum
okresie n lat eksploatacji
sieci [1, 2].kosztów przesyłania ciepła
Zbiór optymalnych średnic rurociągów sieci ciepłowniczej
to zbiór średnic wybranych z
2
według minimum
zależności:

typoszeregu odpowiadający
kosztów przesyłania ciepła według zależności:
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(5)
Ze względu na postać funkcji celu
i ograniczenia oraz fakt, że optymalizagdzie:
cja może dotyczyć systemu istniejącego
pgdzie: - ciśnienie na zasilaniu w źródle ciepła
wynikające z przyjętego ciśnienia
lub nowoprojektowanego - zastosowano
dyspozycyjnego
i-tego
węzła
cieplnego
i
sumy
spadków
w sieci
doprowadzającej
ciepło
do
wielostopniowy
proces
doboru
optymalp
- ciśnienie na zasilaniu w źródle ciepła
wynikające
z przyjętego
ciśnienia
węzła,
bar,
nych średnic
sieci ciepłowniczej.
dyspozycyjnego i-tego węzła cieplnego i sumy spadków
w sieci
doprowadzającej ciepło do
pwęzła, bar,
- ciśnienie na powrocie w źródle ciepła, bar, Optymalizacja wstępna (E1) przeprowadzana
dla wszystkich
-- ciśnienie
spadek ciśnienia
w w
rurociągach
zasilających
od jest
źródła
ciepła dood-i-tego węzła
pΔp
na powrocie
źródle ciepła,
bar,cinków sieci
prócz
odcinków
cieplnego,
bar, ciśnienia w rurociągach zasilających od źródła ciepłapierścieΔp
- spadek
do i-tego węzła
niowych. Polega ona na wstępnym
ciśnienie
dyspozycyjne
i-tego
węzła
cieplnego,
bar,
Δp
cieplnego,
temu ciepłowniczego
K składająbar,
się:
wyznaczeniu średnicy rurociągów dla
pECp - ciśnienie na powrocie w źró= p + ∆p + ∆p + ∆pΔp
≤ ppi
p
-- spadek
ciśnienia
na
powrocie
od
i-tego
węzła
cieplnego
do źródła ciepła, bar,
rocznedlakoszty
inwestycyjne
(amortyzakażdego
z tychże odcinków, tj. takiej
dle
ciepła,
bar,
ciśnienie
dyspozycyjne
i-tego
węzła
cieplnego,
bar,
Δp
di
i = 1, 2, ..., W
(2)
p
dopuszczalne
maksymalne
ciśnienie
w
systemie
ciepłowniczym,
max
∆p ≥
∆p
= 1, 2, ..., Δp
Wkoszty
cja)
sieci
Kdla
, iroczne
finansowe
średnicy,
dla której
kosz- bar,
ciśnienia wod
rurociągach
- spadek ciśnienia
na powrocie
i-tego węzła
cieplnego
dojednostkowe
źródłabar,
ciepła,
(3) Δpzi - spadek
A
pi
ECzi

ECp

zi

di

pi

= 0 dla i = 1, 2, ..., W

max

W

di

2

dimin

W

Δp
dimin
pmax
W
W
Δpdimin
i
Δp
Wj
W

-- wymagane
minimalne
ciśnienie
dyspozycyjne
i-tego
węzła cieplnego,
dopuszczalne
maksymalne
ciśnienie
w systemie
ciepłowniczym,
bar, bar,
-- liczba
węzłów
cieplnych
w
sieci,
wymagane minimalne ciśnienie dyspozycyjne i-tego węzła cieplnego, bar,
-- spadek
ciśnienia
w j-tym w
odcinku
liczba węzłów
cieplnych
sieci, należącym do i-tego pierścienia sieci, bar,
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ty przesyłania ciepła są minimalne. W
etapie tym nie są sprawdzane żadne z
ograniczeń (2)÷(5).
Zadaniem optymalizacji „prędkościowej” (E2) - rys. 1 jest sprawdzenie, czy
prędkość przepływu czynnika przy wyznaczonej w poprzednim kroku średnicy
rurociągów nie przekracza maksymalnej
wartości prędkości dla tej średnicy stosowanej w projektowaniu sieci [2]. W
przypadku gdy prędkość została przekroczona, średnica zostaje zwiększona o
jedną, tj. na kolejną katalogową średnicę
rurociągu. Prócz wspomnianych prędkości w tym etapie optymalizacji również
nie sprawdza żadnego z ograniczeń.
Kolejnym krokiem algorytmu jest
określenie średnicy odcinków pierścieniowych (E3). Użytkownik może wprowadzić wymagane wartości średnicy
tych odcinków (DEF) bądź zdefiniować
je jako średnicę minimalną (MIN) lub
maksymalną (MAX) spośród średnic sąsiednich odcinków sieci, tj. wszystkich
odcinków, które zbiegają się w punktach
początku i końca każdego z odcinków
pierścieniowych. Takie postępowanie
wynika z faktu, iż algorytm optymalizacyjny dąży do wyłączenia fragmentów
sieci stanowiących pierścienie, gdyż
kryterium ekonomiczne nie uwzględnia głównego celu ich budowy, którym
jest zwiększenie pewności zasilania odbiorców.
W następnym etapie dotyczącym
optymalizacji wybranych odcinków (E4)
sprawdza się, czy przy średnicach tychże odcinków o jedną mniejszą niż określona dotychczas, jednostkowe koszty przesyłania ciepła są niższe niż dla
średnic przed zmianą. Jeśli dla mniejszych średnic koszty są niższe oraz
spełnione są wszystkie cztery ograniczenia, średnice te zostają przyjęte jako
optymalne. Ten etap optymalizacji pozwala skorygować dobór średnic zrealizowany w etapie pierwszym i drugim
z uwzględnieniem struktury sieci oraz
ograniczeń.
Ostatnim etapem algorytmu jest
optymalizacja wszystkich odcinków
węzłowych (E5), tj. przyłączy do węzłów cieplnych. Średnica odcinka wę-

Zmiana prędkości wody sieciowej w sieci w zależności od przesyłanej
mocy cieplnej
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Rys. 1. Średnice rurociągów oraz zmiana prędkości przepływu w sieci w zależności od
przesyłanej mocy przy doborze DN według zalecanych prędkości wody sieciowej, dla
temperatur obliczeniowych wody sieciowej 120/60°C [7]

Rys. 2. Analizowany fragment systemu ciepłowniczego

złowego zostaje zmieniona w przypadku, gdy dla nowej średnicy rurociągu
mniejszej niż dotychczas określonej
jako optymalna, łączne roczne koszty
sieci są mniejsze od dotychczasowych
oraz ciśnienie dyspozycyjne węzła
cieplnego zasilanego tymże odcinkiem
jest nadal większe niż wymagane minimalne ciśnienie dyspozycyjne.
Po wykonaniu wszystkich wyżej
opisanych kroków otrzymujemy zbiór
optymalnych średnic nominalnych dla
wszystkich odcinków sieci wchodzących w skład analizowanego fragmentu sieci ciepłowniczej. Poszczególne

etapy optymalizacji przedstawiono dokładniej w [1-3].
Numeryczny algorytm optymalizacyjny z ograniczeniami wykorzystywany jest w procesie optymalizacji (E1,E5)
średnic sieci jako ostatni krok etapu E4
oraz w punkcie E5 do rozwiązania układów równań bilansujących przepływy i
ciśnienia w sieci ciepłowniczej, w którym brane są pod uwagę odcinki pierścieniowe ze zdefiniowanymi średnicami. Pozwala to w sposób efektywny
uwzględniać ograniczenia (2)-(5) w procesie poszukiwania minimum funkcji
celu (1).

sieci ciepłowniczej

Działanie algorytmu optymalizacyjnego przetestowane zostało na wielu
wariantach struktury sieci ciepłowniczej.
Testy potwierdziły poprawność i skuteczność działania algorytmu. W artykule
działanie algorytmu optymalizacyjnego
zostanie zobrazowane na przykładzie
optymalizacji fragmentu istniejącej sieci
ciepłowniczej, która ze względu na długoletni okres eksploatacji poddawana
jest kolejnym modernizacjom polegającym na wymianie najbardziej zużytych
odcinków sieci (rys. 2). Ponieważ analizowana sieć była projektowana przed
wielu laty dla znacznie większych mocy
u odbiorców mamy w tym przypadku do
czynienia ze wskazaniem przez algorytm optymalizacyjny potrzeby znacznej redukcji niektórych odcinków sieci.
Rzeczywisty fragment sieci ciepłowniczej z rys. 2 objęty kropkowaną niebieską linią został „zwinięty” poprzez
przypisanie mocy rzeczywistych węzłów cieplnych do węzłów zastępczych
zlokalizowanych w rozgałęzieniach sieci
rzeczywistej i przedstawiony w formie
grafu - rys. 3. Takie skompensowanie
fragmentu sieci miało na celu wyodrębnienie jedynie odcinków sieci o średnicy
powyżej DN 150. Model sieci optymalizowanej składa się zatem z 30 łuków
(U=30), 28 wierzchołków (W=28) i 3 cykli (S=3) - tab.1.
Podstawowe dane dla analizowanego fragmentu sieci ciepłowniczej
przedstawiono w tab. 1. „Liczba łuków”
i „liczba wierzchołków” wynika z wprowadzonej przez użytkownika struktury
systemu, a „liczba cykli” to także wynikająca ze struktury liczba zamkniętych
pierścieni. Liczba „cykli znalezionych”
to liczba wszystkich zamkniętych pierścieni odnalezionych przez algorytm w
przypadku, gdy pierścienie mają ze sobą
części wspólne. „Liczba przypadków KOMB” natomiast to liczba kombinacji
odcinków do optymalizacji z wybranych
przez użytkownika (w liczbie UOPT).
Odcinki przewidywane do wymiany i
objęte szczególnym trybem optymali-

zacji to odcinki U3, U7, U14,U18, U22,
w tym U3, U7,U18 to odcinki zamykające pierścienie.
Dla sieci z rys. 2 zostały wykonane obliczenia optymalizacyjne oraz wyznaczono strumienie wody sieciowej i
spadki ciśnień we wszystkich odcinkach
analizowanej sieci.
W tab. 2 podane są wartości średnicy odcinków sieci w kolejnych etapach
optymalizacji dla wariantu optymalnego
oznaczonego w tab. 3 jako DEF2.
W tab. 3 podano pełne wyniki obliczeń optymalizacyjnych, w tym dane
techniczne oraz składowe kosztu przesyłania ciepła dla 4 wariantów: MIN,
Rys. 3. Graf analizowanego fragmentu
DEF1, DEF2, MAX różniących się zasieci ciepłowniczej
danymi wartościami średnicy odcinków
pierścieniowych U4,U7,U18 oraz dla wariantu obecnych średnic oznaczonego ja Wnioski
ko „RZECZ”. Dla sieci istniejącej (wariant
RZECZ) jednostkowy koszt przesyłania
Zaprezentowany w artykule algorytm
ciepła wynosi 5,00 PLN/GJ. Optymalnym
służący do doboru średnicy rurociągów
jest wariant DEF2, dla którego wartości
sieci ciepłowniczej w układzie złożonym
średnicy
może być wykorzystywany do optymaliRoczne
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(ododcinków
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23692
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Rys. 4. Rozkład ciśnienia od źródła do węzła oraz ciśnienie dyspozycyjne dla węzła 14

Rys. 4. Rozkład ciśnienia od źródła do węzła oraz ciśnienie dyspozycyjne dla węzła 14

Wnioski
Zaprezentowany w artykule algorytm służący do doboru średnicy rurociągów sieci
ciepłowniczej w układzie złożonym może być wykorzystywany do optymalizacji fragmentów
sieci cieplnej zarówno nowo tworzonych, jak i już istniejących systemów ciepłowniczych.
Pozwala on na znalezienie takiego zbioru średnic dla wszystkich odcinków analizowanego
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Tab. 2. Zestawienie średnic odcinków z kolejnych etapów optymalizacji
dla wariantu optymalnego DEF2

Tab. 1. Dane dla analizowanego
fragmentu sieci ciepłowniczej
Sieć ciepłownicza rozgałęźno-pierścieniowa
Liczba łuków
U
30
Liczba wierzchołków
W
28
Liczba cykli
S
3
Struktura
Łuki:

Ciepłownictwo

Źródłowe
Pierścieniowe
Końcowe
Pozostałe
Wierzchołki:
Źródła
Węzły
Rozgałęzienia
Cykle
Cykle znalezione
Optymalizacja
Łuki do optymalizacji
Liczba przypadków

U

30

UEC
UP
UW
US
W
WEC
WW
WR
S
S’

2
3
14
11
28
1
14
13
3
6

UOPT
KOMB

5
31

gałęzienia sieci. Jednoczesne spełnienie kryterium i wszystkich ograniczeń
prowadzi do redukcji kosztów przesyłania ciepła przy zachowaniu wymagań
technicznych i cieplno-przepływowych.
Z wykonanych obliczeń dla wielu wariantów sieci ciepłowniczej oraz fragmentów sieci dużych systemów ciepłowniczych wynika, iż poprzez odpowiedni
dobór średnicy rurociągów sieci można
ograniczyć koszty przesyłania o 0-10%
dla nowobudowanych oraz o 0-20% dla
istniejącej mocno przewymiarowanej sieci.
W zaprezentowanym przykładzie,
ilustrującym proces optymalizacji, dokonano analizy poprawności doboru średnicy odcinków istniejącej sieci, przewidywanej do modernizacji. Sieć magistralna,
o łącznej długości sieci 24,3 km, pobiera
ze źródła ciepła (elektrociepłowni) moc
560 MW. Ciepło przesyłane jest dwiema głównymi magistralami oraz 26 odcinkami magistralnymi i rozdzielczymi
oraz o średnicach podanych w tabeli
2. Jednostkowy koszt przesyłania ciepła dla tej sieci wynosi 5 PLN/GJ. Obliczenia tego samego fragmentu systemu
w zaproponowanym w artykule procesie optymalizacji wykazały, że w wyniku
korekty średnic wybranych odcinków
koszt jednostkowy zmalałby do wartości
4,04 PLN/GJ, a zatem można uzyskać

Zestawienie średnic odcinków z kolejnych etapów optymalizacji
U
1
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7
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oszczędność 0,94 PLN/GJ, wynoszącą
19% obecnego kosztu.
Algorytm optymalizacyjny zaprezentowany w pracy, pozwala uzyskiwać zadowalające wyniki obliczeń cieplno-hydrauliczno-ekonomicznych dla inwestycji
takich jak: budowa nowych bądź rozbudowa istniejących systemów. Ich stosowanie oraz wdrażanie zmian w oparciu o
otrzymywane wyniki wpływa korzystnie
na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa ciepłownicze zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciepła. Optymalizacja konstrukcji (średnic) sieci cieplnej
zrealizowana w oparciu o zaproponowany algorytm prowadzi zatem do poprawy
efektywności energetycznej i ekonomicznej systemów ciepłowniczych.  o
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Tab. 3. Wyniki końcowe optymalizacji średnicy rurociągów sieci ciepłowniczej.
DEF2 - wariant optymalny
Wyniki końcowe optymalizacji średnic rurociągów sieci ciepłowniczej
Wielkość

Symbol RZECZ

MAX

DEF 1

DEF 2

MIN

Jednostka

Źródło
Moc źródła

QEC

550

550

550

550

550

MW

Przepływ źródła w warunkach
obliczeniowych

Gobl

2189

2189

2189

2189

2189

kg/s

Wysokość podnoszenia źródła w
warunkach obliczeniowych

ΔpEC

14

14

14

14

14

bar

Długość rzeczywista sieci

L

24300

24300

24300

24300

24300

m

Długość zastępcza sieci

Lz

5025

4621

4561

4541

4338

m

Długości i średnice sieci

Długość hydrauliczna sieci

Lc

29325

28921

28861

28841

28638

m

Udział procentowy sieci magistralnych (DN>=350)

Lmag/L

80,25

79,01

79,01

78,19

68,72

%

Udział procentowy sieci przesyłowych (DN<350)

Lprz/L

19,75

20,99

20,99

21,81

31,28

%

Największa zastosowana
średnica DN

DNmax

1100

900

900

900

900

-

Najmniejsza zastosowana
średnica DN

DNmin

200

200

200

200

200

-

Ciśnienia
Ciśnienie maksymalne w
systemie

pmax

16,000

16,000

16,000 16,000 16,000

bar

Ciśnienie minimalne w systemie

pmin

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

bar

Największe ciśnienie dyspozycyjne węzła cieplnego systemie

pdmax

11,037

4,059

3,940

3,960

4,377

bar

Najmniejsze ciśnienie dyspozycyjne węzła cieplnego w systemie

pdmin

2,524

2,019

2,002

2,004

-0,122

bar

Koszty
263243 213720 208680 207802 197890

tys. PLN

Nakłady inwestycyjne

I

Roczne koszty stałe (od amortyzacji i stałe eksploatacyjne)

Ks

23692

19235

18781

18702

17810

tys. PLN/a

Roczne koszty pompowania

Kpomp

1897

1871

1867

1866

1852

tys. PLN/a

Roczne koszty strat ciepła

Kstr

1831

1665

1653

1640

1611

tys. PLN/a

Łączne koszty roczne eksploatacji sieci

K

27420

22770

22301

22208

21273

tys. PLN/a

Udział procentowy kosztów
stałych

Ks/K

86,40

84,47

84,22

84,21

83,72

%

Udział procentowy kosztów
pompowania

Kpomp/K

6,92

8,22

8,37

8,40

8,71

%

Udział procentowy kosztów strat
ciepła

Kstr/K

6,68

7,31

7,41

7,39

7,57

%

kqj

0,21

0,17

0,17

0,17

0,16

PLN/
(GJ*km)

kq

5,00

4,14

4,05

4,04

3,87

PLN/GJ

Jednostkowe koszty przesyłania
ciepła

Wartości średnicy DN dla odcinków pierścieniowych U4,U7,U18 dla rozpatrywanych wariantów:
RZECZ: 900,900,3000; MAX: 800, 600, 400; DEF1: 400,700, 600; DEF2:400,700,400(OPTY) ; MIN:
500,300,250
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Rozruch technologiczny
źródła ciepła
a prowadzenie działalności
koncesjonowanej

Analiza przepisów prawa dotyczących przedmiotowych zagadnień prowadzi do wniosku, że zarówno w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jak i w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne, brak jest
dedykowanych rozwiązań prawnych dotyczących etapu rozruchu źródeł energii. Udzielenie odpowiedzi na ważne dla
przedsiębiorców pytania wymaga zatem
interpretacji przepisów, z tym zaś nieod-

łącznie wiąże się ryzyko dokonania odmiennej wykładni przez organy administracji, w szczególności przez prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
W niniejszym artykule poddane
zostaną analizie problemy związane
z rozruchem źródła ciepła na tle obowiązujących regulacji, orzeczeń sadów
powszechnych oraz administracyjnych,
z uwzględnieniem doświadczeń autora
publikacji.

Fot. PIXABAY.COM
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Z

agadnienie rozruchu próbnego źródeł ciepła
w kontekście obowiązków płynących z prowadzenia
koncesjonowanej działalności gospodarczej budzi
istotne wątpliwości, przede wszystkim z uwagi na
szczątkową jedynie regulację prawną. Wątpliwości
te zaś są niebagatelne: czy próbny rozruch instalacji
powinien być rozumiany jako użytkowanie obiektu
budowlanego i wymaga uprzedniego uzyskania
pozwolenia na użytkowanie? Czy możliwa jest
sprzedaż ciepła wytworzonego ubocznie w trakcie
prób i sprawdzeń? Czy konieczne jest uprzednie
uzyskanie albo zmiana koncesji?
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a pozwolenie na
użytkowanie obiektu

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy rozruch próbny
źródła ciepła stanowi przejaw przystąpienia do użytkowania instalacji w rozumieniu przepisów art. 55 i następnych
Prawa budowlanego, a więc czy wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia
na użytkowanie. Wątpliwości w tym zakresie mogą wynikać z interpretacji pojęcia użytkowanie, które w języku potocznym oznacza korzystanie z czegoś,
używanie rzeczy.
Takie właśnie potoczne rozumienie
użytkowania zastosował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, wymierzając jednej z gmin karę za nielegalne
użytkowanie mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków. Gmina zaskarżając powyższą decyzję, wskazała, że korzystanie z oczyszczalni miało charakter

próbnego rozruchu, niezbędnego dla
sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania instalacji i uzyskania pozwolenia
na użytkowanie. Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy
decyzję organu I instancji. Wskazał, że
przed przystąpieniem do rozruchu technologicznego strona winna legitymować
się decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
Stanowisko powyższe, gdyby zostało uznane za prawidłowe, stawia przedsiębiorców w trudnej sytuacji. Zgodnie
bowiem z przepisem art. 57 ust. 1 pkt
4 ustawy Prawo budowlane, do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, inwestor powinien dołączyć protokoły badań i sprawdzeń. Uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie powinno
być więc poprzedzone sprawdzeniem
prawidłowości wykonania i funkcjonowania obiektu.
Powyższe dostrzegł Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Łodzi, rozpoznając skargę gminy na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W wyroku wydanym 10 lipca
2012 r. w sprawie II SA/Łd 547/12, zważył w tym przedmiocie, co następuje:
„Nie można więc odmówić racji skarżącej Gminie, iż prawidłowy i należycie
udokumentowany wniosek o pozwolenie
na użytkowanie winien być poprzedzony
sprawdzeniem prawidłowości wykonania (w tym także funkcjonowania) elementów, stanowiących części składowe
obiektu (budowli), będącego przedmiotem inwestycji. (…)
Skoro więc spełnienie powyższych
wymagań warunkuje udzielenie pozwolenia na użytkowanie, sprawdzenie prawidłowości wykonania i funkcjonowania
budowli (oczyszczalni ścieków będącej
całością technologiczną), jest niezbędne
dla skutecznego ubiegania się przez inwestora o pozwolenie na użytkowanie.
Tego rodzaju działania nie stanowią zatem nielegalnego użytkowania obiektu,
w rozumieniu art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wykluczając tym samym
możliwość wymierzenia kary, o której
mowa w powołanym przepisie”.
Podobne uwagi odnośnie do po-

”

(…) okres rozruchu
próbnego źródła ciepła,
przed przystąpieniem
do jego użytkowania w
rozumieniu przepisów
Prawa budowlanego,
nie będzie stanowił
wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie
wytwarzania ciepła,
albowiem brakuje
takiej działalności
wystarczającego stopnia
zorganizowania oraz
cechy ciągłości.

winności przeprowadzenia niezbędnych
prób i sprawdzeń w toku procesu budowlanego zawarł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w uzasadnieniu wyroku wydanego 30 września 2011
r. w sprawie II SA/Gl 1161/10, zaznaczając dodatkowo, iż powyższe działania winny zostać odpowiednio odnotowane w dzienniku budowy.
Przytoczone fragmenty orzeczeń
przemawiają za prawidłowością postawionej wcześniej tezy, iż w przypadku niektórych obiektów budowlanych,
w tym źródeł ciepła, z uwagi na ich specyfikę, prowadzenie prób rozruchowych
nie będzie kwalifikowane jako użytkowanie obiektu w rozumieniu przepisów
Prawa budowlanego, co więcej jest niezbędnym elementem procesu budowlanego, koniecznym dla przygotowania
rzetelnego wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Warto w tym miejscu poczynić praktyczną
uwagę, iż rozruch instalacji prowadzony
po złożeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie może nie być traktowany jako niezbędne próby i sprawdzenia, o których mowa w art. 57 Prawa
budowlanego.

 Rozruch źródła

ciepła a prowadzenie
działalności
gospodarczej

Z zagadnieniem powyższym ściśle
wiąże się kolejna kwestia, a mianowicie
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możliwość zgodnego z prawem wytwarzania i sprzedaży ciepła wyprodukowanego ubocznie na etapie próbnego rozruchu źródła ciepła.
Wątpliwości w tym zakresie związane są z szeregiem obowiązków, jakie prawo nakłada na przedsiębiorstwa
energetyczne i kwestią możliwości ich
spełnienia na etapie rozruchu źródła ciepła. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła i jego sprzedaży
uzyskać niezbędną koncesję, w dalszej
kolejności na takim przedsiębiorstwie
spoczywa szereg obowiązków publicznoprawnych związanych np. z przedstawieniem do umorzenia Prezesowi URE
świadectw pochodzenia albo uiszczenia
opłaty zastępczej.
Przepisy ustawy Prawo energetyczne uzależniają możliwość uzyskania koncesji od dysponowania przez
przedsiębiorstwo energetyczne możliwościami technicznymi gwarantującymi
prawidłowe wykonywanie koncesjonowanej działalności gospodarczej. Uzyskanie koncesji powinno być poprzedzone uzyskaniem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
Warto zwrócić uwagę, odwołując się do
wcześniejszych rozważań, iż uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie nie może
nastąpić bez uprzedniego przeprowadzenia próbnego rozruchu źródła ciepła
(prób i sprawdzeń w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego).
W świetle powyższego powstaje pytanie, czy prowadzenie próbnego
rozruchu źródła ciepła obejmującego
wytwarzanie ciepła stanowi przejaw wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej.
W ocenie autora niniejszego artykułu, kluczowa dla odpowiedzi jest definicja działalności gospodarczej zawarta
w przepisie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z treścią tego przepisu,
działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,

rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
W świetle treści przytoczonej normy
prawnej, prowadzenie rozruchu próbnego źródła ciepła nie powinno być kwalifikowane jako prowadzenie działalności
gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu. Powyższe wynika z okoliczności,
iż charakter podejmowanych działań
determinowany jest przez cel próbnego
rozruchu źródła ciepła. Takie działania
cechuje okresowość i brak przewidywalności jeżeli chodzi o efekt w zakresie ilości oraz standardów jakościowych
wytworzonego ciepła. Podmiot będący
właścicielem instalacji w okresie rozruchu próbnego nie jest w stanie zawrzeć
kontraktów charakterystycznych na rynku wytwarzania i sprzedaży ciepła, nie
może bowiem zagwarantować określonej jej ilości, ciągłości dostaw, a przede
wszystkim dać gwarancji niezawodności pracy instalacji, odnośnie do której
weryfikowane dopiero jest, czy została
prawidłowo wybudowana i nadaje się
do stałego użytkowania.
Problem prowadzenia działalności
gospodarczej w okresie rozruchu technologicznego był przedmiotem analizy Sądu Apelacyjnego w Warszawie
w sprawie rozpoznanej pod sygnaturą
VI ACa 1198/14, zakończonej wydaniem wyroku 4 listopada 2014 r.:
„Bezsporne jest, iż wskazywana
przez powoda sprzedaż energii elektrycznej w II kwartale 2008 r. nastąpiła
przed uzyskaniem koncesji i związana
była nie tyle z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania energii - gdyż takiej działalności
powód w tym czasie jeszcze nie podjął
- co z próbnym rozruchem przedsiębiorstwa. Tym samym sprzedaż ta w ocenie
Sądu Apelacyjnego pozostawała poza
relacjami kontraktowymi przedsiębiorcy
podejmowanymi w ramach prowadzenia działalności gospodarczej związanej
z wytwarzaniem energii elektrycznej.
Także sposób w jaki zawierane były
transakcje sprzedaży tej energii - przy
braku ciągłej produkcji, co wiązało się

z ustaleniem konkretnych terminów odbioru energii i uniemożliwiało uzyskanie ceny rynkowej wskazuje, iż nie była
to sprzedaż na rynku konkurencyjnym.
Sprzedaż energii wytworzonej w ramach
rozruchu przedsiębiorstwa odbywała
się w ramach działalności inwestycyjnej i była związana z prowadzeniem
przedsiębiorstwa, nie była zaś sprzedażą w ramach działalności gospodarczej”.
Przytoczone stanowisko wspiera postawioną tezę, iż podejmowanie czynności w ramach procesu budowlanego,
polegających na próbnych rozruchach
wznoszonego obiektu, nie stanowi jeszcze działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła, nawet w sytuacji,
w której wytworzone w trakcie rozruchu
ciepło zostało sprzedane osobie trzeciej.
Mając na uwadze powyższe, można zasadnie bronić stanowiska, iż okres
rozruchu próbnego źródła ciepła, przed
przystąpieniem do jego użytkowania
w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, nie będzie stanowił wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania ciepła, albowiem brakuje
takiej działalności wystarczającego stopnia zorganizowania oraz cechy ciągłości.
Skoro zatem rozruch technologiczny nie
będzie stanowił przejawu prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania ciepła, nie będzie podlegał
obowiązkowi uzyskania koncesji oraz
spełnienia innych obowiązków ciążących na przedsiębiorstwie energetycznym, jako podmiocie wykonującym działalność gospodarczą.
Warto na koniec zwrócić uwagę
na praktyczny aspekt analizowanego
zagadnienia, odnoszący się do treści
umów sprzedaży ciepła wytworzonego w okresie rozruchu. Ze wskazanych
umów powinno jednoznacznie wynikać,
iż zawarte zostały na okres przejściowy
rozruchu źródła ciepła, którego zasadniczym celem jest weryfikacja prawidłowości jego wybudowania oraz możliwości wystąpienia o wydanie w stosunku
do tego obiektu pozwolenia na użytkowanie.
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Strategiczne wyzwania

B

iorąc pod uwagę uwarunkowania klimatyczne oraz fakt, iż Polska jest jednym
z liderów w obszarze ciepłownictwa w Unii Europejskiej, sektor ten od lat
zmaga się z wieloma wyzwaniami. Dotychczasowy skuteczny lobbing pozwoliły
na odłożenie istotnych działań w czasie z uwagi na uzyskanie derogacji
w zakresie standardów emisji czy też darmowych przydziałów do uprawnień CO2.
Jednakże dalsza polityka Unii Europejskiej zmierzająca do dekarbonizacji oraz
ograniczenia emisji zanieczyszczeń, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości
wsparcia energetyki oraz zwiększaniu wymagań efektywnościowych, stwarza przed
sektorem ciepłowniczym kolejne wyzwania, które niezwykle silnie wpłyną na jego
kształt w najbliższych latach. W artykule poruszono główne szanse i ograniczenia
wypływające na dalszy rozwój, konkurencyjność i możliwość funkcjonowania
sektora ciepłowniczego.
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Polska jest jednym z czołowych krajów UE w obszarze ciepłownictwa sieciowego zarówno w zakresie długości
sieci ciepłowniczych, jak i sprzedaży
ciepła sieciowego do odbiorców końcowych. Według danych URE [1] koncesjonowaną działalnością ciepłowniczą
na regulowanym rynku ciepła, zajmuje
się ok. 435 przedsiębiorstw, które z zainstalowanej mocy ok. 56 GW wytwarzają (łącznie z ciepłem odzyskanym
w procesach technologicznych), ok. 395
tys. TJ ciepła. Należy przy tym podkreślić, iż 63% ciepła sieciowego (227 tys.
TJ) jest wytwarzanych w kogeneracji
przez zaledwie 25% wytwórców ciepła,
co oznacza, iż prawie 75% wytwórców
produkuje wyłącznie ciepło bez produkcji
energii elektrycznej. W strukturze wytwarzania ciepła sieciowego dominującą pozycję (ok. 75%) zajmują paliwa węglowe.
W ostatnich latach ciepłownictwo sieciowe znów zaczyna być rentowne, a dodatkowo pozytywnym zjawiskiem jest
spadek dekapitalizacji majątku trwałego
oraz wzrost inwestycji zarówno w obszarze wytwarzania, jak i dystrybucji ciepła.
Pomimo tak dużego potencjału ciepłowniczego, polski sektor ciepłowniczy
nieustannie od wielu lat staje przed wieloma wyzwaniami wpływającymi na jego
rozwój, a wręcz nawet i dalsze funkcjonowanie w obecnym kształcie. Rozwój
ten silnie zależy od wielu uwarunkowań
zarówno lokalnych związanych z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła na lokalnych
(do tego regulowanych rynkach), jak
i globalnych związanych głównie z ciągłą penalizacją sektora energetycznego
przez Komisję Europejską. Wśród głównych uwarunkowań silnie wpływających
na dalsze funkcjonowanie sektora ciepłowniczego można by wymienić:
 ciągłe zaostrzenie standardów emisji zanieczyszczeń gazowych (Dyrektywa MCP, IED, Konkluzje BAT)
oraz zmniejszenie darmowych przydziałów i konieczność inwestowania w wytwarzanie niskoemisyjne
w zakresie CO2 (System ETS),
 regulacje OZE mające wpływ na
stymulowanie rozwoju źródeł OZE
i odejście od węgla, ale i również

konieczność uczestnictwa w aukcji
OZE oraz pierwszeństwo w odbiorze ciepła ze źródeł OZE - mogące
negatywnie wpłynąć na istniejących wytwórców ciepła zwłaszcza
w efektywnych układach kogeneracyjnych,
 konieczność funkcjonowania na regulowanym rynku ciepła oraz politykę taryfową URE, oraz stosowanie
akceptowalnych cen ciepła sieciowego przez odbiorców końcowych przy konieczności poniesienia
w najbliższym czasie ogromnych
nakładów inwestycyjnych na dostosowanie do wymogów środowiskowych oraz odtworzenie
zdekapitalizowanego majątku,
 wdrożone oraz planowane do
wdrożenia akty prawne mające
na celu stymulowanie rozwoju ciepłownictwa sieciowego.

 Strategiczne regulacje
rozwoju sektora
ciepłowniczego
w Polsce

Biorąc pod uwagę zarówno uwarunkowania klimatyczne Polski, jak i funkcjonowanie przez wiele lat w zupełnie innych uwarunkowaniach gospodarczych
niż kraje Europy Zachodniej, wszelkie
aspekty regulacyjne dotyczące sektora elektroenergetycznego, w tym ciepłowniczego, niezwykle silnie wpływają
na dalszy sposób jego funkcjonowania.
Dotychczasowe działania regulacyjne
związane były głównie z zaostrzaniem
przepisów środowiskowych oraz dekarbonizacją energetyki. Tym niemniej,
biorąc pod uwagę, iż ok 43% zużycia
finalnego energii w EU to ogrzewanie
i chłodzenie, w ostatnich latach wreszcie zauważono również korzyści płynące
z realizacji planu działań w ciepłownictwie sieciowym i przygotowano kilka kluczowych dokumentów, takich jak Mapa
drogowa dla ciepłownictwa do 2050 r.
[2] oraz Strategia EU w zakresie ogrzewania i chłodzenia [3].
W Mapie drogowej dla ciepłownictwa określono szereg korzyści z realiza-

cji planu działań w sektorze ciepłowniczym poprzez:
 redukcję kosztów ogrzewania wynikających ze zwiększenia efektywności energetycznej, wykorzystania
lokalnych zasobów i zmniejszenie
importu energii i surowców,
 zwiększenie o około 20-200 tys.
miejsc pracy w sektorze ciepłowniczych wynikających z inwestycji w źródła OZE, lokalny recykling
ciepła, rozbudowanie struktur sieciowych,
 redukcję emisji gazów cieplarnianych nawet o 13-17% z uwagi na
ograniczenie importu surowców
energetycznych i energii, wykorzystanie kogeneracji,
 polepszenie warunków pracy infrastruktury sieciowej i możliwość stosowania wielu hybrydowych źródeł
ciepła.
Strategia EU w zakresie ogrzewania i chłodzenia to pierwszy taki dokument w Unii Europejskiej, lecz przede
wszystkim komunikat ukierunkowany
na zwiększenie efektywności energetycznej budynków, szczególnie tych
nowo budowanych oraz termomodernizację obiektów już istniejących.
W komunikacie zwrócono uwagę, że
wytwarzanie ciepła i chłodu odpowiada za połowę energii konsumowanej
w UE. Komisja Europejska w komunikacje wskazuje, iż produkcja ciepła
i chłodu powinna harmonizować z planami budowy gospodarki niskoemisyjnej i osiągnięciem przyjętych wcześniej
celów redukcji CO2. Strategia pomimo
swojej ogólności identyfikuje szereg dobrych praktyk i rozwiązań, które mogą
przyczynić się do poprawy wskaźników
efektywności (kogeneracja, trigeneracja, termorenowacja, energooszczędność, itd.), lecz konkretne rozwiązania
w tych obszarach będą analizowane
dopiero w ramach bieżących przeglądów prawodawstwa, w tym przeglądu
dyrektywy w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków, dyrektywy
w sprawie efektywności energetycznej
i dyrektywy w sprawie odnawialnych
źródeł energii.

W Polsce również nie było dotychczas regulacji dotyczących całościowej strategii w zakresie ciepłownictwa,
ogrzewania lub chłodzenia. Tematy te
zostały poruszone w pewnych zakresach w ostatnich roboczych dokumentach strategicznych wśród których główne dokumenty to Polityka Energetyczna
Polski do 2050 r. oraz Strategia na rzecz
odpowiedzialnego Rozwoju:
 Polityka energetyczna Polski do
2050 r. [4] zakłada wzrost liczby
efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych i chłodniczych, w których co najmniej 75%
energii będzie pochodziło z kogeneracji lub 50% energii ze źródeł
odnawialnych bądź z ciepła odpadowego. Dokument ten jednakże nadal jednak nie został przyjęty
i jest na etapie formułowania założeń i wytyczania kierunków rozwoju,
 Strategia na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju [5], przygotowana
przez Ministerstwo Rozwoju jako
jeden z pięciu głównych obszarów
definiuje obszar „Energii”. W tym
obszarze położono głównie nacisk na kierunek gospodarki Polski
opartej na tradycyjnych źródłach
energii oraz podkreślenie udziału
paliw stałych w energetyce zapewniających stabilność, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną
kraju w produkcji energii elektrycznej i ciepła. W Strategii wskazano,
iż jednym z podstawowych wyzwań
rozwojowych Polski jest zapewnienie gospodarce nieprzerwanych
dostaw energii elektrycznej i ciepła,
po akceptowalnej cenie oraz zwiększenie efektywności jej wykorzystania przez przedsiębiorstwa, sektor
publiczny i gospodarstwa domowe.
Jednocześnie jednymi z największych wyzwań dla polskiej energetyki są: konieczność zwiększenia
skali odtwarzania majątku trwałego (co zostało podkreślone w Strategii), istotne ograniczanie emisji
zanieczyszczeń przemysłowych
i przechodzenie na gospodarkę ni-

skoemisyjną. W ramach konsultacji
branżowych zaproponowano rozszerzenie obszaru energii o nowy
obszar kogeneracji, który odpowiadałby swoimi kierunkami działania
na wyzwania stojące przed sektorem ciepłowniczym i wspierałby ten
sektor odpowiednimi działaniami
i inicjatywami.

 Aspekty środowiskowe
rozwoju sektora
ciepłowniczego
w Polsce
Dyrektywa IED
i Konkluzja BAT
Swoją ambitną politykę w obszarze ochrony środowiska UE realizuje już przeszło od pięćdziesięciu lat,

”

W ostatnich latach
ciepłownictwo
sieciowe znów
zaczyna być
rentowne, a
dodatkowo
pozytywnym
zjawiskiem
jest spadek
dekapitalizacji
majątku trwałego
oraz wzrost
inwestycji zarówno
w obszarze
wytwarzania, jak i
dystrybucji ciepła

przy czym przyśpieszenie tej polityki nastąpiło dopiero w ostatnich 20.
latach. Jedną z poważnych regulacji środowiskowych była Dyrektywa
nr 96/61/WE z 24 września 1996 r. -

Dyrektywa IPPC (Integrated Pollution
Prevention and Control), dotycząca
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, wprowadzająca wymóg uzyskania tzw. pozwolenia
zintegrowanego, regulującego kwestie ochrony środowiska. Dyrektywa
ta ewoluowała (wraz z innymi dyrektywami obejmującymi standardy i limity
emisji), doprowadzając ostatecznie do
ich połączenia w Dyrektywę 2010/75/
UE z dnia 24 listopada 2010 r. - Dyrektywę IED (Industrial Emission Directive) w sprawie emisji przemysłowych.
Dyrektywa IED, która zastąpiła m. in.
Dyrektywę IPPC (od 1 stycznia 2014 r.)
i Dyrektywę LCP (od 1 stycznia 2016
r.), zaostrzyła wymagania w zakresie
dopuszczalnych standardów emisji
zarówno dla źródeł istniejących oraz
nowo budowanych, zagregowała źródła odprowadzające spaliny jednym
emitorem, a także umożliwiła dalszą
pracę obiektów bez konieczności dostosowania do nowych wymagań standardów emisji, dzięki pracy w tzw. derogacjach. Dyrektywa ta sankcjonuje
również proces przeglądu BREF i tworzenie dokumentów referencyjnych
(Konkluzji BAT). Konkluzje BAT będące rozdziałem w dokumentach BREF
zawierają kluczowe wymagania w zakresie poziomów emisji powiązanych
z najlepszymi dostępnymi technikami
BAT (tzw. BAT-AELs) oraz zasady ich
monitorowania. Zgodnie z Dyrektywą
IED to właśnie konkluzje BAT będą
stanowić odniesienie przy określaniu
warunków pozwoleń, a wielkości emisji
w nich określone będą stanowić normę
prawną - docelowy standard. Tym samym łagodniejsze poziomy emisji określone w Dyrektywie IED będą stanowić
jedynie absolutne minimum i granicę,
której przekroczenie nie będzie możliwe przy udzielaniu pozwoleń z odstępstwami od poziomów wskazanych
w konkluzjach BAT. Dodatkowo zgodnie z zapisami dyrektywy IED, Komisja Europejska powinna dążyć do aktualizacji dokumentów referencyjnych
BAT najpóźniej 8 lat po publikacji poprzedniej wersji. Podczas ponownego
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rozpatrywania warunków pozwolenia,
będzie należało uwzględnić wszystkie
nowe lub uaktualnione konkluzje BAT,
mające zastosowanie do instalacji od
chwili udzielenia pozwolenia lub jego
ostatniego ponownego rozpatrzenia.
Aktualnie prowadzone prace pozwalają wnioskować, iż Konkluzje BAT dla
dużych źródeł spalania zostaną opublikowane w 2017 r. Ze względu jednak
na fakt, iż jeszcze się nie odbyło się
zaplanowane w I kwartale br. Forum
przedstawicieli Rządów i organizacji
pozarządowych (tzw. NGOs) oraz coraz głośniejsze ze strony kilku państw
członkowskich dyskusje nad oszacowaniem kosztów i korzyści oraz terminem wprowadzenia Konkluzji BAT,
istnieje cień szansy na odłożenie o kilka miesięcy publikacji Konkluzji BAT,
a tym samym - odłożenie w czasie niezbędnych inwestycji środowiskowych
dostosowujących elektrociepłownie do
wymogów Konkluzji BAT.
Obiekty energetycznego spalania podlegające pod Dyrektywę IED
oraz Konkluzje BAT będą miały zaledwie 4 lata od opublikowania Konkluzji BAT na dostosowanie do nowych
norm emisji, które to normy w porównaniu do obecnie obowiązujących od
1 stycznia 2016 r. w niektórych przypadkach będą znacząco zaostrzone. Oznaczać to może, iż ciepłownie
i elektrociepłownie (ok 43 % koncesjonowanych wytwórców ciepła [1],
w których niedawno zakończono procesy inwestycyjne dostosowujące
obiekty do wymagań Dyrektywy IED
mogą nie spełniać przyszłych standardów emisji, ze względu na zabudowane technologie redukcji emisji.
Również elektrociepłownie i ciepłownie korzystające z dopuszczalnych odstępstw od standardów emisji dla SO2,
NOx i pyłów na podstawie art. 33 (tzw.
derogacje 17 500 godz.) lub art. 35
(tzw. derogacje ciepłownicze) Dyrektywy IED, w przypadku ich dalszej pracy po okresie korzystania z derogacji,
będą musiały zostać dostosowane do
wymogów Konkluzji BAT. Mogą one
co prawda liczyć na dodatkowe 2-3

lata odstępstw od narzucenia nowych
standardów emisji ze względu na derogacje dla CO2, NOX i pyłów, jednakże
niekoniecznie w zakresie pozostałych
zanieczyszczeń, których derogacje
z art. 32 i 33 Dyrektywy IED nie obejmują. Dotyczy to np. amoniaku z instalacji odazotowania, HCl, HF, N2O,
Hg. Wszystko to oznacza, iż już teraz
właściciele poszczególnych obiektów
powinni przygotowywać plany dostosowawcze do nowych standardów
emisji.

 Dyrektywa MCP
Ponieważ Dyrektywa IED obejmuje
wyłącznie źródła spalania paliw o mocy powyżej 50 MWt w paliwie (przy
czym sumowaniu podlegają wszystkie jednostki powyżej 15 MWt w paliwie podłączone do wspólnego emitora), w listopadzie 2015 r. UE przyjęła
tzw. Dyrektywę MCP (Medium Combustion Plant) określającą standardy
emisyjne dla średnich obiektów energetycznego spalania tj. o mocy 1-50
MWt (sumowaniu podlegają wszystkie jednostki powyżej 1 MWt w paliwie podłączone do wspólnego emitora). Po wejściu w życie Dyrektywy
MCP, regulacjami dotyczącymi ochrony powietrza w UE zostaną objęte
praktycznie wszystkie instalacje spalania paliw mające wpływ na jakość
powietrza w EU. Ciepłownie o łącznej
mocy powyżej 5 MWt w paliwie będą
musiały dostosować się do nowych
zaostrzonych standardów emisji do
2025 r., a źródła o mocy w paliwie od
1 do 5 MWt do 2030 r. Obecnie Polska reguluje emisje SO2, NOx i pyłów
z małych i średnich obiektów energetycznego spalania paliw (o mocy
powyżej 1 MWt) w Rozporządzeniu ws. standardów emisji z 2014 r.,
lecz normy zaproponowane przez KE
są kilkakrotnie surowsze, zwłaszcza
dla najpopularniejszych w ciepłownictwie źródeł spalania opartych o węgiel
kamienny, który w sektorze ciepłowniczym stanowi ok. 75% zużywanych
paliw [1]. Aktualnie w Polsce liczbę

obiektów, które będą podlegały pod
Dyrektywę MCP oszacowano na ponad 3600 i obejmuje to ok. 57% koncesjonowanych wytwórców ciepła [1].
Co prawda okresy przejściowe dla istniejących obiektów (początek 2025
bądź 2030 r.) pomogą w pewnym
stopniu rozłożyć w czasie niezbędne koszty dostosowania instalacji do
nowych regulacji, jednakże wdrożenie
tych regulacji będzie wymagało poniesienia ogromnych nakładów finansowych, zwłaszcza w zakresie zabudowy instalacji odsiarczania spalin dla
kotłów rusztowych węglowych o mocy cieplnej w paliwie powyżej 5 MWt.

 Źródła poniżej 1 MWt
W zakresie potencjalnie możliwych zmian i objęciem standardami
emisji źródeł spalania paliw poniżej
1 MWt w paliwie, warto podkreślić,
iż Komisja Europejska zauważyła, iż
takie źródła mogą być przyczyną złej
jakości powietrza, a zwłaszcza niskiej
emisji. Dlatego też od ponad siedmiu
lat w KE trwały prace nad przygotowaniem odpowiednich rozporządzeń
do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia
21 października 2009 r., zawierającej
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów
związanych z energią (Directive Energy Related Products), zwanej często
dyrektywą ekoprojektu w odniesieniu
do urządzeń grzewczych opalanych
paliwami stałymi. W ramach tych prac
w 2015 r. wydane zostały m.in.:
 rozporządzenie Komisji (UE) nr
2015/1185 z dnia 24 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń na paliwa stałe (dotyczące kominków, pieców stałopalnych, pieców na pelety, itp.
o nominalnej mocy cieplej do 50
kW),
 rozporządzenie Komisji (UE) nr
2015/1189 z dnia 28 kwietnia
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 Dekarbonizacja sektora
elektroenergetycznego
- uprawnienia do emisji
CO2

Europejski system handlu emisjami wprowadzony w 2003 r. Dyrektywą 2003/87/WE nowelizowaną kolejnymi Dyrektywami w tym głównie
Dyrektywą nr 2009/29/WE [6], stanowi główny i największy na świecie
instrument mający na celu dekarbonizację sektora elektroenergetycznego.
W ramach I i II okresu systemu handlu emisjami CO2 (lata 2005-2012)
uprawnienia do emisji dla sektora ciepłowniczego przyznawane były nieodpłatnie w oparciu o krajowe zasady regulujące bezpłatne przydziały
do emisji CO2. Począwszy od 2013 r.
w ramach III okresu rozliczeniowego (2013-2020) instalacje objęte
KPRU otrzymują jedynie niewielką
część bezpłatnych przydziałów na
energię elektryczną i ciepło, a pozostałą brakującą część uprawnień do
emisji muszą zakupić lub odpowiednio zarządzać produkcją, aby minimalizować niedobory uprawnień do
emisji. O ile w 2013 r. ciepłownictwo otrzymać mogło do 80% darmowych przydziałów, o tyle w 2020 r.
ilość darmowych uprawnień zmniejszy
się do 30%, a całkowita likwidacja bezpłatnych przydziałów nastąpi do 2027 r.
Taki stan rzeczy powoduje, iż koszt
pozyskanie uprawnień do emisji CO2
już teraz staje się ważnym elementem
kosztowym działalności, który to koszt
będzie rósł w miarę zmniejszania się
darmowych przydziałów do emisji CO2.
Dodatkowo nie bez znaczenia dla procesu dekarbonizacji energetyki i ciepłownictwa będą miały tezy zawarte
w pakiecie klimatyczno-energetycznym
EU [7], przyjętym w dniu 24.10.2014
r. z następującymi celami dla całej UE:
 ograniczenie w UE emisji CO2 o co
najmniej 40% do 2030 r., w porównaniu do 1990 r. (o 43% w stosunku do 2005 r. dla instalacji objętych
ETS),
 udział energii z OZE w całkowitym

zużyciu energii elektrycznej na poziomie co najmniej 27%. Cel wiążący na poziomie całej UE, ale nie
dla poszczególnych państw członkowskich,
 zwiększenie efektywności energetycznej o co najmniej 27% (cel niewiążący),
 reforma Systemu ETS, tak by Komisja Europejska mogła sterować
cenami uprawnień do emisji CO2
(EUA) - przewiduje się, że ceny
w latach 2021-2030 będą rosły
od 20 EUR/EUA do co najmniej
30 EUR/EUA.

 Wsparcie inwestycyjne
i operacyjne dla
odtworzenia majątku
wytwórczego i jego
rozwoju

Sektor ciepłowniczy w najbliższym
czasie będzie potrzebował bardzo dużych nakładów inwestycyjnych, jest to
naturalna konsekwencja dekapitalizacji majątku wytwórczego, konieczności
dostosowania do wymogów środowiskowych oraz uwarunkowaniach zewnętrznych oraz rynkowych. Biorąc pod
uwagę rentowność sektora ciepłowniczego oraz możliwość generacji środków z produkcji energii elektrycznej i ciepła, niezwykle istotnym problemem dla
sektora ciepłowniczego będzie pozyskanie środków zewnętrznych na niezbędne inwestycje w zakresie potencjalnego
przejścia na wytwarzanie w kogeneracji,
dostosowanie istniejących urządzeń do
wymogów środowiskowych oraz modernizację i odtworzenie często zdekapitalizowanego majątku wytwórczego.
Aktualnie w Polsce funkcjonuje
system wsparcia operacyjnego dla
elektrociepłowni, w postaci systemu
czerwonych i żółtych certyfikatów dla
wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej.
System ten jednakże wygasa z końcem 2018 r. i na dzień dzisiejszy trudno stwierdzić, czy system ten będzie
przedłużony, czy też zastąpiony nowym
systemem wsparcia lub też wsparcie

Ciepłownictwo

2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
(dotyczące źródeł spalania paliw
o nominalnej mocy cieplnej do 500
kW).
Rozporządzenia te weszły w życie
10 sierpnia 2015 r. i są bezpośrednio
stosowane we wszystkich państwach
członkowskich UE, bez konieczności
przenoszenia ich do krajowych, w tym
polskich, aktów prawnych. Wynikające z nich wymogi dla ekoprojektu - takie jak kryterialna efektywność energetyczna i wielkości emisji określone
dla pyłu, NOx, CO, OGC, będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.
w p r z y p a d k u ro z p o r z ą d z e n i a
2015/1185 oraz od dnia 1 stycznia
2020 r. w przypadku rozporządzenia
2015/1189. Ponieważ rozporządzenie 2015/1185 nie obejmuje instalacji o mocy od 0,5 do 1 MW z uwagi
na brak normy europejskiej określającej metodykę prowadzenia badań
energetyczno-emisyjnych kotłów o takiej mocy, w terminie do 1 stycznia
2022 r. Komisja Europejska ma dokonać przeglądu tego rozporządzenia, analizując m.in. kwestię włączenia w zakres tej regulacji także kotłów
na paliwo stałe o znamionowej mocy
cieplnej większej niż 0,5 MW i mniejszej niż 1,0 MW. Biorąc zatem pod
uwagę ww. rozporządzenia (pomimo
tego, iż wersje robocze Rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych
z 2014 r. zawierały regulacje dot. standardów emisji dla źródeł od 500 kW do
1 MWt w paliwie) ostatecznie do dnia
dzisiejszego nie wdrożono w prawodawstwie polskim standardów emisji
dla źródeł poniżej 1 MWt w paliwie.
Należy jednakże mieć na uwadze, iż
po wdrożeniu Dyrektywy MCP oraz
przepisów wykonawczych do Dyrektywy dot. ekoprojektu prawdopodobnie zostanie przeanalizowana kwestia
objęcia standardami emisji źródeł poniżej 1 MWt w paliwie i wdrożone rozwiązania w tym zakresie.
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takie zostanie całkowicie wygaszone.
Biorąc pod uwagę doświadczenia z lat
2013-2014, w których w aspekcie wygaszenia systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji większość
kogeneracyjnych bloków gazowo-parowych zostało wyłączonych z eksploatacji, istotnym jest wcześniejsze rozpoczęcie prac nad nowym systemem
wsparcia tak, aby przedsiębiorstwa
ciepłownicze mogły przygotować się
do funkcjonowania po 2018 r. Obecnie w ramach wspierania kogeneracji
długoterminowym wsparciem inwestycyjnym (system aukcyjny) mogą zostać
wsparte jednostki biomasowe, jednakże na dzień dzisiejszy nie przeprowadzono jeszcze aukcji na energię OZE
z jednostek biomasowych.
Wsparcie inwestycyjne oraz operacyjne zarówno dla istniejących jednostek kogeneracyjnych oraz nowych zabudowywanych (w miejscu istniejących
ciepłowni) będzie również niezwykle
istotne ze względu na możliwość zaliczenia sieci ciepłowniczej do efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego zgodnie z zapisami Dyrektywy
w sprawie efektywności energetycznej
[8] i aplikowania o środki unijne w sektorze ciepłowniczym. Biorąc pod uwagę aktualny stan infrastruktury wytwórczej opartej głównie o kotły rusztowe
węglowe lub gazowo-olejowe, ponad
90% przedsiębiorstw ciepłowniczych
nie będzie miała możliwości ubiegania się o środki unijne na modernizację
sieci ciepłowniczych bez poniesienia
olbrzymich nakładów na podniesienie
systemu do efektywnego w rozumieniu
zapisów Dyrektywy. Dodatkowo w finansowej perspektywie unijnej 2014-2020
na wsparcie mogą liczyć tylko te inwestycje przedsiębiorstw ciepłowniczych,
które znajdą się w planach zwanych
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
(ZIT) albo w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Brak tych
dokumentów bądź brak inwestycji ciepłowniczych na liście zadań w tych dokumentach uniemożliwi przedsiębiorstwom ciepłowniczym na korzystanie
ze środków unijnych.

 Wnioski
Działania UE zmierzające do dekarbonizacji oraz penalizacji środowiskowej elektroenergetyki w tym również
ciepłownictwa, a także dotychczasowy brak spójnego kształtowania polityki krajowej dla sektora ciepłowniczego
powodują, iż sektor ten permanentnie od
wielu lat zmaga się z wieloma wyzwaniami. Co prawda częściowo wyzwania
te były łagodzone dzięki inicjatywom
i działaniom, dzięki którym ciepłownictwo sieciowe uzyskało różne derogacje
i odstępstwa od wprowadzanych aktów
prawnych (Dyrektywa IED, ETS, MCP),
które pozwalają na odłożenie w czasie zwłaszcza niezwykle kosztownych
działań inwestycyjnych, jednakże dalsze działania UE powodują, iż w najbliższym czasie ciepłownictwo stanie
przed wyzwaniami, które dotychczas
częściowo udawało się minimalizować.
W głównej mierze wyzwania te będą
wiązały się z koniecznością poniesienia ogromnych nakładów inwestycyjnych na inwestycje dostosowawcze
do wymogów środowiskowych, modernizację istniejącego majątku, a także budowę nowych źródeł kogeneracyjnych pozwalających na zaliczenie
sieci cieplnych do efektywnych systemów ciepłowniczych i możliwość pozyskania środków pomocowych dla ich
dalszego rozwoju. Dodatkowo zmniejszenie darmowych przydziałów CO2,
brak mechanizmów dalszego wsparcia
wysokosprawnej kogeneracji po 2018
r. oraz wzrost kosztów operacyjnych
wynikających z inwestycji środowiskowych również może niekorzystnie wpłynąć na rozwój ciepła sieciowego i jego
konkurencyjność w stosunku do indywidualnych źródeł ogrzewania. Szansą
dla sektora ciepłowniczego jest jednak
ciągła przewaga cenowa nad indywidualnymi źródłami ciepła opartymi na gazie
ziemnym czy też oleju, choć przewaga
ta ciągle się zmniejsza ze względu na
ciągłą penalizację i nakładanie nowych
ograniczeń. Należy również podkreślić,
iż ciepło sieciowe to znacznie czystsze
powietrze niż z ogrzewania indywidu-

alnego, zwłaszcza opierającego się na
piecach węglowych starszej generacji,
generujących znaczne ilości zanieczyszczeń. Biorąc pod uwagę ostanie problemy ze smogiem w wielu miastach Polski
oraz deklarowane działania zmierzające
do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza z indywidualnych węglowych
źródeł ciepła, wparcie sektora ciepłowniczego i stworzenie mu warunków do
dalszego rozwoju i likwidacja barier może przynieść społeczeństwu polskiemu
wiele korzyści zarówno ekonomicznych,
jak i zdrowotnych.

o
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Doświadczenia międzynarodowe

w zakresie technologii termicznego
przekształcania odpadów na rynku rodzimym

E

lsta, działająca na rynku od 1988 r., ma w swoim portfolio udział w realizacji
21 obiektów typu Waste-to-Energy na bazie technologii duńskiej, francuskiej,
szwajcarskiej, koreańskiej, a także brytyjsko-norweskiej. Od lat współpracuje
z największymi dostawcami technologii, m.in. w Wielkiej Brytanii, Estonii, Danii.
Międzynarodowe doświadczenia z powodzeniem przenosi także na rynek polski.

Nowoczesne obiekty termicznego
przetwarzania odpadów wspomagane są niezawodnymi instalacjami elektrycznymi oraz systemami automatyki.
Bezawaryjna praca 24/7 związana jest
z dopracowaną technologią oraz jakością
zastosowanych urządzeń. Wybrany system nie tylko utrzymuje sprawność przy
pełnym cyklu operacyjnym, ale również
pozwala optymalizować koszty związane
z procesem inwestycyjnym oraz z kosztami utrzymania ruchu obiektu.
Mając świadomość powyższych
realiów, Elsta świadczy kompleksowe usługi elektryfikacyjne od projektu
technicznego, po uruchomienie i rozruch instalacji obejmujące także narzędzia wspierające utrzymanie ruchu typu
CMMS wraz z obsługą serwisową 24/7.
Standardowa oferta obejmuje znakowanie poszczególnych elementów dostawy
i digitalizację wszelkiej dokumentacji, co
docelowo usprawnia ich późniejsze utrzymanie, a także obniża koszty inwestycji.

 Najlepsze praktyki

przeniesione na rynek
polski - case study

 Kompleksowe realizacje na
przykładzie Dunbar Energy
Recovery Facility, Wielka
Brytania
Kompleksowe realizacje cechuje
wyższa efektywność zarówno pod kątem harmonogramu, jak i budżetu. Spośród międzynarodowych doświadczeń
w tym zakresie Elsta wprowadziła m.in.
poniższe optymalizacje:
 prace projektowe prowadzone są w
modelu 3D: dostęp do bieżących

zmian budowy, koordynacja branż,
precyzyjne projekty wykonawcze,
ograniczenie potencjalnych kolizji
do minimum, obniżenie kosztów
realizacji,
 produkcja rozdzielnic niskiego napięcia oraz pozostałych szaf sterowniczych, systemowych, szaf
średniego napięcia odbywa się w
tym samym miejscu, co prace projektowe, a także FAT i testy systemowe: skrócenie harmonogramu
i koordynacja, stały nadzór projektantów nad produkcją i zmianami.
Dwunitkowy obiekt w Dunbar,
Szkocja, powstaje na bazie duń-

Fot. 1 Rozdzielnice na licencji Siemens SIVACON produkowane przez Elsta
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zbudować zakład
termicznego
przekształcania
odpadów, trzeba go
jeszcze utrzymać

Fot. Autora

 Bo nie wystarczy
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(projekt, dostawa, montaż, uruchomienie i rozruch),
 kompletacja dostaw urządzeń pomiarowych i automatyki: dobór, dostawa, montaż i uruchomienie,
 dostawa oraz montaż: tras kablowych, kabli zasilających, sterowniczych, DCS oraz uziemiających.
W podobnym zakresie na rynku polskim Elsta współpracowała przy inwestycji ZTPO w Krakowie, bazującej na koreańskiej technologii firmy POSCO E&C.

 Rozwiązania kontenerowe na
przykładzie ITPOK Poznań
Rosnącą popularnością w przemyśle cieszą się ponadto rozwiązania kontenerowe wypierające stopniowo tradycyjną ideę pomieszczenia elektrycznego
w budynku. Kontenery dają możliwość
zlokalizowania urządzeń blisko danego procesu, co prowadzi do redukcji
okablowania, zmniejszenia ilości prac
montażowych i pomiarowych, a finalnie
przekłada się na skrócony harmonogram
i optymalizację kosztów.
Elsta, nauczona doświadczeniem w Wielkiej Brytanii, wykorzystała swoją ekspertyzę m.in. w trakcie

realizacji obiektu kogeneracyjnego
w Poznaniu we współpracy ze szwajcarską firmą Hitachi Zosen Inova.
Dostarczono wówczas i zainstalowano
9 w pełni wyposażonych kontenerów
w zabudowie modułowej. Wyposażenie
oprócz urządzeń nN i SN obejmowało
instalacje kontenerowe w tym HVAC,
system detekcji gazów, rezystancję termiczną -20°/+45°C, itp.

 Planowanie

długoterminowe

Rozsądne planowanie inwestycji dąży do nieustającego podwyższania jakości, a także optymalizacji kosztów jej
późniejszej eksploatacji. Wpisują się w
nie propozycje Elsta oparte na bazie
wieloletnich doświadczeń w branży szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym
m.in. kompleksowość zakresów, rozwiązania kontenerowe, a także wdrażanie
CMMS już na etapie pierwszych dostaw.
Cieszymy się, że i na rynku polskim
wzrasta zainteresowanie tymi produktami.
o
Więcej informacji na: www.elsta.pl

Fot. Autora
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skiej technologii we współpracy
z Babcock & Wilcox Vølund. Będzie
wkrótce generować 30MW energii odpowiednik 39 turbin wiatrowych i zasilać na stałe 39 000 domów.
W ramach projektu Elsta wykonuje
następujące zakresy elektryczne:
 projekt elektryczny całego obiektu
włącznie z przyłączeniem do sieci,
instalacjami SN i nN dla części kotłowej, pakietu oczyszczania spalin
oraz dla turbiny,
 rozdzielnie 33 kV i 11 kV: projekt,
dostawa, montaż, uruchomienie
i rozruch,
 pakiet systemów zasilania gwarantowanego: Systemy UPS oraz
„Emergency Diesel”: projekt, dostawa, montaż, uruchomienie
i rozruch,
 transformator blokowy (40 MVA):
projekt, dostawa, montaż, uruchomienie i rozruch,
 kompleksowe dostawy oraz montaż urządzeń elektrycznych m.in.:
MCC, rozdzielnic nN, przemienników częstotliwości, transformatorów, szynoprzewodów nN,
skrzynek sterowania lokalnego

Fot. 2 Stacje kontenerowe na obiekcie ITPOK Poznań
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prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, Katedra Elektrowni, Diagnostyki i Inżynierii Komputerowej,
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska

Uszkodzenia i diagnostyka
off-line stanu izolacji uzwojeń
w silnikach wysokonapięciowych
indukcyjnych klatkowych dla potrzeb
energetyki i przemysłu

W

Słowa kluczowe: silnik wysokonapięciowy indukcyjny klatkowy, uszkodzenie izolacji uzwojeń, diagnostyka izolacji off-line.
Silniki elektryczne są jednymi z najczęściej stosowanych maszyn napędzających ze względu na łatwość ich
zasilania, łatwość sterowania oraz stosunkowo dużą niezawodność. Wśród
nich najbardziej dogodne w eksploatacji
są silniki indukcyjne, szczególnie z wirnikiem klatkowym.
Silniki indukcyjne klatkowe stanowią ok. 90% ogólnej ilości silników na
świecie pracujących w przemyśle i energetyce. Również łączna moc tych silników stanowi w różnych krajach ok. 90%
ogólnej mocy silników elektrycznych
zainstalowanych w przemyśle i energetyce. Świadczy to o tym, jak duże
znaczenie ma zagadnienie wykrywa-

nia uszkodzeń i diagnozowania silników indukcyjnych klatkowych. W kraju
w napędach przemysłowych dużej mocy
są stosowane głównie silniki indukcyjne klatkowe wysokiego napięcia (WN)
o mocach od 160 kW do 11 MW. Prawidłowa eksploatacja i diagnostyka tych
silników jest jednym z najważniejszych
zadań dla służb technicznych. Awaryjność silników elektrycznych w energetyce i przemyśle w ostatnich latach wyraźnie spada. Wynika to przede wszystkim
z: prowadzenia na coraz wyższym poziomie eksploatacji, obsługi i diagnostyki silników W latach 50-60. ub. stulecia
w statystykach przyczyn uszkodzeń maszyn elektrycznych, w tym silników asynchronicznych klatkowych, uszkodzenia
izolacji stanowiły nawet 85% wszystkich uszkodzeń. W miarę upływu czasu, przy intensywnym rozwoju materia-

łoznawstwa elektrotechnicznego oraz
konstrukcji maszyn elektrycznych, statystyka przyczyn uszkodzeń zmieniła
się. W latach 70-80. uszkodzenia izolacji
w dalszym ciągu dominowały, ale liczbowo zbliżano się do 50%. Uważa się, że
zmiana jakościowa izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych nastąpiła, kiedy firma
Westinghouse wprowadziła jako środek
wiążący w miejsce lepiszcz naturalnych
żywice termoutwardzalne. Jednocześnie
w miejsce stosowanych powszechnie
materiałów nośnych takich jak papier
i tkaniny z włókien naturalnych wprowadzono tkaniny z włókna szklanego.
Kolejnym przełomem było wprowadzenie do produkcji materiałów elektroizolacyjnych; żywic syntetycznych epoksydowo-poliestrowych [19]. W latach 90.
uszkodzenia izolacji stanowiły poniżej
50% wszystkich uszkodzeń. Statystyki

Technologie

artykule przedstawiono wyniki badań własnych autora w zakresie ustalenia
przyczyn uszkadzania się izolacji uzwojeń silników wysokonapięciowych
indukcyjnych klatkowych. Przedstawiono rodzaje uszkodzeń izolacji uzwojeń.
Omówiono metody diagnostyki off-line izolacji uzwojeń silników, zaprezentowano
wyniki badań własnych w zakresie diagnostyki off-line.
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światowe z 2004 r. podają, że stojan był
w 37% przyczyną uszkodzeń maszyn
elektrycznych [19] - tab. 1.
Wnioski autora z wieloletnich obserwacji przyczyn awarii silników elektrycznych w energetyce i w przemyśle krajowym są podobne do wyników
przedstawionych w tab. 1. Najczęstszymi przyczynami awarii i nieplanowanych postojów silników w napędach są:
uszkodzenia łożysk tocznych i uszkodzenia izolacji uzwojeń silników.

 Izolacja uzwojeń

Technologie

silników

Dobre wykonanie układu elektroizolacyjnego w maszynach elektrycznych jest jednym z trudniejszych zadań
konstrukcyjnych i technologicznych [3,
19, 21]. Izolacja uzwojeń silników WN
powinna zapewnić okres użytkowania
silników w przewidzianych dla niej warunkach eksploatacji przez okres nie
krótszy niż 15÷20 lat. Autorowi znane
są przypadki, gdy silniki WN były i są
nadal eksploatowane 30÷40 lat bez ich
przezwajania.
W układzie elektroizolacyjnym można wyodrębnić izolację główną i zwojową [3]. Elektrycy zajmujący się pomiarami, remontami i diagnostyką silników
elektrycznych wyróżniają: izolację zwojową (nazywaną niekiedy elementarną),
izolację międzyfazową i izolację główną.
Podział ten wynika między innymi z możliwości pomiarowych. Ze względu na
dielektryczne warunki pracy, w układzie
elektroizolacyjnym można wyodrębnić
trzy strefy: żłobkową, przejściową (po
wyjściu boków cewek ze żłobków) oraz
czołową (czoła uzwojeń) [3].
Napięcie zasilania maszyny elektrycznej określa wymagania dielektryczne wobec izolacji, kolejnym z wymagań
technicznych jest przewidywany przyrost temperatury uzwojeń. Głównie one
wpływają na dobór klasy izolacji [3, 7,
19, 21]. Dla zapewnienia większej trwałości maszyny elektrycznej dość często
stosuje się materiały elektroizolacyjne
zapewniające wyższą klasę izolacji niż
to wynika z przewidywanych przyrostów

Tab. 1. Statystyka uszkodzeń maszyn elektrycznych [19]
Przyczyna awarii
Łożyska
Stojan
Wirnik
Osprzęt, wyposażenie dodatkowe i inne

temperatury [19].
Obecnie w kraju podobnie, jak i na
świecie dominują dwie podstawowe
technologie wykonywania izolacji w produkcji nowych silników WN i w ich remontach [15, 19, 20, 21]:
 izolacja termoutwardzalna, izolacja
prasowana z zastosowaniem termoutwardzalnych taśm mikowych
z dużą zawartością lepiszcza. W literaturze nazywana Resin-Rich RR [19, 20, 21],
 izolacja wykonywana technologią
próżniowo-ciśnieniową VPI (Vacuum Pressure Impregnation), izolacja z zastosowaniem porowatych
taśm mikowych o małej zawartości
lepiszcza [15, 19, 20, 21].
W opinii autora podobnie jak i innych
[2,15,19, 21] z upływem czasu w izolacji
silników elektrycznych technologia VPI
staje się technologią wiodącą.

 Narażenia izolacji
uzwojeń silników

Przyczyny uszkodzeń izolacji silników są przedstawione w literaturze
[1÷25]. Przyczyny te można zestawić
w grupy w sposób następujący:
1. narażenia elektryczne,
2. narażenia termiczne,
3. narażenia mechaniczne,
4. narażenia termomechaniczne,
5. narażenia klimatyczne,
6. narażenia chemiczne,
7. narażenia wywołane promieniowaniem.
Wysokonapięciowe uzwojenie stojana musi spełniać szereg kryteriów jakościowych, aby pracować niezawodnie przez wiele lat [19, 21]. Optymalnie
zaprojektowany oraz niezawodny układ
izolacyjny musi być odporny na działanie
bardzo silnego pola elektrycznego, podwyższonej temperatury, narażeń mecha-

Procentowy udział
41%
37%
10%
12%

nicznych, termomechanicznych i czynników zewnętrznych.
Pełne zestawienie wymagań stawianych materiałom elektroizolacyjnym
można znaleźć w literaturze [19, 21].
Idealnego materiału izolacyjnego, który spełniałby wszystkie wymagania nie
ma, technolodzy kojarzą różne komponenty, aby uzyskać rozwiązania najlepsze [19, 21].
Analiza narażeń układu izolacyjnego
w silnikach upoważnia do wniosków, że
konstruktor - projektant silników musi zaprojektować uzwojenie i elementy jego
usztywnienia po wcześniejszej wnikliwej
analizie sił elektrodynamicznych działających na uzwojenia w szczególności
w strefie czół [3, 4]. Bardzo ważnym etapem projektowania jest dobranie kształtu czół cewek. Szczegółowe zalecenia
odnośnie projektowania uzwojenia stojanów silników, w tym jego części czołowej, można znaleźć w literaturze [3, 4].

 Ocena własna przyczyn
uszkodzeń izolacji
uzwojeń stojanów

Autor prowadzi od wielu lat obserwacje uszkodzeń uzwojeń w silnikach
elektrycznych. Obserwacje te pozwalają uszeregować przyczyny poważnych
awarii silników spowodowane uszkodzeniem izolacji uzwojeń stojanów. Należy
tu wymienić:
 zwarcia zwojowe na czołach uzwojeń, szczególnie w obrębie główek
(rys. 1),
 deformacja czół cewek obejmująca przede wszystkim skrajne cewki
w poszczególnych grupach fazowych uzwojenia stojana (rys. 2), towarzyszy temu rozerwanie wiązań,
 uszkodzenie izolacji przy wyjściu
cewki ze żłobka połączone często
ze zwarciem do pakietu,
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 uszkodzenie izolacji w strefie wy-

 Metody diagnostyki

stanu izolacji uzwojeń
silników

W ocenie autora badania izolacji
uzwojeń silników elektrycznych są bada-

Rys. 1. Zwarcia zwojowe w obrębie główek, uszkodzenia dla różnych silników

Rys. 2. Deformacja czół cewek, zwarcia zwojowe, rozerwanie wiązań

niami najważniejszymi - podstawowymi.
Wyniki tych badań decydują o dopuszczeniu silnika do eksploatacji, warunkują
jego bezpieczną eksploatację, a wcześniej na etapie produkcji silnika umożliwiają ocenę jakości uzwojenia. Badania
izolacji uzwojeń silników prowadzone
w oparciu o wykorzystanie najnowszej
aparatury diagnostycznej należą do najtrudniejszych i najbardziej kosztownych.
Na badania stanu izolacji uzwojeń
silników składają się:
1. ocena funkcjonalna układów izolacyjnych na etapie ich badań,
2. badania stanu izolacji uzwojeń
w czasie ich produkcji,
3. próba napięciowa izolacji,
4. badania diagnostyczne stanu izolacji uzwojeń off-line (poza eksploatacją),
5. badania diagnostyczne stanu izolacji uzwjeń on-line (w czasie eksploatacji).
Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych na etapie ich badań dotyczy
etapu opracowań nowych rozwiązań
układów izolacji. Zagadnienie przedstawiono w literaturze [11, 19].

Badania stanu izolacji uzwojeń
w czasie ich produkcji w próbie pełnej
obejmują: badania wytrzymałości elektrycznej, pomiar współczynnika strat
dielektrycznych tgδ, pomiar wyładowań
niezupełnych. Procedura uproszczona
obejmuje: badania wytrzymałości elektrycznej oraz pomiar współczynnika strat
dielektrycznych. Zagadnienie przedstawiono w literaturze [12, 15, 19, 21].
Miejsce szczególne w badaniach
stanu izolacji uzwojeń silników zajmuje
próba napięciowa. Celem próby napięciowej jest sprawdzenie prawidłowego
wykonania układu izolacyjnego maszyny
elektrycznej w szczególności WN. Pozytywny rezultat próby daje podstawę
do stwierdzenia, że maszyna nie stanowi zagrożenia dla użytkownika. Jest
to badanie obowiązkowe dla maszyny
elektrycznej. Próbę taką musi przejść
każdy wyrób elektryczny o napięciu znamionowym większym od 24 V [7, 9, 12,
13]. Procedura badawcza jest ściśle
określona w normach [12]. Autorowi
znane są z praktyki eksploatacji silników w przemyśle liczne przypadki, gdy
próba napięciowa izolacji silnika została
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korbienia przy przejściu z prostoliniowego odcinka w główny łuk
stożkowy,
 zwarcia między połączeniami międzygrupowymi i międzycewkowymi,
 upalenie przewodów zasilających
bezpośrednio na odcinku za tablicą
zaciskową na łączeniu ze skrajnymi
cewkami grup fazowych lub w okolicach izolatorów przepustowych,
 zwarcie zwojowe w cewce w środkowej części rdzenia lub w części skrajnej rdzenia, połączone ze
zwarciem do rdzenia stojana,
 poluzowanie mocowania czół cewek do pierścieni usztywniających
co skutkuje wytarciem izolacji,
a następnie zwarciem uzwojenia
do pierścienia i korpusu.
Autor podobnie jak [4] stwierdza, że
w przypadku awarii silnika typu zwarcie
zwojowe lub zwarcie do rdzenia stojana
prawie zawsze występuje deformacja
czół uzwojenia. Największym deformacjom ulegają skrajne cewki w grupach
fazowych, towarzyszy temu uszkodzenie wiązań usztywniających.
Zapobieganie zbyt częstym ewentualnym uszkodzeniom uzwojeń stojanów w silnikach elektrycznych w trakcie eksploatacji sprowadza się w opinii
autora do:
1. właściwej eksploatacji silników
ograniczającej wielkość sił elektrodynamicznych działających na
uzwojenia w szczególności w czasie rozruchów,
2. okresy remontowe i przeglądowe,
powinny obejmować przegląd uzwojenia i usunięcie ewentualnych zauważonych anomalii, czy nawet
uszkodzeń części żłobkowej i czołowej uzwojeń. Najprostsze jest poprawienie usztywnienia. Możliwe są
lokalne naprawy izolacji.

Większość użytkowników silników indukcyjnych WN w przemyśle kra

izolacji silników stosuje tylko wskazania norm krajowych i ewentualnie

74

zakładowe [12, 13, 16]. Normy i zalecenia określają wymagania w zakre
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uzwojeń stojana. Najważniejszym wymaganiem jest konieczność wykonani
izolacji uzwojeń w warunkach określonych przez normę [12, 13].

Dla wyznaczenia stopnia zawilgocenia uzwojenia maszyny należy mierz

po upływie 15 i 60 sek. od momentu przyłożenia napięcia, R15 i R60. Miar

jest stosunek R60/R15 nazywany współczynnikiem absorpcji. Dla maszyn do
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normy [13] powinny być spełnione zależności:
przeprowadzona z wynikiem pozytywnym, a wkrótce po oddaniu do eksploatacji doszło do uszkodzenia izolacji
silników, najczęściej na czołach uzwojenia. Oto jeden z przykładów. Użytkownik
6-letniego silnika o mocy 1 MW w trakcie kampanii remontowej w elektrowni poddał silnik przeglądowi. Przegląd
obejmował między innymi oczyszczenie uzwojenia oraz suszenie. Następnie
działając zgodnie z wytycznymi normy
[12], wstępnie sprawdził stan izolacji
i poddał silnik próbie napięciowej napięciem probierczym Up=1,5UN. Wynik
próby okazał się pozytywny. Uzwojenie
silnika czyste i suche. Silnik zamontowano na stanowisku pracy. W czasie
pierwszego uruchomienia izolacja silnika uległa uszkodzeniu. Przypadków
takich lub podobnych praktyka zna wiele. Stawia to pod znakiem zapytania
zasadność stosowania próby napięciowej na silnikach z izolacją częściowo
zużytą, ale sprawną i w dobrym stanie
technicznym.
W ocenie autora próba napięciowa
daje jedynie możliwość stwierdzenia,
czy własności izolacji silnika w stanie
statycznym - bezruchowym, osiągają
pewien poziom, nie daje natomiast informacji o skali zagrożenia izolacji z powodu występujących w niej zjawisk
elektrycznych. Próba napięciowa prowadzona zgodnie z wytycznymi normy [12] w silnikach starszych z izolacją
częściowo zużytą w sposób zasadniczy
pogłębia to zagrożenie. Praktyka dowodzi, że w interesie właściciela silnika, prób napięciowych izolacji prądem
zmiennym, napięciem probierczym określonym przez normę [12] w silnikach
z izolacją częściowo zużytą nie należy
wykonywać. Wyjątkiem są odbiory poremontowe.

 Badania diagnostyczne
stanu izolacji uzwojeń
off-line

Badanie stanu izolacji uzwojeń silników w szczególności WN prowadzone
poza eksploatacją (off-line) jest podstawowym badaniem określającym stan

izolacji uzwojeń. Obserwując od wielu
1,5 przy temperaturze 20 C
lat sposoby oceny izolacji uzwojeń silR60 
> 1,4 przy temperaturze 40 C
ników w przemyśle krajowym i śledząc
R15 
1,3 przy temperaturze 60 C
literaturę techniczną poświęconą temu

zagadnieniu, autor usystematyzował ro (1)
Pomiar izolacji
powinien być
poprzedzony
pomiarem
rezystancji uzwo
dzaje technik stosowanych
przez ocePomiar
izolacji powinien
być poprzeniających stanpodstawowym
izolacji uzwojeńpomiarem
silników wdzony
pomiarem
rezystancji uzwojeń
maszynach
elektrycznych
i transformatorach
indukcyjnych. Według wiedzy autora
stojana, który jest podstawowym potych pomiarów omawia w literaturze T. Glinka [7].
można tu wyróżnić następujące metody:
miarem w maszynach elektrycznych
1. ocena na podstawie pomiarów wg
i transformatorach. Szczegóły i warunnorm krajowych, zaleceń branżoki tych pomiarów omawia w literaturze
wych i zakładowych [12, 13, 16],
T. Glinka [7].
2. metoda prof. Tadeusza Glinki na
Norma [13] mówi, że rezystancje
podstawie pomiarów napięciem
uzwojeń stojana powinny być zgodne
stałym [6, 7],
z danymi wytwórcy, a w przypadku bra3. wieloparametrowa metoda W. Wiku tych danych rezystancje faz uzwoły [21],
jeń nie powinny różnić się między sobą
4. metoda w oparciu o pomiary PI
więcej niż o 2% największej wartości
(wskaźnika polaryzacji), C (pojemzmierzonej. Jest to kryterium symetrii
ności), SV (pomiar przy napięciu
uzwojeń silnika.
narastającym schodkowo), DD (rozW literaturze [19] można spotkać
ładowanie dielektryka) - test Megrównież parametr DA (Dielectric Abgera [10],
sorption), definiowany jako R60/R30.
5. metoda udarów napięciowych [19,
Poziom nieakceptowalny to DA ≤ 1,25,
20, 21],
akceptowalny DA≥1,5. Wg wiedzy au6. metoda rampy wysokonapięciowej,
tora parametr DA jest rzadko stosowaDC Ramp Test [19, 20],
ny w praktyce przemysłowej.
7. metoda spektroskopii niskoczęstoAutor podziela opinię T. Glinki [6, 7],
tliwościowej [18],
że kryterium (1) jest tylko wskaźnikiem
8. ocena na podstawie pomiarów wyzawilgocenia izolacji i informuje czy dany
ładowań niezupełnych [1, 2, 5, 8,
silnik należy przed włączeniem do pracy
14, 19, 20, 21].
suszyć. Nie jest to kryterium określająWiększość użytkowników silników
ce stopień zużycia izolacji i porównyindukcyjnych WN w przemyśle krajowym
wanie wartości współczynnika absorpdo oceny stanu izolacji silników stosuje
cji przy kolejnych pomiarach nie może
tylko wskazania norm krajowych i ewenświadczyć o stopniu degradacji izolatualnie zalecenia branżowe i zakładowe
cji. W praktyce zdarza się, że kryterium
[12, 13, 16]. Normy i zalecenia określają
(1) jest spełnione, izolacja sucha wręcz
wymagania w zakresie rezystancji izolaprzesuszona, a jednocześnie całkowicie
cji uzwojeń stojana. Najważniejszym wyzużyta i silnik nie nadaje się do eksplomaganiem jest konieczność wykonania
atacji. Współczynnik absorpcji należy
pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń
mierzyć przed uruchomieniem silnika
w warunkach określonych przez norpo dłuższym postoju, w szczególności
gdy zmieniły się warunki klimatyczne.
mę [12, 13].
Dla wyznaczenia stopnia zawilgocePrzedstawione wyżej kryteria wydania uzwojenia maszyny należy mierzyć
ją się być niewystarczające. Mogą one
rezystancję izolacji po upływie 15 i 60
dać jedynie zgrubną ocenę stanu izolasek. od momentu przyłożenia napięcia,
cji i poinformować czy izolacja jest np.
R15 i R60. Miarą stopnia zawilgocezawilgocona. Dla większości silników
nia jest stosunek R60/R15 nazywany
są to kryteria dotyczące izolacji główwspółczynnikiem absorpcji. Dla maszyn
nej fazowej. Tylko dla niewielkiej grupy
dobrze wysuszonych wg normy [13] posilników (najwyższych mocy), które mawinny być spełnione zależności:
ją dostępne końce uzwojeń fazowych,
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ność zautomatyzowania pomiarów,
przy-jęcie opcji konieczności zwiększenia czasu pomiarów [10, 20], skierowała uwagę autora na pomiary stanu
izolacji silników elektrycznych w tzw. teście Meggera - pomiary PI, C, DD i SV
[10]. Jest to technika pomiarów, która
umożliwia ocenę stanu izolacji głównej
fazowej oraz międzyfazowej. Metoda ta
bardzo dobrze sprawdza się w warunkach przemysłowych na całym świecie.
Zdobywa sobie uznanie w krajowych
zakładach przemysłowych. Autor stosuje ją z powodzeniem od kilkunastu
lat [21, 22, 24], w wersji rozbudowanej
 Badania własne
sprzętowo i archiwizacyjnie w oparciu
w zakresie metod offo miernik BM 25 od 2004 r. Test Megline
gera podobnie
10 jak metoda prądu stałego jest metodą do oceny stanu izolacji
Dla oceny stanu izolacji uzwojeń silgłównej. Metody te nie dają możliwości
ników off-line w przemyśle w latach 80.
ocenynazwarć
zwojowych.
ub. w., autor prowadził
pomiary
stosując
Konieczność archiwizowania wyników
bieżąco
w trakcie pomiarów stanu izolacji silników
Wnioski z badań silników z nieobowiązujące normy oraz zarządzenia
bezpośrednio na komputerze w postaci plików, konieczność zautomatyzowania pomiarów, przysymetriami elektrycznymi prowadzoi wytyczne [12, 13, 16]. Wielkości poopcjiocen
konieczności
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autora w [10,
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(bardzo dobra) do 0 (trwale uszkodzona)
punktów. W ocenie autora największym
walorem metody prądu stałego jest jej
praktyczna użyteczność do oceny stopnia zużycia izolacji. W oparciu o wyniki
badań, można przeprowadzić klasyfikację punktową stopnia zużycia izolacji
głównej fazowej i ewentualnie międzyfazowej. Na tej podstawie, korzystając
z doświadczeń autora metody, można
prognozować, że silniki będą niezawodnie pracować tyle lat, ile wynosi ich ocena punktowa.

Technologie

pomiary wykonane zgodnie ze wskazaniami normy [13] umożliwiają ocenę
izolacji głównej fazowej i międzyfazowej.
W niektórych zakładach produkujących i remontujących silniki indukcyjne
WN, do oceny stanu ich izolacji wykonuje się pomiary współczynnika stratności
tgδ, podając napięcie zmienne o częstotliwości 50 Hz. Zagadnienie przedstawiono w literaturze [9].
Zdaniem autora pomiar tgδ w istotny sposób wzbogaca informacje o stanie izolacji maszyn elektrycznych uzyskane z pomiarów wskazanych przez
normy. Należy pamiętać [7], że wartości tgδ izolacji można wyznaczyć tylko w przypadku układu o parametrach
stałych. Jeżeli izolacja jest na tyle zużyta, że w schemacie zastępczym izolacji
następuje ciągłe zwieranie i rozwieranie
pojemności układ przestaje być układem
o stałych parametrach, a kryterium tgδ
do oceny stanu izolacji nie powinno być
stosowane.
W eksploatacji silników indukcyjnych
WN, jak również innych maszyn elektrycznych pożądane są jednoznaczne
kryteria pozwalające określić stopień
zużycia izolacji. Służby utrzymania ruchu elektrycznego muszą mieć bazę
odniesienia, na podstawie której można by porównywać proces starzenia się
izolacji silników w kolejnych latach ich
eksploatacji.
W rezultacie długoletnich badań,
oceniając stan izolacji eksploatowanych
w przemyśle krajowym maszyn elektrycznych, T. Glinka opracował metodę
oceny stanu izolacji przy wykorzystaniu
pomiarów napięciem stałym. [6, 7]. Metoda jest już na tyle uznana, że została
wpisana do Polskiej Normy PN-E-04700
jako próba nieobowiązkowa [13].
Wyznaczone pomiarowo charakterystyki i parametry określają stan techniczny izolacji. W publikacjach poświęconych temu zagadnieniu, np. w [6,
7] podano kryteria oceny stanu izolacji w oparciu o wymienione wcześniej
charakterystyki i parametry. Podanym
ocenom stanu technicznego izolacji, T.
Glinka przypisuje również ocenę punktową stopnia zużycia, w klasyfikacji od 5
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[25]. Dla wspomnianego silnika testowego już przy zwarciu 2 zwojów (0,5%) na
492 zwoje w uzwojeniu fazowym asymetria w porównaniu wynosiła 11% i 9%
(rys. 6). Przy zwarciu 123 zwojów (25%),
asymetria wynosiła 29% (rys. 7). Metoda diagnozowania stanu izolacji silników
oparta na pobudzeniu impulsowym jest
bardzo czuła. W przemyśle krajowym
dopiero współcześnie zdobywa zaufanie. Metoda udarów napięciowych jest
metodą porównawczą, daje możliwość
oceny izolacji zwojowej, międzyfazowej
i głównej. W trakcie pomiarów uzwojenie, które ma być badane, jest pobudzane do drgań udarem napięciowym
powstałym przez rozładowanie kondensatora impulsowego Cs o znanej pojemności, wcześniej naładowanego do
wymaganego napięcia z regulowanego
źródła napięcia stałego. Schemat blokowy układu pomiarowego przedstawia
rys. 8. Po pobudzeniu do drgań badanego uzwojenia krótkotrwałym impulsem,
rejestruje się jego zanik i analizuje tłumiony oscylacyjny przebieg napięcia na
badanym uzwojeniu. Uzyskany przebieg
ma częstotliwość (pseudoczęstotliwość)
wyrażoną wzorem [21]:

Rys. 5. Odpowiedź uzwojenia stojana na pobudzenie impulsem w silniku testowym
dla uzwojeń fazowych bez zwarcia: a) wszystkie 3 fazy, b) porównanie fazy 1 i 2, c)
porównanie fazy 2 i 3, d) porównanie fazy 3 i 1

1
2π L(Cs + Cb )

		
			
(3)
gdzie:
L - indukcyjność badanego uzwojenia,
Cb - pojemność badanego uzwojenia,
Cs - pojemność kondensatora impulsowego urządzenia.
Typowa częstotliwość oscylacji zawiera się pomiędzy kilkoma kHz a 200
kHz [21]. Uszkodzenia izolacji uzwojenia, zwarcie w uzwojeniu, powoduje
zmianę indukcyjności L i pojemności Cb,
a tym samym częstotliwości oscylacji f
(10). W pamięci urządzenia pomiarowego przechowuje się przebiegi referencyjne uzyskane dla uzwojeń wzorcowych,
wyniki pomiarów uzyskane przy odbiorze silnika dla izolacji nowej. Dla bieżącej oceny stanu izolacji przeprowadza
się porównania wyników otrzymanych

Rys. 6. Odpowiedź uzwojenia stojana na pobudzenie impulsem w silniku testowym dla
zwarcia 2 zwojów (0,5%) na 492 zwoje w fazie 3: a) wszystkie 3 fazy, b) porównanie fazy
1 i 2, c) porównanie fazy 2 i 3, d) porównanie fazy 3 i 1

Rys. 7. Odpowiedź uzwojenia stojana na pobudzenie impulsem w sil-niku testowym dla
zwarcia 123 zwojów (25%) na 492 zwoje w fazie 3, porównanie wszystkich 3 faz
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pojemności Cb, a tym samym częstotliwości oscylacji f (10). W pamięci ur
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Rys. 8. Schemat blokowy układu pomiarowego do badania stanu izolacji metodą udaru napięciowego [21]
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ka miał okazję sprawdzić przydatność detektora wnz, który wyposażony w sondę wnz

na szybką lokalizację miejsca wyładowań w stojanie, przy podaniu na badaną fazę
16

mym źródeł anomalii w układzie izolacyjnym silników [5, 19, 20, 21].
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Rys. 13. Wynik badań wnz przykładowego silnika: a) „fingerprint”
banku danych firmy HAEFELY [2]
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gęstości ładunku - rys. 15a przyjmuje kształt o jednym szczycie łagodnie obniżającym się. Obraz
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trójwymiarowy - rys. 15d prezentujący liczbę wyładowań wnz w zależności od fazy napięcia probierczego i
ładunku wnz ma kształt podkowy co również jest cechą pozytywną [19]. Dla uzyskania możliwości
porównania wyników pomiarów w przyszłych po-miarach przeprowadzono klasyfikację obrazów wnz na
podstawie analizy „fingerprint” (odcisku palca) - rys. 15c.Po pomiarach wnz silnik przebadano metodą T.
Glinki. W oparciu o kryterium metody prądu stałego wystawiono mu ocenę dobrą, liczba punktów 4.
Pomiar stanu izolacji silnika metodą wnz i metodą prądu stałego wystawia izolacji ocenę dobrą.

a)
c)

b)

d)

rwano przy napięciu probierczym 3,9 kV.
Postanowiono izolację przebadać metodą T. Glinki. Wynik oceny był negatywny,
liczba punktów 2. Silnik miał zbyt niskie
napięcie przebicia izolacji - z ekstrapolacji 11 kV. Ponieważ sytuacja ruchowa
w elektrowni wymagała aby silnik pracował, silnik uruchomiono. Po roku eksploatacji, wyniki pomiarów stanu izolacji silnika metodą prądu stałego były tak złe,
że silnik skierowano do przezwojenia.
Analizując ten przypadek, można mówić
o wzajemnej zbieżności wyników pomiarów metodą wnz i metodą prądu stałego.

 Uwagi i wnioski
końcowe

Rys. 15. Pomiary wnz, silnik o mocy 320 kW, 6 kV, izol. F, napięcie probiercze zmienne 6 kV: a) charakterystyka
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nych. Dla silników starszych z izolacją
ładunku średniego
w funkcjiqmax
fazy napięcia
probierczego,
c) trójwymiarowy
obraz wyładowań
Hn=f(ϕ,q), w zależności
b) parametry
- ładunku
maksymalnego,
n - liczby wyładowań,
qs - ładunku
częściowo zużytą, próba napięciowa
średniego w funkcji fazy napięcia probierczego,
od fazy i intensywności
w sposób zasadniczy to zagrożenie poc) trójwymiarowy obraz wyładowań Hn=f(j,q), w zależności od fazy i intensywności
głębia.
że izolacja silnika jest zużyta. Pomiary wnz silnika przerwano przy napięciu probierczym
3,9 kV.

Postanowiono izolację przebadać metodą T. Glinki. Wynik oceny był negatywny, liczba punktów
2. Silnik miał zbyt niskie napięcie przebicia izolacji - z ekstrapolacji 11 kV. Ponieważ sytuacja
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6 kV: a)wyładowań
charakterystyka
wyładowań d)
w zależności
od wielkości
wyładowań
H=f(q), odlenia
energii
H=f(p),liczby
c) „fingerprint”,
charakterystyka
liczby wyładowań
w zależności
fazy przyczyn
i
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d) Kryterium R60/R15>1,3÷1,5 (1),
dotyczące wartość współczynnika absorpcji jest tylko wskaźnikiem zawilgocenia izolacji i informuje, czy dany silnik należy przed włączeniem do pracy
suszyć. Nie jest to kryterium odnośnie
stopnia zużycia izolacji i porównywanie
wartości współczynnika absorpcji przy
kolejnych pomiarach nie może świadczyć o stopniu degradacji izolacji.
e) Metoda oceny stanu izolacji uzwojeń silników off-line w warunkach przemysłowych powinna być kompleksowa.
Powinna obok oceny izolacji głównej
fazowej i międzyfazowej - metoda T.
Glinki, test Meggera, zawierać ocenę
izolacji zwojowej. Sprawdzoną metodą
oceny izolacji zwojowej jest test impulsowy. Umożliwia on: wykrycie uszkodzenia
izolacji zwojowej, wykrycie zwarcia zwojowego, przez pomiar asymetrii impedancji poszczególnych uzwojeń fazowych
w trakcie ich pobudzania do drgań. Należy bardzo mocno podkreślić, że zastosowanie metody prądu stałego do oceny stanu izolacji głównej daje możliwość
oceny stopnia zużycia tej izolacji, przypisuje silnikowi ocenę punktową i pozwala
prognozować okres jego eksploatacji ze
względu na izolację uzwojenia. Zastosowanie testu Meggera do oceny stanu izolacji głównej takiej możliwości nie daje.
f) Autor stwierdza dużą przydatność
do oceny stanu izolacji off-line silników
pomiarów wyładowań niezupełnych wnz. Pomiary te umożliwiają określenie
jakości izolacji silnika nowego lub po remoncie w ramach tzw. pomiarów odbiorczych, oraz określenie stopnia zużycia
izolacji na silniku już eksploatowanym.
Wykorzystanie bazy wiedzy własnej oraz
producenta aparatury diagnostycznej,
ułatwia postawienie diagnozy. Ograniczeniem w stosowaniu metody poza
znacznymi kosztami aparatury firmowej mogą być duże poziomy zakłóceń.
g) Ocena stanu izolacji uzwojeń silników off-line powinna być prowadzona przede wszystkim w oparciu o trend
zmian wielkości i parametrów mierzonych. Charakter zmian tych wielkości
w czasie upoważnia do podjęcia kompetentnej oceny izolacji.
o
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Poprawa elastyczności
bloków parowych
poprzez magazynowanie
ciepła i masy
W

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce nasuwa pytanie o właściwy kierunek
zmian w energetyce cieplnej. Czy powinna być ona modernizowana niezależnie
od rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), czy też dostosowywać się do
zmian w systemie.
Jak wskazuje roczny raport Krajowych Sieci Elektroenergetycznych [1]
(KSE), udział mocy zainstalowanej w
elektrowniach wiatrowych i innych OZE,
z wyłączeniem zawodowych elektrowni wodnych, w 2015 r. osiągnął aż 14%
(5 678 MW), co stanowi 47% wzrost w
stosunku do 2014 r. Natomiast udział

energii wytworzonej w tych obiektach
stanowił 6% ogółu (10 114 GWh). Jest
to wynik o 39% większy w stosunku do
2014 r.
Elektrownie wiatrowe charakteryzują się niską dyspozycyjnością mocy zainstalowanej. W 2015 r. średnie roczne
obciążenie farm wiatrowych wyniosło
1158.8 MW, co stanowiło 20% ich mocy
zainstalowanej. Rozpatrując wieczorne
szczyty obciążenia, elektrownie wiatrowe i inne OZE w 2015 r. były obciążone
ze średnią mocą na poziomie 1 180MW,
co stanowiło 100% mocy dysponowanej, ale zaledwie 21% mocy zainstalo-

wanej. Dla porównania elektrownie zawodowe cieplne wchodzące w skład
Jednostek Wytwórczych Centralnie Dysponowanych (JWCD) były obciążone
mocą 16 071 MW, co stanowiło 84%
mocy dysponowanej (w tym rezerwa
mocy) i 64% mocy zainstalowanej (w
tym bloki remontowane).
Jak widać różnica pomiędzy obciążeniem elektrowni wiatrowych i cieplnych wynika z faktu, iż elektrownie cieplne są obciążane w miarę potrzeb KSE z
zachowaniem odpowiedniej rezerwy mocy, a elektrownie wiatrowe w zależności
od warunków pogodowych. Sytuację tą

Technologie

pracy przedstawiono wpływ elektrowni wiatrowych i innych elektrowni
wykorzystujących odnawialne źródła energii na pracę Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego. Porównano udział mocy zainstalowanej oraz średniej mocy
dysponowanej w strukturze systemu. Przeanalizowano również strukturę mocy
w dniu największego i najmniejszego zapotrzebowania sieci elektroenergetycznej.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie systemu przedstawiono możliwość uelastycznienia pracy bloku parowego klasy 400 MW za pomocą magazynowania
energii cieplnej w zbiornikach gorącej wody w układzie niskoprężnej regeneracji
termicznej wody zasilającej kocioł. Układ taki okazał się wysokojakościowym,
ale nisko ilościowym rozwiązaniem energetycznym. Proponowane rozwiązanie
może w bardzo krótkim czasie zwiększyć moc turbozespołu od 10 do 14% mocy
znamionowej na okres od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.
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a) 							

b)
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Rys. 1. Porównanie struktury mocy wytwarzanej w dniu największego (a) i najmniejszego (b)
zapotrzebowania na moc, odpowiednio 07.01.2015 i 10.07.2016 [1]

dobrze obrazuje porównanie struktury
mocy wytwórczej poszczególnych typów elektrowni w dniu największego i
najmniejszego zapotrzebowania na moc
przedstawione na rys. 1.
W dniu największego zapotrzebowania na moc (07.01.2015) elektrownie
wiatrowe i inne OZE dysponowały średnią dzienną mocą na poziomie 1 484
MW, co stanowiło 100% ich mocy dysponowanej, 26% mocy zainstalowanej i
niespełna 6% średniego dziennego zapotrzebowania systemu. Natomiast w
dniu najmniejszego zapotrzebowania
na moc dysponowały średnią dzienną
mocą na poziomie 2 192 MW, co stanowiło 100% ich mocy dysponowanej,
39% mocy zainstalowanej i ponad 11%
średniego dziennego zapotrzebowania
systemu.
Jak wynika z przytoczonego przykładu, elektrownie wiatrowe pomimo
stosunkowo niskiej produkcji energii
elektrycznej w skali systemu, charakteryzują się dużą zmiennością osiąganej mocy zależnej od warunków pogodowych. Posiadają one pierwszeństwo
przy produkcji energii i z tego powodu
mogą wprowadzać znaczne zaburzenia
w typowej strukturze wytwarzania mocy,
szczególnie w okresach niskiego zapotrzebowania na moc.
W poprzedniej pracy opublikowanej
na łamach czasopisma „Nowa Energia” autorzy przedstawili jedną z metod dostosowania bloków parowych do

nowych warunków pracy, polegającą
na zmniejszeniu czasu rozruchów i odstawień turbozespołów dzięki adaptacji
sprężysto-plastycznej [2]. Inną grupą intensywnie rozwijanych metod poprawy
elastyczności KSE są systemy magazynowania ciepła i masy. Są to systemy alternatywne dla elektrowni szczytowo-pompowych, które charakteryzują
się wysoką sprawnością energetyczną,
ale z uwagi na uwarunkowania geologiczne naszego kraju ich dalszy rozwój
jest utrudniony [3]. Do najbardziej rozpowszechnionych systemów magazynowania ciepła i masy należą obiekty
wykorzystujące turbiny gazowe. Powietrze może być magazynowane w postaci
sprężonej lub skroplonej. W czasie doliny zapotrzebowania systemu część
powietrza za kompresorem jest magazynowana, by w czasie zwiększonego
zapotrzebowania na moc odciążyć lub
całkowicie wyłączyć kompresor. Rozwiązanie takie może czasowo zwiększyć moc turbiny gazowej nawet o 60%
[4]. Nowym trendem w energetyce jest
natomiast wykorzystania magazynów
ciepła i masy do poprawy elastyczności
bloków parowych [5], poprzez czasowe
odciążanie układu regeneracji termicznej
wody zasilającej kocioł.
Metody magazynowania gorącej
wody są dobrze znane i stosowane od
wielu lat w ciepłowniach i elektrociepłowniach, szczególnie małej i średniej
mocy [6]. Gorąca woda zmagazynowa-

na w czasie niższego zapotrzebowania
sieci ciepłowniczej jest używana do pokrycia zapotrzebowania szczytowego
oraz pików. W przypadku zawodowych
bloków parowych systemy te mogą być
stosowane do magazynowania wody
zasilającej kocioł, co w czasie szczytu lub pików zapotrzebowania na moc
umożliwia zamknięcie upustów pary
i szybkie zwiększenie mocy turbozespołu bez zmiany parametrów jakościowych i ilościowych pary świeżej.
Optymalnym miejscem magazynowania gorącej wody jest odgazowywacz,
gdzie ciśnienie wody jest stosunkowo
niskie i zawiera się w granicach 10-15
bar, a temperatura 180-200°C. W celu niedopuszczania do zmian rozkładu
temperatury w regeneracji niskoprężnej, za skraplaczem instaluje się zbiornik skroplin, który magazynuje wodę
w czasie rozładowywania magazynu
ciepła. Po powrocie do normalnego
trybu pracy obiegu lub zmniejszenia
mocy turbozespołu w celu naładowania magazynu ciepła, otwierany jest
przepływ ze zbiornika skroplin. Zgromadzona woda ogrzewana jest w wymiennikach regeneracji niskoprężnej,
a odgazowywacz zasilany jest wodą
o znamionowych parametrach. Schemat poglądowy układu magazynowania ciepła w wodzie zasilającej kocioł
przedstawiono na rys. 2.
Ogromną zaletą tego typu rozwiązania jest brak wpływu regulacji mo-
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Rys. 2. Schemat poglądowy systemu magazynowania ciepłej wody w układzie
regeneracji termicznej wody zasilającej. Przyjęte oznaczenia: kolorem czerwonym
oznaczono magazyn gorącej wody, kolorem niebieskim zbiornik skroplin, wymienniki
ciepła regeneracji wysokoprężnej oznaczono kolorem fioletowym, a niskoprężnej
zielonym, K - kocioł, WP - część wysokoprężna turbozespołu,
SP - część średnioprężna, NP - część niskoprężna,
G - generator elektryczny, ODG - odgazowywacz, Z - trójdrożne zawory regulacyjne.

wymaga dwóch niskociśnieniowych
zbiorników na wodę o pojemności 180
m3 każdy. Z tego powodu jest to metoda
wysokojakościowa, ale nisko ilościowa
magazynowania energii.
Z drugiej jednak strony, dysponowana moc elektrowni wiatrowych i innych OZE będąca przedmiotem analizy wynosi średnio 1180 MW. Tak więc
instalacja systemów tego typu, zwiększających czasowo moc bloków ok.
10%, na wszystkich blokach cieplnych
wchodzących w skład JWCD, które
posiadają moc osiągalną na poziomie
25 000 MW (2015 r.) [1], pokryłoby
dwukrotnie średnią moc osiągalną elektrowni wiatrowych i innych OZE. Ilość
zmagazynowanej energii powinna być
przy tym dobrana w sposób zapewniający możliwość zwiększenia mocy turbozespołów poprzez zwiększenie mocy cieplnej kotłów, a w razie potrzeby
uruchomienie jednostek pozostających
w gorącej rezerwie.
Podsumowując, można stwierdzić,
że modernizując bloki cieplne poprzez
zastosowanie magazynów ciepła i masy
oraz przyśpieszonych rozruchów stosując modele adaptacji sprężysto-plastycznych można na chwilę obecną w sposób
wystarczający stawić czoło wyzwaniom
stawianym przez rozwój OZE.

o
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cy na rozkład temperatur w obiegu. W
przypadku turbin podkrytycznych klasy
400 MW rozwiązanie tego typu pozwala szybko zwiększyć moc o ok. 10%.
W przypadku zamknięcia regeneracji
wysokoprężnej, kocioł będzie zasilany
chłodniejszą wodą, ale moc turbozespołu wzrośnie o dodatkowe 4%. Dodatkowe magazynowanie wody w obszarze regeneracji wysokoprężnej jest
korzystniejsze z termodynamicznego
punktu widzenia, natomiast z uwagi na
wysokie ciśnienia wody jest niekorzystna od strony wykonania.
W zależności od wielkości dobranego magazynu, nadwyżka mocy może stanowić od kilkunastu do kilkudziesięciu minutowej rezerwy mocy pod
pełnym obciążeniem bloku. Przy pracy
z mocą znamionową pojemność każdego zbiornika powinna wynosić 18 m3
na 1 min pracy bloku. Przy rozładowywaniu zbiorników blok może pracować
z mniejszą mocą, wtedy zapas energii
wystarczy na odpowiednio dłużą pracę. Inną możliwością jest zwiększenie
mocy turbozespołu poprzez częściową
redukcję mocy regeneracji niskoprężnej. W takim przypadku zapas energii
również wystarczy na dłuższą pracę.
Proponowana metoda magazynowania energii termicznej posiada ogromną zaletę w postaci braku istotnego
wpływu na sprawność konwersji energii. W przypadku regulacji pracy tylko
regeneracji niskoprężnej bilans energetyczny cyklu ładowania i rozładowywania zbiorników ma blisko 100% sprawność. Dzieje się tak, ponieważ podczas
korzystania ze zmagazynowanej energii
większa ilość pary trafia do kondensatora, co powoduje większe straty termodynamiczne. Jednak w przypadku ładowania magazynu ciepła do kondensatora
trafia mniej pary, poprawiając ogólną
efektywność bloku. Jedyna strata energii
związana jest przenikaniem ciepła przez
izolację zbiornika.
Wadą natomiast proponowanego rozwiązania jest stosunkowo krótki
czas rozładowywania magazynu ciepła.
Zapewnienie dodatkowej mocy turbozespołu równej 50 MW przez 10 min
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roces termicznego przekształcania odpadów staje się coraz bardziej
atrakcyjnym i pożądanym rozwiązaniem w gospodarce odpadami. Termiczne
przekształcanie odpadów jest to proces spalania, który prowadzi do zredukowania
ilości odpadów składowanych na składowiskach, przy jednoczesnym wytworzeniu
energii elektrycznej i cieplnej [1-3].

W wyniku tego procesu powstają
odpady wtórne, które zgodnie z katalogiem odpadów są klasyfikowane w następujący sposób: żużel po procesie
spalania, odpady z procesu oczyszczania spalin, w tym popioły lotne, pyły,
placki filtracyjne i szlamy oraz zużyte
sorbenty [3, 4, 5]. Ich charakterystyka
oraz ilość zależą zarówno od właściwości odpadów poddawanych spaleniu, jak i od techniki i parametrów
procesu spalania (rodzaj paleniska,
temperatura spalania, parametry przepływu powietrza i spalin) [5, 6].
W celu właściwej oceny możliwości
zagospodarowania popiołów niezbędne są badania ich składu chemicznego i granulometrycznego oraz form
występowania w nich metali ciężkich.

W celu określenia tych form stosuje
się metody ekstrakcji sekwencyjnej
m. in. procedurę Tessiera, procedurę
van Hercka czy procedurę BRC [19].

 Metody

zagospodarowania
popiołów

W ostatnich latach obserwujemy
systematyczny wzrost ilości odpadów
z termicznego ich przekształcania. Od
lat podejmowane są próby wielokierunkowego ich zastosowania. W literaturze
znajdują się liczne doniesienia oraz publikacje opisujące sposoby ich zagospodarowania. Odpowiednio przetworzone te
odpady stanowią wartościowy surowiec
w różnych dziedzinach gospodarki [5, 8].

Początkowo popioły wykorzystywane były w górnictwie jako dobry materiał uszczelniający, a w szczególności do izolacji i rekonsolidacji zrobów,
likwidacji starych wyrobisk oraz w profilaktyce przeciwpożarowej [1, 7, 12].
Na bazie popiołów wykonuje się materiały wykorzystywane w iniekcjach,
mających na celu likwidację starych
wyrobisk górniczych. Emulgat popiołowy charakteryzujący się znacznym
udziałem (do 50%) minerałów ilastych,
od wielu lat z powodzeniem stosowany
jest jako warstwa izolacyjna na składowiskach odpadów komunalnych czy
przemysłowych. Wysokie pH popiołów
fluidalnych dodatkowo daje możliwość
zastosowania ich do neutralizacji kwaśnych odcieków ze składowisk od-
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Odpady wtórne z termicznego
przekształcania odpadów wykorzystywane są także w procesach produkcji ceramiki budowlanej jako surowiec
podstawowy lub materiał schudzający
w produkcji cegły pełnej, cegły kratówki, cegły perforowanej i pustaka szczelinowego. Jako surowiec podstawowy
popiół stanowi około 60-80% masy
ceglarskiej, zastępując naturalny surowiec ilasty. W przypadku materiału
schudzającego stanowi około 20%,
pełniąc funkcje jedynie dodatku [14].
Ważnym kierunkiem zagospodarowania popiołów jest ich zastosowanie
do wytwarzania kruszyw lekkich, produkowanych zarówno metodą wypałową, jak i bezwypałową. W pierwszej
metodzie kruszywo otrzymywane jest
bezpośrednio z popiołów lub na drodze granulacji mieszaniny popiołów
i spoiwa mineralnego, w drugiej materiał jest granulowany i kolejno spiekany.
Zastosowanie popiołów do produkcji
kruszyw lekkich obniża koszty produktów wskutek zastąpienia tradycyjnych
materiałów [15].
W chwili obecnej dużym odbiorcą
popiołów z termicznego przekształcania odpadów jest sektor drogowy.
W nim możemy zastosować odpady
do stabilizacji podłoża, jako materiał do
wykonywania podbudowy drogi oraz
nasypów, materiał do budowy warstw
konstrukcyjnych nawierzchni dróg i dodatek do mas bitumicznych oraz jako materiał do wykonywania ekranów
przeciwfiltracyjnych. Takie wykorzystanie popiołów jest najprostszym sposobem zagospodarowania tych odpadów, niewymagającym zastosowania
dodatkowych procesów ich przetwarzania, np. zestalania w blokach cementowych, spiekania do postaci granulatu czy brykietowania [10, 16, 17].
W ostatnich latach coraz bardziej rozpowszechnionym sposobem
unieszkodliwiania odpadów paleniskowych jest proces witryfikacji (zeszkliwianie - wysokotemperaturowa
obróbka, w wyniku której krzemionka zawarta w popiołach zostaje przekształcona w szkło). Polega on na

kontrolowanym dostarczeniu energii
do witryfikowanej substancji, która
w wysokiej temperaturze ulega termicznemu rozkładowi z wydzieleniem
produktów gazowych i ulega spopieleniu. Popiół zostaje stopiony i szybko
schłodzony dzięki czemu uzyskujemy
produkt o strukturze szkła, charakteryzujący się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na działanie
czynników chemicznych oraz brakiem
toksyczności. Dzięki zastosowaniu procesu zeszkliwienia popiołów uzyskuje
się materiał o bardzo dobrych właściwościach chemicznych i mechanicznych [5, 15].

 Cel, materiał i metodyka
badawcza

Celem pracy było określenie zawartości metali ciężkich i stopnia ich
wymywania z popiołów, aby ocenić
metody ich zagospodarowania pod
kątem ich potencjalnego zagrożenia
na środowisko. Aby zrealizować ten
cel, wykonano serię eksperymentów,
które miały odpowiedzieć na pytania:
 jaka jest zawartość metali ciężkich
w popiołach?
 jaki jest ich stopień wymycia?
Materiałem badawczym był popiół
lotny pochodzący z termicznego przekształcania odpadów. Eksperymenty
podzielono dwa etapy. W pierwszym
z nich analizowany popiół poddano
pełnej mineralizacji, a w otrzymanych
roztworach oznaczono całkowitą zawartość metali ciężkich. W drugim zaś
określono ilość wymytych metali ciężkich z popiołów, stosując ekstrakcję
sekwencyjną popiołu zgodnie procedurą Tessiera. Metoda ta pozwala na
wyodrębnienie pięciu frakcji:
1. rozpuszczalna F1 - ekstrahowana
chlorkiem magnezu,
2. wymienna, związana z węglanami
F2 - ekstrahowana octanem sodu,
3. wodorotlenkowa, związana z tlenkami żelaza i manganu F3 - ekstrahowana chlorowodorkiem hydroksyloaminy rozpuszczonym
w kwasie octowym,
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padów. Kilkudziesięcio centymetrowa
warstwa utworzona z pulpy popiołowowodnej o udziale popiołów 70% pełni
rolę ekranów zapobiegających wybuchowi pożaru oraz utrudniających ługowanie odpadów [9,10].
Ze względu na malejącą ilość wydobywanego węgla, liczbę pracujących kopalni oraz znaczne koszty
transportu, opłacalne jest wykorzystywanie popiołów wytworzonych tylko
w niewielkiej odległości od wyrobisk,
a tym samym ten sposób ich zagospodarowania jest znacznie ograniczony
i mało perspektywistyczny [9].
Obecnie istotnym sposobem wykorzystania popiołów jest zastosowanie ich jako alternatywnych surowców
lub dodatków do materiałów budowlanych. Wśród najważniejszych kierunków wykorzystania popiołów lotnych
w przemyśle budowlanym wyróżnia
się produkcję cementów i betonów,
kruszyw lekkich oraz wyrobów ceramiki budowalnej [7, 10].
Popioły lotne ze względu na skład
chemiczny (krzemionka, żelazo, wapń,
glin, magnez, fosfor i tlen) i na właściwości pucolanowe (zdolność do wiązania
ze związkami wapniowymi w połączeniu
z wodą) i hydrauliczne z powodzeniem
stosowane są jako aktywny dodatek
w mieszaninie surowcowej do produkcji cementu, betonu oraz betonowych
elementów prefabrykowanych. Ten sposób zagospodarowania popiołów obniża
koszty produkcji, a zarazem poprawia
właściwości produkowanych cementów
i betonów. Dodatek popiołów lotnych do
nich poprawia ich odporność na czynniki zewnętrzne i zwiększa ich wytrzymałość, przy jednoczesnym zmniejszeniu
zapotrzebowaniu na wodę i zwiększonej urabialności. Zastosowanie lotnych
popiołów przyczyniło się do powstania
kilku nowych gatunków cementu oraz
betonu [11-13]. Istotnym kierunkiem
zagospodarowania popiołów lotnych
w przemyśle materiałów budowalnych
jest produkcja betonu komórkowego.
W jego produkcji popioły lotne pełnią
funkcję kruszywa oraz składnika spoiwa wiążącego [12, 13].

87

88

nr 1(55)/2017

Tab. 1. Wyniki badań z zastosowanie ekstrakcji sekwencyjnej według procedury Tessiera

i pomineralizacyjnych oznaczano me-

todą AAS (atomowej spektrometrii abWymycie poszczególnych pierwiastków w danej frakcji [%]
Frakcja
sorpcyjenej).
Pb
Cu
Zn
As
Cr
Co
Mn
Ni
Tab. 1.Frakcja
Wyniki
badań
z zastosowanie
ekstrakcji
sekwencyjnej
według 1,26
procedury
Tessiera
1
3,60
3,25
4,16
6,11
1,52
1,21
2,88
2 badań
5,02 z zastosowanie
5,24
4,93ekstrakcji
6,59 sekwencyjnej
2,63
1,31
5,48
Tab. 1.Frakcja
Wyniki
według 1,35
procedury
Tessiera Wyniki
Wymycie poszczególnych pierwiastków w danej frakcji [%]
FrakcjaFrakcja
3
34,10
20,56
3,48
14,66
8,22
2,91
3,01
23,55
Pb 68,27Cu
Zn 65,65
As
Cr
Co
Ni 68,26
Frakcja 4
56,67 Wymycie
81,43
87,01
93,17
92,94 [%]
poszczególnych
pierwiastków
w
danejMn
frakcji
Wyniki analizy specjacyjnej przedFrakcja
1 3,60
3,25
4,16
6,11
1,52
1,21
1,26
2,88
FrakcjaFrakcja
5
0,61
2,69
6,00
6,99
0,62
1,39
1,44
stawiono na rysunku 1 i 2. Metalami
Pb
Cu
Zn
As
Cr
Co
Mn
Ni 0,43



Frakcja
5,02
5,24
4,93
4. związana
Frakcja 2
1z materią
3,60 organiczną
3,25
4,16F4
- ekstrahowana
nadtlenkiem
wodoFrakcja
3
34,10
20,56
3,48
Frakcja 2 5,02
5,24
4,93
ru w
obecności
kwasu
azotowego,
Frakcja 3
4 34,10
56,67 20,56
68,27 3,48
81,43
Frakcja
5. pozostałościowa
F5 2,69
- rozpuszczoFrakcja
5
0,61
Frakcja 4 56,67 68,27 6,00
81,43
na w mieszaninie stężonego kwasu
Frakcja
5
0,61
2,69
6,00
solnego i azotowego (V) w stosun-

6,59
2,63
1,31
1,35
5,48
objętościowym
1:3 [21].
6,11 ku
1,52
1,21
1,26
2,88
W
poszczególnych
frakcjach
14,66
8,22
2,91
3,01
23,55
6,59
2,63
1,31
1,35
5,48 oznaczano
osiem
metali
ciężkich
65,65 8,22
87,01 2,91
93,17 3,01
92,94 23,55
68,26(ołów,
14,66

uznawanymi za najbardziej mobilne
są metale występujące we frakcji F1
i F2, czyli metale zaadsorbowane na
chrom,
miedź,
nikiel,
cynk,
arsen,
kopowierzchni ciał stałych oraz metale
6,99
65,65 0,62
87,01 1,39
93,17 1,44
92,94 0,43
68,26
balt, mangan). Stężenia metali ciężzwiązane z węglanami. Do frakcji czę6,99
1,39
1,44
0,43
kich 0,62
w roztworach
poekstrakcyjnych
ściowo mobilnej F3 zalicza się metale
związane z tlenkami żelaza i manganu.
Uwalnianie F4 przebiega znacznie wolniej niż wcześniejszych frakcji, ponieważ są to metale związane z glinokrzemianami i są niedostępne dla roślin.
Badane popioły z termicznego
przekształcania odpadów charakteryzują się zróżnicowaniem sumarycznej zawartości metali ciężkich oraz różnorodnym udziałem poszczególnych
frakcji. Średni udział metali ciężkich
w wydzielonych frakcjach w popiele
z termicznego przekształcania odpadów został przedstawiony w tab. 1.
Cechą charakterystyczną badanego popiołu jest silna immobilizacja
Rys. 1. Procentowa zawartość form mobilnych (F1-F3) i niemobilnych (F4-F5) metali ciężkich
poszczególnych metali ciężkich w F4.
z popiołów z termicznego
przekształcania
odpadów
Rys.
1.
Procentowa
zawartość
form
mobilnych
(F1-F3)
W tym aspekcie popioły pochodzące
Rys. 1. Procentowa zawartość form mobilnych (F1-F3) i niemobilnych (F4-F5) metali ciężkich
i niemobilnych (F4-F5) metali ciężkich
z termicznego przekształcania odpaz popiołów z termicznego
przekształcania
z popiołów
z termicznego odpadów
przekształcania odpadów
dów nie powinny stanowić istotnego
zagrożenia dla środowiska w aspekcie
toksykologicznym.

Technologie

 Wnioski
Analizując zastosowanie popiołów i żużli z termicznego przekształcania odpadów w gospodarce, można
stwierdzić, że są one w coraz większym stopniu traktowane jako cenny
surowiec do celów budowlanych oraz
produkcji rozmaitych materiałów [17].
Popioły należy rozpatrywać jako układy wielofazowe, zawierające
pewne ilości soli nierozpuszczalnych
i rozpuszczalnych, które mogą być
Rys. 2. Procentowa
form mobilnych
(F1-F3)
wymywane do środowiska podczas
Rys. 2. Procentowa zawartość form mobilnych
(F1-F3) i zawartość
niemobilnych
(F4-F5) metali
ciężkich
i niemobilnych (F4-F5) metali ciężkich z popiołów
składowania. Skład chemiczny poz popiołów z termicznego przekształcania odpadów
Rys. 2. Procentowa zawartość form mobilnych (F1-F3)
i niemobilnych
(F4-F5) odpadów
metali ciężkich
z termicznego
przekształcania
piołów paleniskowych obejmuje za-

z popiołów z termicznego przekształcania odpadów

5
5
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równo pierwiastki należące do grupy
ziem rzadkich, jak i pierwiastki zagrażające człowiekowi, w szczególności
metale ciężkie [17]. Metale nagromadzone w popiołach mogą przechodzić do wody lub gleby i oddziaływać
niekorzystnie na wszystkie elementy
ekosystemu, doprowadzając do ich
skażenia [19].
Ilość wymywanych metali z popiołów do środowiska naturalnego uwarunkowana jest przez wiele czynników.
Zależy od całkowitego stężenia pierwiastka w popiołach, stopnia jego utlenienia, rodzaju formy chemicznej i sposobu związania ze składnikiem fazy
stałej [20]. Pod wpływem warunków
środowiskowych niektóre formy metali ciężkich mogą się szybciej uwalniać do środowiska, powodując jego

zanieczyszczenie. Czynnikami decydującymi o intensywności procesu wymywania metali ciężkich z popiołów
są pH, temperatura oraz potencjał redoks [18].
Oznaczenie całkowitej zawartości metali ciężkich w popiołach i żużlach pochodzących z termicznego
przekształcania odpadów nie pokazuje pełnego zagrożenia dla ekosystemów [20]. Całkowita zawartość
metali ciężkich wskazuje jedynie na
stopień zanieczyszczenia popiołów,
a nie uwzględnia informacji o potencjalnym ich zagrożeniu dla środowiska
[19, 5]. Dla pełnej oceny zagrożenia
wynikającej z obecności metali w popiołach istotna jest szybkość i forma
ich wymywania z tego odpadu. Ta wiedza istotna jest do oceny metody za-
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gospodarowania popiołów z termicznego przekształcania odpadów.
Przeprowadzone badania wymywalności metali ciężkich metodą
Tessiera, wykazały ich obecność we
wszystkich formach wymienionych
frakcji, jednak należy podkreślić, iż dominującą formą występowania analizowanych metali są ich niemobilne połączenia z glinokrzemianami.
Przedstawione sposoby zagospodarowania popiołów z termicznego
przekształcania odpadów, w szczególności zastosowanie ich do produkcji materiałów budowlanych (cementu, betonu, kruszyw lekkich i wyrobów
ceramiki) oraz w sektorze drogowym
i górnictwie nie powinny powodować
pogorszenia stanu jakości gruntów
i wód gruntowych.
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Porównując zawartość metali ciężkich w popiołach pochodzących z termicznego przekształcania odpadów
oraz obowiązujące normy zawartości
tych metali w glebie, można stwierdzić,
że całkowita ilość wymytych metali nie
spowoduje degradacji gleby i przekroczenia dopuszczalnych wartości według
obowiązującego Rozporządzenia [22].
Stosowanie popiołów w materiałach budowalnych wykorzystywanych
w drogownictwie, stwarza potencjalne ryzyko przekroczenia dopuszczalnych norm zawartości metali ciężkich
w wodach. Normy dotyczące zawartości metali ciężkich w wodach powierzchniowych i podziemnych są na
bardzo niskim poziomie i każda ilość
potencjalnie wymytych metali ciężkich
z popiołów może je znacznie zanieczyścić i spowodować skażenie środowiska [23].

o
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Głównymi założeniami organizowanego spotkania było przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu odbudowy
mocy, a także wymagania techniczne
związane z budową nowoczesnych bloków na parametry nadkrytyczne, czy
doświadczenia eksploatacyjne. Nieobce
były też założenia techniczne i aktualne trendy przy budowie nowych bloków
oraz ekonomika eksploatacji bloków
nadkrytycznych.
Głównym Partnerem tego istotnego wydarzenia była firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH
oraz ENERGOPROJEKT-KATOWICE
S.A i Urząd Dozoru Technicznego. Natomiast Partnerem Merytorycznym zostało Centrum Energetyki na Akademii
Górniczo-Hutniczej.
Moderatorem części panelowych
był dr hab. inż. Marek Ściążko, prof.
AGH z Centrum Energetyki. Pierwszy
dzień rozpoczął się od referatu prof.
dr hab. inż. Macieja Pawlika, kierownika Zakładu Elektrowni z Politechniki
Łódzkiej, mówiącego o projektach inwestycyjnych krajowego parku elektrowni. Zagadnienia założeń Rynku Mocy
w Polsce omówił radca prawny Arkadiusz Ratajczak z Kancelarii Adwokackiej dr Mariusz Swora, po którym Paweł

Helbrecht z Mitsubishi Hitachi Power
Systems Europe GmbH poruszył temat
konkluzji BAT w kontekście wyzwań,
jakie niosą dla branży energetycznej.
Kolejnym punktem programu był
Panel Dyskusyjny, poprowadzony przez
dr inż. Stanisława Tokarskiego z Centrum Energetyki Akademii GórniczoHutniczej.
Do udziału w niej zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej): prof. dr
hab. inż. Tadeusz Chmielniak z Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej; Krzysztof Figat, prezes zarządu ENEA Wytwarzanie
Sp. z o.o.; Łukasz Grela, prezes zarządu - dyrektor naczelny Biura Studiów,
Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.; Adam Kampa,

wiceprezes zarządu, TAURON Wytwarzanie S.A.; prof. dr hab. inż. Maciej
Pawlik, kierownik Zakładu Elektrowni
na Politechnice Łódzkiej; dr hab. Ludwik
Pieńkowski, prof. nadzw. AGH z Wydziału Energetyki i Paliw AGH; Wiesław
Mariusz Różacki, dyrektor wykonawczy
z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH; Grzegorz Szastok, dyrektor
handlowy - członek zarządu z Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.;
dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. AGH
z Centrum Energetyki AGH; Andrzej
Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego.
Podczas dyskusji podjęto tematy obecnie istniejących bloków, czy je
modernizować, czy też odstawić i przymierzyć się do nowych inwestycji. Po-

Technologie

egoroczna IV Konferencja Techniczna „Realizacja Bloków na Parametry
Nadkrytyczne” odbyła się w dniach 23-25 listopada 2016 r. w Kazimierzu
Dolnym i przyciągnęła ponad 150 osób, których wspólnie przywitał Gospodarz
Konferencji - Krzysztof Figat, prezes zarządu ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz
organizatorzy - Wydawnictwo „Nowa Energia”.
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ruszono również kwestię energetyki jądrowej i technologii przyszłości, które są
najważniejsze wg rozmówców.
Kolejny dzień odbył się całkowicie
pod dyktando prezentacji. Rozpoczęło
się od tematu efektywności zastosowania zbiorników akumulacyjnych w instalacjach dużych bloków kondensacyjnych i duobloków, który omówił prof. dr
hab. inż. Tadeusz Chmielniak z Politechniki Śląskiej. O wielkiej czwórce inwestycji w Polsce - zarządzaniu wieloma
projektami w ramach jednego programu inwestycyjnego na tle projektowania
przez EPK S.A. dużych inwestycji energetycznych w Polsce przemówili Maciej
Wesołowski i Rafał Szubert, generalni
projektanci firmy ENERGOPROJEKTKATOWICE S.A. Jakie są stale nowej
generacji przeznaczone na elementy
ciśnieniowe przegrzewaczy pary w kotłach o nadkrytycznych parametrach
pracy wiedzieli dr inż. Paweł Urbańczyk
z Urzędu Dozoru Technicznego. Kolejno
uwarunkowania zmian miksu paliwowego polskiej energetyki omawiał prof. dr
hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej, Zakładu Maszyn
i Urządzeń Energetycznych na Politechnice Warszawskiej. Prof. Marek Ściążko rozważył technologię i efektywność
energetyczną zgazowania węgla, a po
nim Waldemar Ostrowski, z-ca dyrektora Departamentu Realizacji Inwestycji ds. Technicznych w TAURON Wytwarzanie S.A. oraz Michał Cegielski,
kierownik Zespołu w TAURON Polska
Energia SA rozwodzili się nad statusem
realizacji projektu budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne
910 MW Jaworzno. O tym, że nowo-

Wycieczka techniczna do Elektrowni Kozienice

czesna energetyka wymaga superczystego oleju mówił Paweł Gula, dyrektor
sprzedaży z C.C. JENSEN Polska Sp.
z o.o. Jaki jest stan prac budowy Stacji
Uzdatniania Wody w PGE GiEK S.A.,
Oddział Elektrownia Opole wypowiedział się Sławomir Micor, dyrektor Działu
Energetyczno-Przemysłowego w SEEN
Technologie Sp. z o.o. Ekonomiczne
zwiększanie elastyczności zmian obciążenia bloków energetycznych prezentował Paweł Hojka, inżynier ds. rozwoju
rynku w sektorze energetycznym z ARNAP Sp. z o.o. Natomiast Paweł Tenerowicz, będący inżynierem sprzedaży
w OMC ENVAG Sp. z o.o. opowiedział
o termografii procesów spalania w kotłach pyłowych, monitoringu płomienia,
palnikach gazowych/olejowych.
W trakcie przerw, goście mogli na
spokojnie przedyskutować swoje uwagi
i podzielić się kwestiami zaprzątającymi ich umysły.
A dalej było nie mniej ciekawie,
gdyż o statusie realizacji projektu budowy Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole ze
szczególnym uwzględnieniem prac realizowanych przez Mostostal Warszawa
dywagował Paweł Żbikowski, dyrektor
Departamentu Energetyki z Mostostal
Warszawa S.A. Dr hab. Ludwik Pieńkowski, prof. nadzw. AGH zastanawiał
się, czy w programie energetyki jądrowej jest miejsce dla modułowych reaktorów małej mocy. Wspomaganie projektów modernizacji pomp w aspekcie
zwiększenia sprawności skomentował
Andrzej Błaszczyk, doradca zarządu ds.
realizacji projektów z Przedsiębiorstwa
Badawczo-Wdrożeniowego „HYDROPOMP” Sp. z o.o. Jaki jest efektywny

i ekonomiczny dobór izolacji technicznej w przemyśle opowiedział Robert
Domański, sales engineer Poland East
w ROCKWOOL Technical Insulation.
„Strategiczna rola poprawnego smarowania urządzeń bloku energetycznego na etapie budowy, rozruchu i późniejszej eksploatacji - prezentacja 25
lat doświadczeń Ecol Sp. z o.o. w serwisie smarowniczym i utrzymaniu ruchu elektrowni i elektrociepłowni” było
tematem prezentacji Wojciecha Majki,
prezesa zarządu, dyrektora zarządzającego firmą Ecol Sp. z o.o. Grzegorz
Szastok rozpatrzył duobloki z kotłami
CFB na parametry nadkrytyczne i ich
potencjał w zakresie odtworzenia mocy
i integracji OZE w systemie energetycznym. O zmianach w Prawie wodnym
i ich konsekwencjach dla energetyki
powiedziały Joanna Daniłowicz i Aneta
Pacek-Łopalewska, radcy prawni z Treesk Sp. z o.o. Stan budowy nowego
bloku 1075 MW w Kozienicach należał
do Tomasza Wójcika, z-cy kierownika
Wydziału Nadzoru Technicznego Budowy Bloku w ENEA Wytwarzanie Sp.
z o.o. Po czym Wiesław Mariusz Różacki przedstawił założenia techniczne i aktualny stan realizacji projektu Turów. Jak
wygląda selektywna kontrola urządzeń
bloku energetycznego, podlegających
dozorowi technicznemu pokazał Filip
Klepacki, projektant z Pracowni Cieplnej
C1, Biura Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.
Trzeciego dnia Konferencji odbyła
się wycieczka techniczna do Elektrowni Kozienice, gdzie uczestnicy mogli się
bliżej przyjrzeć nowobudowanemu blokowi. 
o

