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dr inż. Stanisław Tokarski, pełnomocnik dyrektora Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza

Po otwarciu europejskiego rynku 
energii elektrycznej, zgodnie z dyrek-
tywą 96/92 WE, która weszła w życie 
w 1999 r., polskim firmom energetycz-
nym przyszło konkurować z potężnymi 
podmiotami europejskimi, ale mimo to 
w bilansie ćwierćwiecza transforma-
cji energetyka krajowa zachowała po-
zycję eksportera energii elektrycznej 

netto. Wewnątrz branży uruchomione 
zostały procesy konsolidacyjne, które 
miały zapewnić polskim podmiotom 
porównywalne szanse na konsekwent-
nie budowanym jednolitym, europej-
skim rynku energii. W 2014 r. rada Eu-
ropejska przyjęła kolejny ambitny cel 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
o 40% w 2030 r. w stosunku do 1990 r.,  

Dylematy 
inwestycyjne 
energetyki

wraz z celami produkcji energii zielo-
nej i efektywności energetycznej, który 
to cel podtrzymany został w stanowi-
sku państw ONZ na szczycie paryskim, 
w grudniu 2015 r. Z drugiej strony, na 
skutek wzrostu zagrożenia zewnętrzne-
go, szantażu dostaw surowców ener-
getycznych, wzrostu uzależnienia ener-
getycznego Europy, podjęta została 

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. 
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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

”

inicjatywa utworzenia unii Energetycz-
nej wraz z mechanizmami jej zarządza-
nia. 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 odnawial-
nej, budowy połączeń transgranicznych 
i stworzenia jednolitego, europejskiego 
rynku energii elektrycznej.

Stan polskiej elektroenergetyki 
w 2016 r.: wiek elektrowni, koniecz-
ność przebudowy sieci elektroener-
getycznych, wyzwania inwestycyjne 
w źródła odnawialne z jednej strony, 
a zasobność Polski w paliwa kopalne 
z drugiej, w kontekście polityki klima-
tyczno-energetycznej unii Europejskiej 
rodzą wiele dylematów:
1.	 Jak wykorzystać krajowe zasoby 

węgla dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa i niezależności energetycznej, 
a jednocześnie pozostać w nurcie 
europejskiej transformacji ku go-
spodarce niskoemisyjnej?

2.	 Jakie źródła energii, jaki miks ener-
getyczny, zapewni optymalny po-
ziom cen energii i konkurencyjność 
dla gospodarki oraz gospodarstw 
domowych?

3.	 Kiedy i  jakie nowe technologie 
zmienią sposób produkcji i użyt-
kowania energii w perspektywie 
2030 r.?

4.	 Czy koszty produkcji, a więc i ceny 
energii, podobnie jak ceny już dziś 
płacone za udział globalnej sieci in-
formacyjnej 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 konkuren-
cyjną i zapewniającej inwestycje, energii 
dla gospodarstw domowych dającej po-
czucie komfortu z jej użytkowania i do-
brobyt. Dlatego nie możemy pozwolić so-
bie na zatrzymanie się w procesie zmian.

W perspektywie 2020 r. w Polsce 
oddanych zostanie do eksploatacji ok. 
4,5 GW nowych mocy węglowych. Ni-
skie ceny energii, brak źródeł finanso-
wania i ograniczenia regulacyjne nie 
pozwalają na podjęcie kolejnych de-
cyzji inwestycyjnych w wielkoskalowe 
bloki. Dodatkowo stoimy przed dyle-
matem co do technologicznych kierun-
ków inwestowania oraz tempa rozwo-
ju magazynowania energii i energetyki 
prosumenckiej, a być może technolo-
gii wytwarzania lub użytkowania, któ-
re zupełnie zmienią reguły gry na ryn-
ku energii. 

Zasadnym wydaje się postawie-
nie i próba odpowiedzi na następujące 
trzy kwestie:
1.	 Czy w związku z dylematami co do 

możliwości i kierunków inwestowa-

2.	  Czy znane są już technologie jutra 
dla energetyki w rozumieniu pro-
dukcji, dostarczania i użytkowania, 
z wykorzystaniem narzędzi zarzą-
dzania efektywnym korzystaniem 
z energii? Jakie to są technologie?

3.	 Czy  po l i t y kę  ene rge t ycz -
ną Polski można oprzeć na te-
zie jak poniżej:   
„Bezpieczeństwo energetyczne 
Polski winno być oparte w całości 
o krajowe zasoby surowców ener-
getycznych, zdolności wytwórczych 
i dostarczania energii do odbior-
ców. Aby zapewnić konkurencyjne 
ceny energii dla gospodarki i od-
biorców indywidualnych należy jed-
nak w pełni otworzyć rynek energii 
dla producentów i użytkowników, 
w tym na wykorzystanie taniej ener-
gii z tworzącego się jednolitego ryn-
ku 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 konferen-
cji. Wśród panelistów reprezentowane 
były zarówno koncerny energetyczne, 
firmy realizujące inwestycje, biura pro-
jektowe, uDT i  branżowe środowiska 
naukowe.

W kwestii modernizować czy inwe-
stować 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 elektroener-
getycznego. utrzymanie rezerwy mo-
cy, dla potrzeb rosnącego rynku OZE, 
w postaci coraz krócej pracujących 
bloków węglowych - wymaga skon-
struowania mechanizmu finansowego, 
który zapewni niezbędne modernizacje 
i pokryje brakujące przychody z rynku 
energii. Tym mechanizmem w począt-
kowej fazie może być operacyjna rezer-
wa mocy (OrM), a docelowo przycho-
dy z rynku mocy. Inwestycje w nowe 
moce należy podejmować selektywnie, 

nia budować nowe bloki i jakie, czy 
zmodernizować istniejące bloki kla-
sy 200 MW i przedłużyć ich okres 
eksploatacji o ok. 10 lat, „kupując” 
poniekąd czas na podjęcie właści-
wych decyzji?
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w jednostki mniejszej mocy, zdywer-
syfikowane paliwowo, w tym w źródła 
odnawialne.

Technologie jutra dla energetyki są 
już znane, zdaniem przeważającej więk-
szości panelistów. Wszyscy wymienili 
na pierwszym miejscu magazyny ener-
gii i ich zastosowanie w instalacjach 
domowych, wielkoskalowe zasobniki 
na średnich i niskich napięciach w sta-
cjach elektroenergetycznych, zarówno 
dla celów przeciwdziałania zapaściom 
napięcia, jak i zapewnienia jakości ener-
gii w miejscu przyłączenia źródeł nie-
sterowalnych. Zasobniki energii mogą 
mieć zastosowanie także w budowie in-
frastruktury do ładowania samochodów 
elektrycznych w sieciach miejskich. 

 Kolejnymi wymienianymi technolo-
giami energetyki jutra były:

 � elektryfikacja transportu, zwłaszcza 
publicznego,

 � inteligentne, dwukierunkowe sieci 
niskiego napięcia z zdalnymi ukła-
dami zarządzania użytkowaniem 
energii,

 � elektrownie wielopaliwowe i nad-
krytyczne z układami CCu,

 � małe reaktory jądrowe.
„Bezpieczeństwo energetyczne Pol-

ski oparte w całości o krajowe zasoby 
surowców energetycznych, zdolności 
wytwórcze i dostarczania energii do od-
biorców” nie budziło wątpliwości uczest-

ników panelu. Dyskusja dotyczyła tempa 
zmniejszania produkcji energii elektrycz-
nej z węgla i otwartości na korzystanie 
z energii z rynku europejskiego. W efek-
cie tezę, aby rynek energii, przy zacho-
waniu bezpieczeństwa polskiego syste-
mu elektroenergetycznego, w oparciu 
o własne zasoby, otworzyć na mecha-
nizmy rynkowe poparło 90% panelistów. 
Szybkość transformacji polskiej energe-
tyki węglowej musi uwzględniać interes 
państwa, w tym w zakresie przebudowy 
górnictwa węgla kamiennego i brunat-
nego, ale jednocześnie nie pozbawić jej 
konkurencyjności wobec trendów i no-
wych technologii mających wpływ na ob-
niżenie kosztów wytworzenia. Dyskusja 
o polityce energetycznej nie może omi-
nąć pytania co z energetyką jądrową? 
Czy Program rozpoczęty po 2008 r. na-
leży kontynuować, czy może zamknąć. 
Pewnym jest, że realizacja pierwszej 
elektrowni atomowej, bez finansowania 
w postaci kontraktu różnicowego jest nie-
możliwa. 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. Wyda-
je się jednak, że zachowanie gotowości 
do wprowadzenia energetyki jądrowej, 
w dużej, czy małej skali w przyszłości - 
jest polską racją stanu.

Podsumowując, w polskiej ener-
getyce końca 2016 r., wobec możli-
wości i zasobów krajowych i wyzwań 
regulacyjnych, głównie ze strony po-
lityki klimatycznej Unii Europejskiej 
uzasadnionym jest:

Modernizować istniejące moce 
węglowe i przedłużyć ich eksploata-
cję dla zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. Inwestować 
selektywnie, w różne technologie wy-
twarzania i użytkowania energii. Tech-
nologie przyszłości, które zmienią ry-
nek już są znane, a główny potencjał 
tkwi w magazynowaniu energii, inteli-
gentnym wprowadzaniu do sieci i za-
rządzaniu użytkowaniem i elektryfikacji 
transportu i innych obszarów użytko-
wania energii.

Bezpieczeństwo energetycz-
ne, czyli zdolność zasilenia systemu 
elektroenergetycznego z własnych za-
sobów surowcowych, wytwórczych 
i przesyłowych, w bezwietrzne noce, 
przy braku dostępu do energii z im-
portu i po odliczeniu możliwej reduk-
cji zapotrzebowania, ale jednocześnie 
otwarcie rynku na różnorodne techno-
logie generacji i użytkowania energii, 
w tym korzystanie z jednolitego, ryn-
ku europejskiego, jako sposób na za-
chowanie konkurencyjności gospodar-
ki można rozważyć jako główną tezę 
polskiej polityki energetycznej.� o

www.nowa-energia.com.pl

ZAMÓW
PRENUMERATĘ
NA ROK 2017
Magazyn „Nowa Energia”
to specjalistyczne czasopismo 
dedykowane branży energetycznej Cena egzemplarza 15 PLN
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rok 2015 obfitował w liczne wyda-
rzenia polityczne, kulturalne oraz sporto-
we. Naród wybrał nowego Prezydenta, 
po wyborach parlamentarnych diametral-

dr Jan M. Góralski, adwokat, Kancelaria Góralski & Goss Legal 

Postępowanie 
przed prezesem ure 

ws. kar pieniężnych  
za przekroczenia stopni  

zasilania w sierpniu 2015 r.

nej zmianie uległ układ sił zarówno w Sej-
mie, jak i w Senacie, polska reprezenta-
cja w piłce nożnej wywalczyła awans do 
Euro 2016, a polska produkcja fabularna 

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.

(„Ida”) otrzymała Oskara. W tym też ro-
ku 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, ope-
rator systemu przesyłowego, czyli spół-
ka Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA 
(dalej jako PSE), wprowadziła ogranicze-
nia w dostarczeniu i poborze energii elek-
trycznej. 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 energetycz-
ne1. W Komunikacie tym stwierdzono, że 
nastąpiło obniżenie dostępnych rezerw 
zdolności wytwórczych poniżej niezbęd-
nych wielkości, a tym samym występuje 
zagrożenie bezpieczeństwa dostaw ener-
gii elektrycznej. W praktyce stan ten był 
następstwem wyjątkowo wysokich tem-
peratur w tym okresie. Komunikat został 
opublikowany na stronie internetowej 
PSE oraz podany do publicznej wiado-
mości w formie komunikatów radiowych.

Po opublikowaniu Komunikatu, ope-
ratorzy systemu dystrybucyjnego rozpo-
częli akcję informacyjną wobec rzeczy-
wistych adresatów tego komunikatu, tj. 
przede wszystkim odbiorców przemysło-
wych grup taryfowych A, B oraz C. Obo-
wiązek ograniczenia poboru energii nie 
dotyczył gospodarstw domowych, pod-
miotów o mocy umownej poniżej 300 kW, 
jak również innych podmiotów, o których 
szczegółowo mowa w § 6 rozporządze-
nia rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 
r. w sprawie szczegółowych zasad i try-
bu wprowadzania ograniczeń w sprze-
daży 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 wprowa-
dzenia ograniczeń w dostarczaniu i po-
borze energii elektrycznej3 (dalej jako 
rozporządzenie z 11 sierpnia 2015 r.). 
rozporządzenie to wprowadzało na te-
rytorium rzeczpospolitej ograniczenie 
w dostarczaniu oraz poborze energii elek-
trycznej począwszy od dnia 12 sierpnia 
2015 r. (literalnie od godz. 24.00 dnia 11 
sierpnia 2015 r.) do końca dnia 31 sierp-
nia 2015 r. włącznie. Zdarzenie to było 
o tyle doniosłe, iż z dniem wydania roz-
porządzenia z 11 sierpnia 2015 r. wpro-
wadzone ograniczenie nabrało mocy pra-

wa powszechnie obowiązującego. Ma to 
określone implikacje prawne w kontek-
ście nakładania kar przez prezesa urE.

Zdecydowana większość odbiorców 
zastosowała się do tak ustalonych ogra-
niczeń w poborze, ale nie wszyscy. Zgod-
nie z danymi publikowanymi przez urząd 
regulacji Energetyki, po uzyskaniu sto-
sownych danych od operatorów syste-
mów dystrybucyjnych, prezes urE z po-
czątkiem 2016 r. wszczął ponad 1000 
postępowań w całej Polsce w sprawie 
nałożenia kar pieniężnych, w trybie art. 
56 Prawa energetycznego. Postępowa-
nia te powoli znajdują swój finał w admi-
nistracyjnoprawnym toku instancji. Na 
przełomie 2016 i 2017 r. nałożone zosta-
ły pierwsze kary pieniężne, a kilka innych 
postępowań zostało umorzonych. Pod-
miotom niezgadzającym się z rozstrzy-
gnięciem przysługuje odwołanie do Są-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
a w dalszej kolejności apelacja do wła-
ściwego Sądu Apelacyjnego, następnie 
zaś - w niektórych przypadkach - również 
skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Na gruncie powyższego rodzi się kil-
ka ciekawych zagadnień oraz pytań, tj.: 
(I) Jakie są przesłanki nałożenia kary pie-
niężnej 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 pienięż-
nej jest oczywiście niezastosowanie się 
do wprowadzonych ograniczeń w pobo-
rze energii elektrycznej. Ograniczenie to 
sprowadza się w praktyce do obowiąz-
ku samodzielnego zmniejszenia w okre-
ślonej porze dnia poboru energii przez 
odbiorcę do wysokości zgodnej z od-
powiednim stopniem zasilania. Każdy 
kolejny stopień zasilania (od 11 do 20) 
stanowi coraz mniejszą wartość mocy 
umownej odbiorcy. Natomiast dokładne 
wartości mocy przypisane do poszcze-
gólnych stopni zasilania określone są 
w umowach dystrybucyjnych. Jednak-

że na gruncie przepisów Prawa ener-
getycznego sprawa nie jest do końca 
jednoznaczna. 

Kluczowym zagadnieniem dla dal-
szych wywodów jest określenie podsta-
wy prawnej, którą prezes urE będzie 
się kierował przy nakładaniu kary. Istnieje 
w tym zakresie bowiem pewna alternaty-
wa. W rachubę wchodzić może przepis 
art. 56 ust. 1 pkt. 3a Prawa energetycz-
nego, stanowiący, że karze podlega ten, 
kto nie stosuje się do ograniczeń w do-
starczaniu i poborze energii, wprowa-
dzonych 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 wska-
zuje, że karze podlega ten, kto nie prze-
strzega (…) 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 analizowa-
nym stanie faktycznym rozporządzenia 
z 11 sierpnia 2015 r., zaś druga odnosi 
się do ograniczeń wprowadzonych Ko-
munikatem. W zależności zatem od tego, 
czyje ograniczenie zostało naruszone – tj. 
odpowiednio ograniczenie wprowadzo-
ne przez PSE w dniach 10 i 11 sierpnia 
2015 r., czy też ograniczenie wprowa-
dzone 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 postę-
powania zapewne nie będzie to miało 
większej doniosłości, o tyle proceduralnie 
ma to duże znaczenie. W praktyce jest 
to jednakże zależne od stanu faktyczne-
go. Należy się bowiem spodziewać, że 
w wielu przypadkach odbiorca jedynie 
w początkowym okresie nie stosował 
się do ograniczeń. rzeczywiste ogra-
niczenie poboru wiąże się najczęściej 
z działaniami, które niekoniecznie mo-
gą być podejmowane ad hoc. Oznacza 
to przykładowo konieczność wyłączenia 
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schodów ruchomych, klimatyzacji, ogra-
niczenia oświetlania bądź też w skraj-
nych przypadkach wstrzymania produk-
cji. Tym samym mogło dojść do sytuacji, 
w której odbiorca naruszył warunki okre-
ślone w Komunikacie PSE, a nie w roz-
porządzeniu z dnia 11 sierpnia 2015 r., 
prezes urE zaś wszczynał każde po-
stępowanie na określonej podstawie 
prawnej i tylko w granicach tej podsta-
wy prawnej powinien procedować i orze-
kać. Podstawa prawna jest natomiast 
wskazana w pierwszym piśmie kierowa-
nym do odbiorcy w toku postępowania 
administracyjnego, tj. w zawiadomieniu 
o wszczęciu tego postępowania. Zmia-
na 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 jedy-
nie w odniesieniu do naruszenia warun-
ków 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 teoretycz-
ne szanse uniknięcia kary przez odbior-
ców, których działanie kolidowało jedynie 
z postanowieniami Komunikatu. 

 � Kryteria decydujące 
o wysokości kary

W omawianym zakresie, zgodnie 
z art. 56 ust. 3 Prawa energetyczne-
go kara pieniężna może wynosić nie 
więcej niż 15% przychodu ukaranego 
przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzed-
nim roku podatkowym. Należy przy tym 
podkreślić, że ustawodawca posługu-
je się pojęciem „przychodu”, a nie „do-
chodu”, co znacząco podnosi górną 
granicę kary pieniężnej. Głównym kry-
terium jest zatem przychód odbiorcy. 
Nie zmienia to jednak faktu, że usta-
wodawca pozostawił dużą swobodę 
prezesowi urE odnośnie wysokości 
kary umownej, nie określając zarazem 
żadnych innych, choćby ogólnych kry-
teriów. Wytycznych tych należy zatem 

poszukiwać w judykaturze oraz doktry-
nie prawniczej. 

W orzecznictwie panuje pogląd, że 
w zakresie, w jakim dochodzi do wymie-
rzenia 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 orze-
czeń wskazuje, że o ile do zastosowania 
klasycznych sankcji administracyjnych 
wystarczające jest stwierdzenie obiek-
tywnego stanu niezgodności zachowania 
adresata z treścią normy, o tyle w przy-
padku nakładania przez organ kary pie-
niężnej, wymierzania jej wysokości oraz 
oceny możliwości odstąpienia od jej wy-
mierzenia, istotną rolę odgrywają czynni-
ki o charakterze subiektywnym, odtwa-
rzane w oparciu o analizę całokształtu 
zachowania karanego przedsiębiorcy, 
jego motywacji, kontekstu zarzucanego 
mu naruszenia, czy chociażby wpływu 
przedsiębiorstwa na uchybienie obowią-
zującym normom5.

Mając powyższe na względzie, na-
leży stwierdzić, że prezes urE, określa-
jąc wysokość kary pieniężnej, powinien 
brać pod uwagę szereg okoliczności 
znajdujących swoje oparcie w sta-
nie faktycznym, a przede wszystkim 
w zgromadzonym w toku postępowa-
nia materiale dowodowym. W doktrynie 
wskazuje się, że prezes urE powinien 
uwzględniać w omawianym kontekście 
stopień szkodliwości czynu, stopień za-
winienia oraz dotychczasowe zachowa-
nie podmiotu, jak również jego możliwo-
ści finansowe6.

Prezes urE powinien również brać 
pod uwagę intensywność naruszenia, 
tzn. w jakim zakresie miało miejsce nie-
zastosowanie się do ograniczeń. Od-
biorca mógł bowiem ograniczyć pobór, 
z tym że w stopniu niewystarczającym, 
bądź też nie ograniczyć go w ogóle. 
Odnosi się to również do okresu naru-
szenia, tj. czy niezastosowanie się do 
ograniczeń było stanem permanentnym 
w okresie ich obowiązywania (czyli mię-
dzy 10 sierpnia a 31 sierpnia 2015 r.), 
czy też niesubordynacja miała miejsce 

jedynie w pierwszych dniach tego okre-
su. Dalej, prezes urE powinien wziąć 
pod uwagę postawę odbiorcy wobec 
ustalonych ograniczeń oraz samą przy-
czynę niezastosowania się do nich. We-
dług Sądu Najwyższego okolicznościa-
mi łagodzącymi powinny być bowiem 
działania podejmowane prewencyjnie, 
nawet jeżeli ostatecznie okazały się być 
nieskuteczne lub niewystarczające7. Mo-
tywacja odbiorcy również nie powinna 
być bez znaczenia dla wysokości kary.

 � Przesłanki umorzenia 
postępowania

Postępowanie administracyjne wsz-
częte przez prezesa urE w sprawie na-
łożenia kary pieniężnej może zakończyć 
się na dwa sposoby, tj. nałożeniem kary 
bądź umorzeniem postępowania. umo-
rzenie powinno mieć miejsce przede 
wszystkim w sytuacji, gdy w toku po-
stępowania prezes urE stwierdzi, że 
nie ziściły się przesłanki uzasadniają-
ce nałożenie takiej kary. W omawianym 
kontekście mowa jest o sytuacji, w któ-
rej w rzeczywistości odbiorca ograniczył 
pobór energii elektrycznej zgodnie wy-
tycznymi oraz indywidualnie określonymi 
stopniami zasilania. 

Dodatkowo przepis art. 56 ust. 6a 
Prawa energetycznego stanowi, iż pre-
zes urE może odstąpić od wymierzenia 
kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu 
jest znikomy, a podmiot zaprzestał naru-
szania prawa lub zrealizował obowiązek. 
Pewne zdziwienie może budzić posłu-
żenie się przez ustawodawcę pojęciem 
zaczerpniętym bezpośrednio z prawa 
karnego, czyli „stopniem szkodliwości 
czynu”. Mając jednak na względzie cyto-
wane powyżej orzeczenia Sądu Najwyż-
szego, zabieg ten zdaje się być zrozu-
miały. Wytyczne interpretacyjne odnośnie 
tego zagadnienia na gruncie Prawa ener-
getycznego prezentują przedstawiciele 
doktryny prawniczej oraz Sąd Najwyższy, 
który traktuje art. 56 ust. 6a Prawa ener-
getycznego jako narzędzie liberalizacji 
normy Prawa energetycznego8. 

Należy zatem uwzględnić m.in. „ro-
dzaj naruszenia norm pr. en., strukturę 
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rynku, na którym prowadzi działalność 
adresat kary, pozycję rynkową (wyraża-
jącą się w rozmiarze prowadzonej dzia-
łalności) przedsiębiorstwa oraz zacho-
wanie przedsiębiorstwa w czasie trwania 
postępowania w przedmiocie nałożenia 
kary pieniężnej. Z pojęciem społecznej 
szkodliwości czynu związany jest ściśle 
okres zachowania podlegającego sank-
cjonowaniu w postaci kary pieniężnej”9. 
W orzecznictwie wskazuje się ponad-
to, że nieznaczny stopień przekroczenia 
obowiązujących norm uzasadnia okre-
ślenie stopnia szkodliwości czynu po-
pełnionego przez powoda jako czynu 
o niewielkiej szkodliwości”10. Natomiast 
z pojęciem społecznej szkodliwości czy-
nu związany jest ściśle okres zachowania 
podlegającego sankcjonowaniu w posta-
ci kary pieniężnej. W sytuacji, gdy okres 
ten jest długi, istnieje korelacja z okresem 
bezprawnego zachowania adresata kary, 
a tym samym zwiększona jest społecz-
na szkodliwość czynu11. Dalej, w orzecz-
nictwie wskazuje się, że odbiorca „mo-
że zatem uniknąć kary, gdy wykaże, że 
obiektywne okoliczności danej sprawy 
uniemożliwiają mu przypisanie narusze-
nia przepisów ustawy, z uwagi na pod-
jęte przez to przedsiębiorstwo działania 
o charakterze ostrożnościowo–prewen-
cyjnym”12. 

Powyższe wywody stanowią istotne 
wskazówki, które odbiorca powinien wy-
korzystać w toku postępowania admini-
stracyjnego. 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 sa-
mej decyzji, zasadność odwołania wynika 
z kilku okoliczności. W pierwszej kolej-
ności wynika to z rozumowania będące-
go pochodną wartości pieniądza w cza-
sie. Kara pieniężna stanie się bowiem 
wymagalna (co ma znaczenie nie tylko 

w kontekście naliczania odsetek) dopie-
ro po wyczerpaniu toku instancji. Jeżeli 
zatem odbiorca nie odwoła się od takiej 
decyzji, kara będzie wymagalna, a de-
cyzja 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 apela-
cję do właściwego Sądu Apelacyjnego, 
kara będzie wymagalna co najmniej 18 
miesięcy później13. W dalszej kolejno-
ści 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 opi-
sane w niniejszym opracowaniu, istnieje 
szansa, że Sąd będzie miał inny pogląd 
na niektóre z nich, aniżeli prezes urE.

 � Podsumowanie 

Nałożenie kary pieniężnej przez pre-
zesa urE nie jest rozstrzygnięciem osta-
tecznym, a strona może się odwołać do 
Sądu, a następnie złożyć apelację do Są-
du wyższej instancji. Z perspektywy inte-
resu gospodarczego ukaranego odbiorcy, 
powinien on się w każdym przypadku od-
woływać. Istnieje bowiem szereg okolicz-
ności, które mogą go ostatecznie od tej 
kary uchronić. W istotnej mierze zależy to 
od aktywności odbiorcy w toku postępo-
wania 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 zasi-
lania miało miejsce (tj. czy w okresie obję-
tym Komunikatem czy rozporządzeniem 
z dnia 11 sierpnia 2015 r.), jakie działa-
nia zmierzające do ograniczenia poboru 
mocy podjął odbiorca oraz, jaką posta-
wę prezentował w toku postępowania. 
Osobnej analizie podlega również spo-
łeczna szkodliwość czynu, jako przesłan-

1) Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.

2) Dz.U. z 2007 r., nr 133, poz. 924.

3) Dz.U. z 2015 r., poz. 1136.

4) Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w  Warsza-

wie z dnia 14 stycznia 2014 r., sygn. akt VI ACa 

566/13, nie publ., wyrok Sądu Najwyższe-

go z  dnia  30 września 2011  r., sygn. akt III SK 

10/11, LEX nr 1101332, wyrok Sądu Najwyższe-

go z dnia 15 października 2014 r., sygn. akt III SK 

47/13, OSNP 2016/8/112, wyrok Sądu Najwyż-

szego z dnia 1 czerwca 2010  r., sygn. akt III SK 

5/10, LEX nr 622205, wyrok Sądu Najwyższego 

z dnia 14 kwietnia 2010  r., sygn. akt III SK 1/10, 

OSNP 2011/21-22/288.

5) Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 

2015 roku, sygn. akt III SK 36/14, System Informa-

cji Prawnej LEX.

6) Szerzej: A. Walaszek-Pyzioł, Energia i Prawo, Le-

xis Nexis, Warszawa 2002, s. 83, Z. Muras (red.), 

M. Swora (red.), Prawo Energetyczne, Komentarz, 

Wolter Kluwer, Warszawa 2010, s. 1354 i nast.

7) Szerzej: wyrok Sądu Najwyższego z  dnia  14 

kwietnia 2010  r., sygn. akt III SK 1/10, OSNP 

2011/21-22/288.

8) Por. wyrok Sądu Najwyższego z  dnia 15 paź-

dziernika 2014 r., sygn. akt III SK 47/13 System In-

formacji Prawnej LEX.

9) Szerzej: Z. Muras (red.), M. Swora (red.), Prawo 

Energetyczne, Komentarz, Wolter Kluwer, Warsza-

wa 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 za-

wodowe 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. 

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 roz-
strzygnięcia bardziej niekorzystnego dla 
odbiorcy, polemika z treścią decyzji pre-
zesa urE może przynieść jedynie ko-
rzystny efekt. 

 o
Literatura:
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Przeobrażenia w tym zakresie im-
plikują ukształtowaniem się nowej ga-
łęzi gospodarki, co z kolei może pro-
wadzić do pojawienia się na rynkach 

Dominik Brodacki, ekspert, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza1

Pojawienie 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. 

rozwój i perspektywy 
sektora elektromobilności 

w Holandii

krajowych oraz na arenie międzynaro-
dowej nowych podmiotów, które tra-
dycyjnie nie były konkurencyjne w tym 
obszarze. Przykładem państwa, w któ-

rym taki proces się dokonał jest Ho-
landia. rozwój e-mobilności nie byłby 
jednak możliwy bez zsynchronizowa-
nej i spójnej polityki, mającej na celu 
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wyeliminowanie barier o charakterze 
systemowo-rynkowym, prawnym, infra-
strukturalno-technologicznym i ekono-
micznym, co w konsekwencji doprowa-
dziło do usunięcia będącej ich wynikiem 
kluczowej przeszkody o charakterze 
społecznym. Jakimi działaniami Holan-
dii udało się stworzyć efektywny system 
elektromobilności, zapewniający w tym 
zakresie bezpieczeństwo energetycz-
ne? Jakie wnioski z tych doświadczeń 
może wyciągnąć Polska?

Nadrzędnym energetycznym ce-
lem 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 reali-
zacji powyższych założeń planowany 
jest wzrost wykorzystania energii po-
zyskiwanej 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 reali-
zacji powyższych założeń.

Sektor elektromobilności może się 
rozwijać dzięki oparciu go na czterech 
głównych filarach: efektywnym i spój-
nym systemie i rynku, przejrzystych re-
gulacjach prawnych, zachęcających 
do inwestowania instrumentach eko-
nomicznych oraz na nowoczesnej in-
frastrukturze, w której zastosowanie 
znajdują nowe technologie. Te cztery 
kluczowe aspekty stanowią bazę do 
rozwoju kolejnego obszaru, mianowicie 
społeczeństwa, co dokonuje się w dro-
dze umiejętnego sterowania procesami 
w nim zachodzących, przy zachowaniu 
właściwej koordynacji czasowej. Czyn-
nik społeczny jest najistotniejszy, gdyż 
finalnie to właśnie popyt konsumentów 
na produkty sektora elektromobilności 
stanowi o rozwoju rynku i osiągnięciu 
założonych celów. 

Holenderski sektor elektromobilno-
ści w fazie swojego rozwoju systemo-
wo charakteryzuje się interoperacyjno-
ścią, a także spójnością i konsekwencją 

podejmowanych działań w długim ho-
ryzoncie czasowym. Przejawia się to 
w pierwszym rzędzie w wielopłasz-
czyznowości przyjętych rozwiązań, 
tak w wymiarze wertykalnym, jak i ho-
ryzontalnym. Z jednej strony funkcjo-
nują trwałe formy współpracy między 
władzą centralną (w tym między po-
szczególnymi ministerstwami i innymi 
ośrodkami decyzyjnymi), regionalną i lo-
kalną. Z drugiej - między tymi władza-
mi a przedstawicielami biznesu, orga-
nizacji 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 elek-
tromobilność zachęcają atrakcyjne, zo-
rientowane na czynnik społeczny regu-

elementów infrastruktury, jeśli otrzy-
mują przy tym wsparcie władz lokal-
nych i centralnych. Doskonale poka-
zują to wyniki finansowe największych 
firm sektora mobilności, które aktywnie 
uczestniczą w rozwoju analizowanego 
segmentu gospodarki. Co więcej, w ho-
lenderskim prawie zamówień publicz-
nych, cena nie jest jedynym, ani czę-
sto głównym, kryterium wyboru oferty. 
Oprócz tego koszt nabycia pojazdów 
typu EV jest coraz niższy, co umożliwia 
wybór takich aut w ramach procedu-
ry przetargowej przez samorządy. In-
nym aspektem determinującym rozwój 
elektromobilności jest umiejętne zasto-
sowanie instrumentów o charakterze 
ekonomicznym, które mają zachęcić 
do nabywania pojazdów elektrycznych. 
W szczególności są to subsydia, ulgi 
podatkowe czy mniejsze opłaty za ko-
rzystanie 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 in-
frastruktury, takiej jak farmy wiatrowe, 
czy panele fotowoltaiczne, ale przede 
wszystkim poprzez inwestycje w no-
we technologie, które miałyby odpo-
wiedzieć na wyzwania w zakresie ma-
gazynowania pozyskanej energii, czy 
też zwiększenia efektywności energe-
tycznej. Z jednej strony zainstalowane 
farmy wiatrowe sukcesywnie podle-
gają procesowi tzw. repoweringu, czy-
li wymianie istniejących elektrowni na 
bardziej nowoczesne, szczególnie pod 
kątem zainstalowanej mocy.4 Przykła-
dem takiej operacji jest park wiatrowy 
Battenoert o mocy 4,6 MW. Został on 
wybudowany w 1966 r. Po moderniza-
cji ma nastąpić blisko trzykrotny wzrost 
produkcji energii, gdyż wydajność ma 
wynosić 12,2 MW.5 W bezpośredni spo-
sób implikuje to rozwój analizowanego 
sektora.

Elektromobilność w ujęciu infra-
strukturalnym cechuje także fakt, iż ca-
ła sieć (zarządzana przez różne pod-
mioty) jest ze sobą spójna i wzajemnie 

nadrzędnym 
energetycznym 
celem holandii 
w perspektywie 
do 2050 r. 
jest redukcja 
uzależnienia 
gospodarki od 
paliw kopalnych 
oraz zmniejszenie 
jej negatywnego 
wpływu na życie 
ludzi

”

lacje prawne. W rozwoju infrastruktury 
istotną rolę odgrywa sprawnie działa-
jąca instytucja partnerstwa publiczno-
prywatnego. Przedsiębiorcy prywat-
ni otrzymujący również inne wsparcie 
(chociażby ulgi podatkowe), chętniej 
angażują się w realizację projektów 
związanych np. z budową nowej sieci 
stacji ładowania czy tworzenia innych 
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się uzupełniająca. Funkcjonują cho-
ciażby wspólne systemy komunikacji 
z kierowcami czy rozliczeń, dzięki cze-
mu użytkownicy mogą korzystać na 
takich samych zasadach z dowolnej 
infrastruktury, dowolnego operatora. 

Istotnym elementem rozwoju e-
mobilności w Holandii jest inwestowa-
nie w rozwój inteligentnych miast (ang. 
smart cities) i inteligentnych sieci (ang. 
smart grids). W tym aspekcie zauważal-
ne jest nowatorskie podejście do kwe-
stii zaopatrzenia w energię. Problemem 
holenderskich miast jest nie tyle źródło 
jej pozyskiwania, lecz możliwość maga-
zynowania i wykorzystania w dowolnym 
momencie (w zależności od zapotrze-
bowania) energii pochodzącej ze źró-
deł odnawialnych. Przykładowo Tesla 
opracowała w tym celu innowacyjną 
domową baterię o nazwie PowerWall, 
której wydajność pozwala na magazy-
nowanie energii z paneli słonecznych 
i zasilenie nią przez nawet cały dzień 
średniej wielości mieszkania.6 Podob-
ne rozwiązanie znalazło zastosowanie 
w odniesieniu do samochodów elek-
trycznych w Lombok w utrechcie, gdzie 
stacje ładowania pojazdów zasilane są 
energią uzyskaną z paneli słonecznych 
i magazynowane w wysokowydajnych 
bateriach.7 Innym przykładem jest po-
bieranie przez czujniki, będące częścią 
infrastruktury drogowej danych z aplika-
cji, z których korzystają poruszający się 
rowerzyści i kierowcy oraz następne ich 
synchronizowanie z sygnalizacją świetl-
ną, tak by zmniejszyć ilość zatorów na 
drogach. W efekcie zmniejsza się czas 
podróży mieszkańców oraz skala zanie-
czyszczenia powietrza.8 Na wszystkich 
szczeblach decyzyjności i zarządzania 
Holandia stawia na zrównoważony roz-
wój obszarów miejskich, co dokonu-
je się między innymi poprzez budowę 
energooszczędnych budynków. Przy-
kładem jest zeroenergetyczny budynek 
szkoły Plein Oost w Haarlemie.9 Pio-
nierskie rozwiązania były zatem w tym 
wypadku wdrażane początkowo przez 
samą administrację publiczną. 

Holenderski sektor elektromobil-
ności cechuje specjalizacja, w obrę-

bie której kluczową rolę stymulującą 
rozwój odgrywają nowe technologie. 
Dzięki nim państwo to jest jednym ze 
światowych liderów w produkcji sa-
mochodów elektrycznych, rowerów 
czy łodzi śródlądowych. Osiągnięcie 
założonych celów, głównie w zakre-
sie wzrostu ich sprzedaży, było moż-
liwe dzięki pobudzeniu popytu. Popyt 
z kolei kształtował się w obliczu uczy-
nienia podróży tymi środkami bardziej 
korzystną ekonomicznie. W pierw-
szym rządzie było to konsekwencją 
aktywnej polityki w obszarze ceny 
energii elektrycznej oraz jej relacji do 
ceny benzyny. Samochód elektrycz-
ny stał się tym samym porównywalny 
w kosztach eksploatacji i utrzymania 
ze spalinowym. Inne działania kon-
centrowały się na rozwoju konkuren-
cji cenowej w zakresie komponentów 
potrzebnych do produkcji samocho-
dów elektrycznych, w szczególności 
akumulatorów. Dzięki zmniejszeniu 
ceny poszczególnych elementów pro-
duktu oraz rozwoju jego technologii, 
zmniejszeniu uległ całkowity koszt po-
siadania samochodu (ang. Total Cost 
of Ownership - TCO). Te działania po-
zwoliły na kilkukrotne osiągnięcie celu 
20 tys. sprzedanych samochodów ty-
pu EV do 2015 r. W tym czasie w ko-
mercyjnym użyciu znajdowało się już 
bowiem ponad 87 tys. samochodów 
elektrycznych.10 Podobne rozwiązania 
okazały się także skuteczne w odnie-
sieniu 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 charak-
terze społecznym i w konsekwencji 
zdeterminowało dynamiczny rozwój 
elektromobilności. Stąd też doświad-
czenia Holandii powinny być przykła-
dem dla innych państw, które podąża-
ją ścieżką zrównoważonego rozwoju, 
w tym Polski.

Pełna i bezpłatna wersja analizy 
dostępna na stronie Instytutu Polity-
ki Energetycznej im. Ignacego Łuka-
siewicza: www.instytutpe.pl (zakładka: 
Publikacje). 
� o
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14 lipca 2016 r. zostało zawią-
zane Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Dystrybutorów Niezależnych Ener-
gii Elektrycznej (OSDnEE). Co by-
ło impulsem do powołania tej or-
ganizacji? 

Impulsem był rynek. A dokładniej 
jego funkcjonowanie i przede wszyst-
kim - oczekiwania coraz większej rzeszy 
odbiorców energii elektrycznej z jednej 
strony. Z drugiej zaś strony - perturbacje 
regulacyjne, jakich doświadczali przed-
siębiorcy działający w takich systemach. 
Jak wiemy, Zamknięte Systemy Dystry-
bucyjne (ZSD), to pokłosie stanu daw-
nego posiadania - dotyczy to tzw. Ope-
ratorów Systemów Dystrybucyjnych 
Przemysłowych - przedsiębiorstw po-
siadających 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 za-
mkniętymi systemami dystrybucyjnymi. 

Rozmowa z dr Leszkiem Juchniewiczem, prezesem zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej

Przyszłość 
Niezależnych 

Dystrybutorów 
energii 

elektrycznej
Chcemy, aby wymienione podmioty mo-
gły prowadzić działalność dystrybucyjną 
- na uproszczonych zasadach. Będzie-
my dążyć do upodmiotowienia rynku - 
odbiorcy końcowego, tak aby dać mu 
prawo do zmiany sprzedawcy. Chcemy 
również oddzielać działalność dystrybu-
cyjną od obrotowej, tak aby stworzyć 
transparentny układ sieciowy z określo-
nymi stawkami opłat dystrybucyjnych. 
Statystyki pokazują, że z zasady TPA 
wciąż korzysta zbyt mała liczba uczest-
ników rynku energii. To możemy nazwać 
impulsem do powołania naszego Sto-
warzyszenia. 

A kto ten impuls wywołał?
Wśród członków założycieli Sto-

warzyszenia są przedstawiciele kadry 
kierowniczej koncesjonowanych przed-
siębiorstw energetycznych oraz firmy 
prowadzące działalność gospodarczą 
w zamkniętych systemach dystrybucyj-
nych zarówno w zakresie dystrybucji, 
jak i obrotu energią elektryczną, mają-
ce status OSDn - Plus Energia, Grupa 

Green Lights, Power 21, Grupa Energia, 
Energo System - Henryk Kotuła, Tera-
wat Dystrybucja. 

Jakie są Państwa podstawowe 
kierunki działania i cele?

Jako podstawowy cel Stowarzy-
szenia stawiamy sobie przede wszyst-
kim wzmocnienie pozycji w gospodar-
ce Polski i w sektorze energii pozycji 
formalno-prawnej i rynkowej zamknię-
tych systemów dystrybucyjnych, pro-
mowanie współpracy uczestników ryn-
ku energii elektrycznej z zamkniętymi 
systemami dystrybucyjnymi, no i oczy-
wiście reprezentowanie zbiorowych inte-
resów członków Stowarzyszenia wobec 
organów władzy publicznej. Chcemy 
współdziałać z organami i instytucjami 
władzy publicznej oraz organizacjami 
o podobnym charakterze w sprawach 
rynku energii. Zamierzamy występo-
wać do władz i organizacji nadzoru-
jących funkcjonowanie rynku energii 
elektrycznej z inicjatywami zmian sys-
temu regulacji obowiązujących na tym 
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rynku, a także prowadzić wspólną po-
litykę medialną promującą działalność 
Stowarzyszenia i jego członków. Warto 
też podkreślić, że Stowarzyszenie dzia-
ła w oparciu o pracę społeczną swoich 
członków i nie prowadzi działalności 
gospodarczej, gdyż nie taki był cel je-
go powołania.

Stowarzyszenie mimo krótkiego 
stażu już podjęło konkretne dzia-
łania.

Tak, równolegle prowadzimy zarów-
no działania organizacyjne związane 
m.in. z tworzeniem materialno-funkcjo-
nalnych podstaw Stowarzyszenia oraz 
rekrutacją nowych członków, jak i za-
inicjowaliśmy spotkania merytoryczne 
z organami administracji rządowej i in-
nymi organizacjami szeroko rozumia-
nego sektora energii. Początki są obie-
cujące, a sam fakt powołania OSDnEE 
został z zadowoleniem powitany przez 
naszych dotychczasowych rozmówców, 
zwłaszcza Ministerstwo Energii i preze-
sa 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, które-
mu będziemy w stanie sprostać dzięki 
znaczącemu poparciu ze strony całego 
środowiska OSDn.

OSDnEE złożyło również pro-
pozycje zmian do ustawy Prawo 
energetyczne w odniesieniu do Za-
mkniętych Systemów Dystrybucyj-
nych (ZSD).  

Współuczestnictwo w szeroko rozu-
mianym procesie legislacyjnym będzie 
dla nas jednym z najważniejszych ob-
szarów 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 róż-
nych miejscach, za pośrednictwem Wo-
jewódzkich 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. wy-
dzielonych systemów dystrybucyjnych. 
Z tego co mi wiadomo, inspirację le-
gislacyjną stanowiła Dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i rady 2009/72/
WE z dnia 13 lipca 2009 r., która do-
tyczy wspólnych zasad wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej, a w artykule 
28 identyfikuje ZSD jako szczególne 
podmioty rynku energii, w stosunku do 
których można zastosować selektyw-
nie dobrane wyłączenia spod systemu 

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 sys-
temie prawnym, konkretnie w ustawie 
z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy o odnawialnych źródłach, po-
jawił się zapis art. 38b, który pozwala 
uznać spółdzielnię energetyczną za za-
mknięty system dystrybucyjny i w takim 
przypadku - zwolnić ją z pewnych, do-
dajmy uciążliwych, obowiązków ustawo-
wych dotyczących działalności dystry-
bucyjnej. Skoro można zwolnić z takich 
obowiązków zupełnie nowy podmiot na 
rynku energii - bo jak wiadomo - spół-
dzielnie energetyczne dopiero będą po-
wstawać - to dlaczego nie zrobić tego 
samego w odniesieniu do podmiotów 
innego rodzaju, o znacznie dłuższej i bo-
gatszej własnej historii gospodarczej? 
Dlaczego przedsiębiorcom od lat kon-
cesjonowanym i taryfowanym, działa-
jącym zgodnie z zasadami społecznej 
gospodarki rynkowej, o której stanowi 
Konstytucja rP, nie stworzyć warunków 
i nowych możliwości do rozwijania swo-
jego biznesu? Zwłaszcza, że skala ich 
działania nie ma charakteru masowego. 

Zdaniem naszego Stowarzyszenia 
przedsiębiorstwa energetyczne działają-
ce w podobnym lub zbliżonym zakresie 
- powinny być traktowane identycznie. 

Niezwykle ważną okolicznością 
jest niewątpliwie kompleksowy 
program gospodarczy jaki Stowa-
rzyszenie ma wspólnie realizować 
w ramach Strategii na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju. 

Zgadza się. Mówiąc „my” - mam na 
myśli polityków, administrację rządową 
i samorządową, przedsiębiorców i kon-
sumentów. Nas wszystkich. To dobra 
okazja, by na wiele spraw gospodar-
czych popatrzeć po nowemu. Taka jest 
przecież istota tej Strategii. Jestem głę-
boko przekonany, że w ostatnich latach, 
w sporej mierze za sprawą unii Euro-
pejskiej i brukselskiej biurokracji, nasza 

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  bezpo-
średnio transponowany do polskiego 
systemu prawnego, choć próbę podob-
nych rozwiązań legislacyjnych zapisano 
w tzw. dużym trójpaku energetycznym 
przygotowywanym w 2013 r. 

Czy sądzi Pan zatem, że tego 
rodzaju retrospekcja okaże się wy-
starczającym argumentem za po-
nownym rozważeniem i praktycz-
nym wdrożeniem nowych regulacji 
dla OSDn?

Oczywiście, że tak nie sądzę. Było-
by to naiwnością. Przypominam o tych 
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gospodarka ugrzęzła w okowach nad-
miernych i niepotrzebnych regulacji, za-
tracając zdolność do upowszechniania 
rynku. Czas zatem przypomnieć pod-
stawowe credo nowoczesnej, dojrzałej 
gospodarki: regulacja tylko tam gdzie 
jest to niezbędne, zwłaszcza w obsza-
rach monopolu naturalnego, a wszę-
dzie indziej - uruchomienie mechani-
zmów rynkowych i konkurencji w imię 
interesu odbiorcy końcowego. Niestety 
na naszym rynku energii elektrycznej, 
aktywność odbiorców końcowych po-
legająca m.in. na zmianie sprzedaw-
cy, ciągle jest niewielka. Stąd właśnie 
potrzeba permanentnego działania na 
rzecz upodmiotowienia strony popy-
towej.

Niedobrze się bowiem dzieje, gdy 
nadmiar zbyt wielu szczegółowych re-
gulacji wynikających z Prawa energe-
tycznego i ustaw z nim powiązanych, 
znacząco ogranicza swobodę prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Cier-
pią na tym zarówno przedsiębiorcy, jak  
i konsumenci. 

Mówiąc o  przesłankach do 
zmian Prawa energetycznego w za-
kresie ZSD, nie można pominąć 
faktu dynamicznego rozwoju obiek-
tów przemysłowych, handlowych, 
biurowych oraz innych predestyno-
wanych do funkcjonowania w ra-
mach ZSD. 

regulacje prawne w zakresie ener-
getyki, 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 alo-
kowanych w zamkniętych systemach 
dystrybucyjnych. A są tak samo ważni 
dla rynku, jak inni odbiorcy, przyłączeni 
do sieci tzw. dużych OSD, o ponad lo-
kalnym i regionalnym charakterze.

Postulujemy, by m.in. zwolnić OSDn 
z obowiązku przedstawienia taryfy do 
zatwierdzenia, o ile OSDn nie stosuje 
stawek wyższych niż lokalny dystry-
butor, do którego ten OSDn jest przy-
łączony. Takie rozwiązanie uprościłoby 

wiele spraw. urE mogłoby się zająć 
tym co powinien, a nie taryfowaniem 
i drobiazgowym regulowaniem tych ma-
łych. Musi być trochę przestrzeni i swo-
body dla mniejszych podmiotów. Małe 
i średnie przedsiębiorstwa odgrywają 
w naszej gospodarce coraz istotniejszą 
rolę, generując coraz więcej miejsc pra-
cy i coraz większy PKB. Z pewnością 
warto i trzeba je wspomóc w ich orga-
nicznym rozwoju. Taka sytuacja świad-
czyłaby o pewnej dojrzałości polskiego 
rynku energii, bo jak wiadomo wszyst-
kiego wyregulować się nie da i co wię-
cej - 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 prze-
cież uczciwymi obywatelami, a KK jest 
po to, aby zapobiegać sytuacjom od-
biegającym 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 bę-
dą zagrożone sankcjami dotkliwych kar, 
łącznie z wykluczeniem z rynku. W ta-
kiej sytuacji prezes urE wszczynałby 
z urzędu postepowanie pozbawiania 
koncesji. Jeżeli ktoś chce być nieuczci-
wy, musi się liczyć z dotkliwymi konse-
kwencjami swojego postępowania. Do-
dam tylko jeszcze, że nadmiar regulacji 
bywa tak samo szkodliwy, jak jej brak.

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 gospodar-
czym i pojawieniem się nowych tech-
nologii - OZE, e-mobility - trzeba bę-
dzie coraz szerzej bilansować produkcję 
i konsumpcję energii. Dlatego myślę, że 
stopniowo będziemy odchodzić, a przy-
najmniej nie rozwijać w szybkim tempie 
wielkich sieci przesyłowych, które ge-
nerują wiele problemów i kosztów dla 
odbiorcy. W modelu ZSD mamy mniej 
strat i kosztów związanych z przesy-
łem, co korzystnie wpływa na kieszeń 
odbiorcy końcowego. Pytanie, czy ten 
model się sprawdzi? Nie wiem. Ale war-
to podjąć ryzyko i rozpocząć działania, 
które sprawią, że różni odbiorcy w różny 
sposób będą zaspokajać swoje potrze-
by energetyczne, nie tylko korzystając 
z energetyki wielkoskalowej. Dopełnie-
niem tej energetyki powinny być roz-
proszone źródła. A żeby tak się stało 
muszą być transparentne zasady funk-
cjonowania sieci dystrybucyjnych - rów-
nież zamkniętych obszarów, bo każ-
dy 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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Funkcjonujący aktualnie model go-
spodarki odpadami opiera się przede 
wszystkim na regionalnych instalacjach 
przetwarzania odpadów komunalnych 
(tzw. rIPOK-ach), którymi są instala-
cje mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania 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 frak-
cji 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 spa-
larni rDF-u [3]. 

Nie zmienia to jednak faktu, iż nie-
zależnie czy mówimy o spalarni zmie-
szanych odpadów komunalnych czy 
spalarni rDF-u, każdy projekt budowy 
takiej instalacji spotyka się ze zmaso-
wanymi protestami. Dla protestujących 
nie ma żadnego znaczenia, że rośnie 
w kraju góra tymczasowo magazyno-
wanego rDF-u, z którym przecież trze-
ba coś zrobić. Nie przyjmują oni również 

Olga Namiecińska, Grzegorz Wielgosiński, Agata Targaszewska,  
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

Oddziaływanie emisji 
zanieczyszczeń 
ze spalarni odpadów
Spalanie 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]. 

do wiadomości wielokrotnie potwierdzo-
nych faktów, że spalanie odpadów jest 
technologią sprawdzoną, instalacje są 
bezpieczne i nie są obiektami wpływa-
jącym na zanieczyszczenie środowiska 
w sposób znaczący. Jednym z najważ-
niejszych argumentów przeciwników bu-
dowy spalarni jest mocno akcentowana 
przez nich sprawa emisji zanieczysz-
czeń. Wobec pogarszającego się stanu 
zanieczyszczenia powietrza w Polsce 
i alarmujących raportów Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO), czy Europej-
skiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) 
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- w powszechnym przekonaniu budowa 
spalarni odpadów może ten stan tylko 
pogorszyć. Stereotyp czarnego, gryzą-
cego dymu z komina spalarni funkcjonu-
je. Postanowiono więc przeanalizować 
zarówno bezwzględną wielkość emisji, 
jak i imisję zanieczyszczeń wokół spa-
larni odpadów i porównać ją z emisją 
z podobnej wielkości (mocy) obiektami 
ciepłowniczymi, których ponad 300 funk-
cjonuje w naszym kraju. W przeważają-
cej części są to ciepłownie i elektrocie-
płownie wyposażone w kotły rusztowe 
(wodne, rzadziej parowe), czasami kotły 
pyłowe (parowe) oraz sporadycznie blo-
ki gazowe [4].

Dla celów obliczeniowych przyjęto 
nominalną moc cieplną kotła na pozio-
mie 105 MWt. Wielkość ta wynika z no-
minalnej wydajności jednego z najmniej-
szych produkowanych w kraju (np. przez 
rafako) kotłów pyłowych opalanych wę-
glem kamiennym - OP-140. Dla porów-
nania 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 po-
winien być kotłem parowym, tak by ana-
logicznie do spalarni odpadów pracował 
w kogeneracji. Jako trzeci wariant do po-
równania przyjęto kocioł gazowy również 
o mocy 105 MWt. Sumaryczna moc ko-
tła w przypadku spalarni odpadów rów-
nież pozostała ustalona na tym samym 
poziomie. Przy założonej wartości opa-
łowej zmieszanych odpadów komunal-
nych 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 funkcjo-
nującej 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 warto-
ści opałowej 14 MJ/kg i będzie posia-
dać nominalną moc cieplną również na 
poziomie 105 MWt. 

Podstawową charakterystykę in-
stalacji dla analizowanych 5 wariantów 
przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Podstawowa charakterystyka instalacji dla analizowanych 5 wariantów
Kocioł Jednostka OP-140 3 x OR-32 Blok gazowy ITPOK ITPOK - RDF

Moc MWt 105,0 105,0 105 105,1 105,0

Sprawność % 90 85 92 86 86

Temperatura 
spalin

oC 130 140 160 120 120

Wartość  
opałowa paliwa

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 Jednostka OP-140 3 x OR-32 Blok gazowy ITPOK ITPOK - RDF

Maksymalne 
zużycie paliwa 

Mg/h  
*) m3/h

20,0 19,3 11 909*) 58,7 31,4

Roczne zużycie 
paliwa

Mg/r.  
*) m3/r.

150 000 145 013 89 319 471*) 440 003 235 500

Współczynnik 
nadmiaru 
powietrza

- 1,3 1,6 1,1 2,3 2,3

Stężenie tlenu w 
spalinach

% 4,51 7,50 1,74 10,10 10,95

Wilgotność 
spalin

% 7,5 5,5 6 16 16

Strumień spalin
m3/h 229 409 296 945 198 448 526 976 436 391

m3u/h 158 042 166 937 125 825 335 303 252 744

Tab. 3. Obowiązujące standardy emisyjne dla analizowanych 5 wariantów
Kocioł Jednostka OP-140 3 x OR-32 Blok gazowy ITPOK ITPOK - RDF

SO2 mg/m3
u 250 1300 35 50 50

NOx mg/m3
u 200 400 200 200 200

Pył mg/m3
u 25 100 5 10 10

Tab. 4. Wielkość emisji maksymalnej oraz emisji rocznej dla analizowanych 5 wariantów
Kocioł Jednostka OP-140 3 x OR-32 Blok gazowy ITPOK ITPOK - RDF

SO2 kg/h 39,51 217,02 5,28 16,77 12,64

NOx kg/h 31,61 66,77 30,20 67,06 50,55

Pył kg/h 3,95 16,69 0,75 3,35 2,53

SO2 kg/rok 296 328 1 627 633 39 635 125 739 94 779

NOx kg/rok 237 063 500 810 226 485 502 955 379 116

Pył kg/rok 29 633 125 203 5 662 25 148 18 956

Na podstawie danych zawartych 
w tabeli 1 wyliczono wielkość maksymal-
nego chwilowego oraz średniorocznego 
zużycia paliwa, a następnie korzystając 
z zależności podanych przez reckna-
gela [5] obliczono maksymalny strumień 
spalin dla warunków pracy instalacji oraz 
dla warunków umownych (temperatura: 
273 K, ciśnienie: 1013 hPa, spaliny su-
che, umowna zawartość tlenu w spali-
nach: 3% dla bloku gazowego, 6% dla 
kotłów węglowych oraz 11% dla spalar-
ni odpadów w obu wariantach). Wyniki 
tych obliczeń przedstawiono w tabeli 2. 
Wartości współczynnika nadmiaru po-
wietrza (stężenia tlenu w splinach) oraz 
wilgotności spalin przyjęto na podstawie 

danych uzyskanych od potencjalnych 
dostawców instalacji. 

Następnie do obliczeń przyjęto wa-
riant maksymalny, czyli założono, że dla 
maksymalnego chwilowego zużycia pa-
liwa mamy maksymalny strumień spalin 
oraz w spalinach występują maksymal-
ne, prawem dopuszczalne, czyli nieprze-
kraczające standardów emisyjnych (art. 
141 ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
[6]) stężenia zanieczyszczeń (standardy 
emisyjne podane w tabeli 3, wg rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska w spra-
wie standardów emisyjnych dla niektó-
rych rodzajów instalacji, źródeł spalania 
paliw oraz urządzeń spalania lub współ-
spalania 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 mak-
symalnych oszacowano maksymalną 
emisję zarówno chwilową, jak i roczną 
podstawowych trzech zanieczyszczeń 
z procesu spalania - ditlenku siarki (SO2), 
tlenków azotu (NOx) przeliczonych na di-
tlenek azotu oraz pyłu. Wyniki tych ob-
liczeń zestawiono w tabeli 4. 

Z chemicznego punktu widzenia 
spalanie jest reakcją utlenienia związ-
ków organicznych - węglowodorów ma-
jących w swojej cząsteczce zarówno ato-
my węgla (C), jak i wodoru (H). Oprócz 
tych dwóch pierwiastków w materiale 
palnym poddawanym spalaniu występu-
ją często również inne atomy, np. siarki 
(S), azotu (N), tlenu (O), chloru (Cl), bro-
mu (Br) itp., które w procesie spalania 

również biorą udział, wchodząc w rozma-
ite reakcje. Generalnie przyjmuje się, że 
z chemicznego punktu widzenia spala-
nie każdego paliwa przebiega podobnie. 
Oprócz podstawowej reakcji utleniania 

węgla do ditlenku węgla oraz reakcji wo-
doru z tlenem prowadzącej do powsta-
nia wody przebiega szereg innych reak-
cji chemicznych, od niepełnego spalania 
w wyniku czego powstaje tlenek węgla 

Tab. 5. Wartość maksymalnych obliczonych stężeń jednogodzinnych w imisji w zasięgu 
oddziaływania emitora dla analizowanych 5 wariantów
Zanieczysz-

czenie
Jed-

nostka
OP-140 3 x OR-32

Blok 
gazowy

ITPOK
ITPOK - 

RDF
Wartość do-
puszczalna

SO2 μg/m3 62,041 269,368 8,288 13,835 12,236 350

NOx μg/m3 49,636 82,876 47,404 55,324 48,933 200

PM10 μg/m3 3,101 10,358 0,589 1,382 1,225 280

Tab. 6. Wartość maksymalnych obliczonych stężeń średniorocznych w imisji w zasięgu 
oddziaływania emitora dla analizowanych 5 wariantów
Zanieczysz-

czenie
Jed-

nostka
OP-140 3 x OR-32

Blok 
gazowy

ITPOK ITPOK RDF
Wartość do-
puszczalna

SO2 μg/m3 1,924 8,492 0,257 0,437 0,392 20

NOx μg/m3 1,539 2,613 1,470 1,747 1,576 40

PM10 μg/m3 0,096 0,327 0,018 0,044 0,039 40

Opad pyłu
g/m2 
rok

2,574 9,067 0,489 1,250 1,107 200

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. 

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

Doosan Lentjes  
Energia z odpadów 

reklama
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(CO), węgiel elementarny (sadza), po-
przez 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 re-
dukcji czego produktem może być np. 
siarkowodór (H2S), chlorowodór (HCl) 
itp. W wyniku skomplikowanych reak-
cji poza strefą spalania powstają różne 
związki chemiczne jak np. proste alde-
hydy, ketony, kwasy karboksylowe, alko-
hole, proste związki alifatyczne i aroma-
tyczne, wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne, polichlorowane bifenyle 
czy wreszcie polichlorowane dibenzo-
p-dioksyny i polichlorowane dibenzofu-
rany. Dostępna literatura przynosi liczne 
doniesienia o wielu tego typu związkach 
wykrytych w spalinach ze spalania nie 
tylko odpadów, ale także węgla czy bio-
masy [2]. Lista substancji, dla których 
określono standardy emisyjne w przy-
padku spalarni odpadów jest znacznie 
dłuższa niż w przypadku energetycz-
nego spalania paliw, jednakże to, że ja-
kieś substancje nie są normowane dziś 
w spalinach ze spalania węgla czy bio-
masy nie oznacza, że ich tam nie ma. 
Przygotowywane tzw. konkluzje BAT dla 
energetycznego spalania paliw w spo-
sób 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 jed-
nak ograniczyć się tylko do porównania 
emisji podstawowych zanieczyszczeń 
emitowanych ze wszystkich analizowa-
nych rodzajów obiektów ciepłowniczych: 
kotła pyłowego i kotła rusztowego opa-
lanego węglem kamiennym, bloku gazo-
wego opalanego gazem ziemnym oraz 
spalarni zmieszanych odpadów komu-
nalnych i spalarni rDF-u. Porównanie 
wielkości emisji maksymalnej oraz rocz-
nej dla ditlenku siarki, tlenków azotu oraz 
pyłu przedstawiono w tabeli 5. 

Analizę wielkości imisji tych za-
nieczyszczeń do środowiska (stężeń 
w powietrzu atmosferycznym) w rejo-
nie oddziaływania rozpatrywanej emisji 

zanieczyszczeń przeprowadzono, wyko-
rzystując obowiązującą metodykę mo-
delowania rozprzestrzeniania się zanie-
czyszczeń w powietrzu atmosferycznym 
opartą na modelu dyfuzji atmosferycznej 
Pasquille’a, opisaną w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska w sprawie warto-
ści odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu [9]. Przyjęto, że wprowadza-
nie zanieczyszczeń do powietrza odby-
wać się będzie za pośrednictwem emi-
tora o wysokości 60 m. Średnica emitora 
w każdym analizowanym przypadku by-
ła 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 zmie-
szanych odpadów komunalnych), w celu 
zachowania jednolitej prędkości wpro-
wadzania 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 da-
nych zawartych w tabeli 4 przedsta-
wiono w postaci wykresów porówna-
nie emisji zanieczyszczeń powstających 
we wszystkich analizowanych rodzajach 
obiektów ciepłowniczych tzn. dla kotła 
pyłowego i rusztowego opalanego wę-
glem kamiennym, bloku gazowego opa-
lanego gazem ziemnym oraz spalarni 
zmieszanych odpadów komunalnych 
i spalarni rDF-u (rys. 1-3).

Jednocześnie analizując dane za-
warte w tabelach 5 i 6 łatwo zauważyć, 
że w żadnym z rozpatrywanych przypad-
ków emisja zanieczyszczeń nie powo-
duje przekroczenia standardów jakości 
powietrza (dopuszczalnych stężeń jed-
nogodzinnych i dopuszczalnych stężeń 
średniorocznych) zgodnie z wymaga-
niami 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 od-
padów (zarówno zmieszanych, jak i rDF) 
z emisją z ciepłowni węglowych (wypo-
sażonych zarówno w kotły pyłowe, jak 
i rusztowe) wypada zdecydowanie le-
piej na korzyść spalarni odpadów. Je-
dynie w przypadku emisji tlenków azo-
tu emisja ze spalarni jest porównywalna 
z emisją z kotłów rusztowych. Pozostałe 
kotłownie (kocioł pyłowy i blok gazowy) 
wypadają lepiej. Wynika to ze stosunko-
wo 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 znacz-
nym strumieniem spalin przy obowiązu-
jącym wszystkie instalacje identycznym 
standardzie emisyjnym - 200 mg/m3

u. 
Analizując rzeczywiste oddziaływa-

nie emisji zanieczyszczeń z porównywal-
nych emitorów można łatwo zauważyć, 
że dla spalarni odpadów (zarówno zmie-
szanych, jak i rDF) jedynie w przypadku 
emisji NOx obliczone stężenia jednogo-
dzinne 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 dopuszczal-
nych dla wszystkich analizowanych za-
nieczyszczeń, tj. SO

2, NOx, pyłu zawie-
szonego PM10, a także opadu pyłu. 

Można zatem śmiało powiedzieć, że 
pomimo wielu protestów i niechęci spo-
łeczeństwa w kwestii budowy Instalacji 
Termicznego Przekształcania Odpadów 
obiekt ten w żadnej mierze nie powinien 
być nazywany „trucicielem”. Jak widać 
istniejące dziś instalacje obiektów cie-
płowniczych wytwarzają i emitują do śro-
dowiska więcej szkodliwych zanieczysz-
czeń niż spalarnia odpadów. 

Podsumowując, niniejsza praca ma 
na celu porównanie oddziaływania emi-
sji zanieczyszczeń emitowanych z po-
wszechnie stosowanych kotłów z sekto-
ra ciepłowniczego ze spalarnią odpadów 
komunalnych (zarówno zmieszanych, jak 
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i rDF). Z przedstawionych wyników wi-
dać wyraźnie, że Termiczne Przekształ-
canie Odpadów Komunalnych nie wpły-
wa znacząco na środowisko. Z drugiej 
strony należy pamiętać, że ta metoda 
jest nieodzownym elementem systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, 
sprawdzonym i funkcjonującym w naj-
bardziej uprzemysłowionych krajach nie 
tylko unii Europejskiej, ale także całego 
świata [2]. 
� o
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Wojciech Nowak, Centrum Energetyki AGH

Technologie zgazowania 
odpadów komunalnych

Ilość oraz skład morfologiczny od-
padów komunalnych w bardzo dużym 
stopniu zależą od miejsca ich powstawa-
nia, a także od pory roku. Ilość odpadów 
komunalnych zebranych w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca jest silnie sko-
relowana z kondycją ekonomiczną po-
szczególnych 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 komu-
nalnych). 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 skiero-
wano łącznie 5 834,9 tys. Mg, z czego 
5 436,9 tys. Mg przeznaczono do skła-
dowania, a 398 tys. Mg do unieszkodli-
wienia poprzez przekształcenie termicz-
ne bez odzysku energii1.

W przeciętnym składzie frakcyjnym 
odpadów komunalnych około połowę 
masy odpadów stanowi papier, tektura, 

Odpady 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. 

tworzywa sztuczne oraz odpady orga-
niczne i inne spożywcze. Są to frakcje 
posiadające potencjał energetyczny, któ-
ry może zostać wykorzystany do pro-
dukcji gazu posiadającego właściwości 
palne, względnie gazu o składzie odpo-
wiednim do zastosowania w syntezie 
chemicznej. Podstawowym procesem, 
który umożliwia otrzymanie gazu o ta-
kich właściwościach jest zgazowanie. 

 � Zgazowanie w systemie 
gospodarki odpadami

Analizując potencjalne scenariusze 
zastosowania zgazowania z punktu wi-
dzenia rodzaju pozyskiwanego surowca, 
można wyróżnić:

 � instalacje bezpośrednio przyjmu-
jące odpady zmieszane od miesz-
kańców za pośrednictwem firm 
odbierających i transportujących 
odpady komunalne,

 � instalacje będące odbiorcą końco-
wym frakcji energetycznych z insta-
lacji segregacji odpadów względnie 
zakładów komponowania paliw al-
ternatywnych.
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 wtór-
ne SrF (ang. solid recovered fuels).
Frakcja nadsitowa (kod 19 12 12) 

pochodzi z instalacji mechaniczno-bio-
logicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych, działających 
najczęściej jako tzw. rIPOK (regionalne 
Instalacje Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych) i stanowi ok. 30-45% stru-
mienia wejściowego odpadów. Parame-
try energetyczne tej frakcji są zmienne 
w czasie (szczególnie sezonowo: lato-
zima) oraz zależne od struktury linii tech-
nologicznej. Generalnie można przyjąć, 
że frakcja nadsitowa posiada wartość 
opałową w zakresie 9-14 MJ/kg. Mate-
riał ten występuje luzem, a jego granu-
lacja wynosi powyżej 80 mm.

Drugim rodzajem odpadów palnych 
są paliwa alternatywne (kod odpadu 19 
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12 10). Są to stałe, rozdrobnione odpa-
dy palne, o jednorodnym stopniu wymie-
szania, powstałe w wyniku zmieszania 
odpadów innych niż niebezpieczne, z 
udziałem lub bez udziału paliwa stałe-
go, ciekłego lub biomasy. Stałe paliwa 
wtórne SrF powstają m.in. z frakcji nad-
sitowej oraz odpadów przemysłowych. 
SrF to paliwo o unormowanych właści-
wościach jakościowych (wartość opało-
wa, zawartość chloru, zawartość rtęci), 
wykorzystywane jako źródło energii w 
procesach spalania lub współspalania 
odpadów. Obecnie głównym odbiorcą 
SrF jest przemysł cementowy2. W litera-
turze oraz nomenklaturze rynkowej pali-
wo alternatywne występuje również pod 
nazwą rDF (ang. refuse-derived fuel). 

 � Zgazowanie w systemie 
prawnym

Instalacje zgazowania odpadów w 
świetle prawa unijnego i prawa polskiego 
są w traktowane jako zakłady termicz-
nego przekształcania odpadów (spalar-
nie albo współspalarnie), jeżeli gaz po-
wstający podczas tych procesów jest 
następnie spalany, w tym także poza 
taką instalacją.

W 2010 r. została przyjęta dyrektywa 
2010/75/uE, tzw. Dyrektywa IED3. Wpro-
wadziła ona nową regulację umożliwiają-
cą zaprzestanie stosowania w stosunku 
do instalacji zgazowania przepisów do-
tyczących spalarni i współspalarni od-
padów, po spełnieniu odpowiednich wa-
runków technicznych. Zgodnie z art. 42 
ust. 1 dyrektywy IED, rozdział IV. Prze-
pisy szczególne dotyczące spalarni od-
padów i współspalarni odpadów: „[…] 
rozdział nie ma zastosowania do insta-
lacji 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 spowodo-
wać emisji większych niż w wyniku spa-
lania gazu ziemnego”.

Odrębnym przypadkiem jest wa-
riant wykorzystania oczyszczonego ga-
zu procesowego ze zgazowania od-
padów w syntezie chemicznej. Trudno 

tutaj mówić o emisji zanieczyszczeń 
do powietrza wynikającej ze spalenia 
tego gazu. W takim wariancie gaz pro-
cesowy 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 ty-
pu r3 jest rozwiązaniem innowacyjnym 
w skali światowej z uwagi na jedynie 
kilka instalacji znajdujących się w fazie 
testowej. Z tego powodu szczegóło-
we wymagania dopuszczeniowe będą 
prawdopodobnie wymagały praktycznej 
weryfikacji przez organy ochrony środo-
wiska 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 tech-
nologicznej 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 posta-
wiono na zgazowanie jako najbardziej 

odpowiedni proces ze względów tech-
nologicznych, jak i środowiskowych.

Pomimo długiej historii rozwoju tech-
nologii zgazowania węgla, technologia ta 
jest od stosunkowo niedługiego okresu 
stosowana do przetwórstwa odpadów 
komunalnych i przemysłowych. Głów-
nym problemem okazał się niejednorod-
ny skład chemiczny odpadów przezna-
czonych do zgazowania oraz trudność 
przygotowania odpowiedniego rozkładu 
ich uziarnienia.

Z uwagi na to, że zgazowanie do-
starcza gaz, którego skład możemy re-
gulować poprzez wybór odpowiedniej 
technologii można wyróżnić dwa głów-
ne kierunki zastosowania tej technologii:

 � zastosowania w kierunku energe-
tycznym,

 � zastosowanie w kierunku chemicz-
nym.
Zgazowanie jest procesem miesz-

czącym się klasyfikacyjnie pomiędzy pi-
rolizą a spalaniem. Wszystkie one pro-
wadzą do termicznego przekształcania 
paliwa, a różnice wynikają zasadniczo 
z odmiennych warunków temperaturo-
wych oraz różnej ilości tlenu podawa-
nego do procesu (rys. 2). W związku z 
tym istnieją różne strategie implementacji 
tych procesów do praktyki przemysło-
wej, z tym że piroliza stosowana jest naj-

rys. 1. Światowe zużycie odpadów w procesach termicznego przekształcania



24 nr 1(55)/2017
P

al
iw

a 
d

la
 e

n
er

g
et

yk
i

chętniej do termicznego przekształcania 
zdefiniowanych odpadów takich jak: zu-
żyte opony czy też tworzywa sztuczne. 
W tych przypadkach procesy te ukie-
runkowane są głównie na wykorzysta-
nie olejów będących jednym z podsta-
wowych produktów. Spalanie natomiast 
jest szczególnie rozwinięte w Europie i 
jest procesem nieakceptowanym obec-
nie dla dalszego rozwoju i stosowania. 

 � Proces zgazowania

Zgazowanie jest procesem częścio-
wego rozkładu termicznego substancji 
palnej, zachodzącym w obecności tle-
nu, ale występującego w ilości znacznie 
mniejszej niż stechiometryczne zapotrze-
bowanie do spalania. Tlen wprowadzo-
ny jest do układu z powietrzem lub w 
postaci czystej. Dodatkowo stosuje się 
w niektórych rozwiązaniach parę wod-
ną jako czynnik reaktywny powodujący 
zwiększenie wydajności wodoru.

W związku z tym, zgazowanie moż-
na scharakteryzować w sposób nastę-
pujący:

 � do zgazowania stosuje się powie-
trze, tlen lub parę wodną,

 � proces prowadzi się zazwyczaj 
w temperaturze ok. 850°C, nato-
miast strefowo podwyższa się ją 
do ok. 1400°C, w celu rozkładu 
węglowodorów kondensujących 
lub przetopienia substancji mine-
ralnej (popiołu),

 � produkty gazowe są palne (główne 
składniki stanowią: metan, wodór, 
ditlenek i monotlenek węgla), a sta-
ła pozostałość składa się z mate-
riału niepalnego - popiołu,

 � w ogólności w procesie następuje 
konwersja całej energii chemicznej 
zawartej w paliwie do energii che-
micznej zawartej w gazie,

 � typowa wartość opałowa gazu 
otrzymanego ze zgazowania z wy-
korzystaniem tlenu wynosi 10 do 
15 MJ/m3, a przy wykorzystaniu 
powietrza 4 do 6 MJ/m3.
Zgazowanie oferuje produkt gazowy, 

który może być wykorzystywany zarów-
no do wysokoefektywnego wytwarza-

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

nia energii elektrycznej lub syntezy che-
micznej. Inną istotną zaletą zgazowania 
jest prowadzenie wszystkich zabiegów 
oczyszczania gazu na mniejszej jego 
ilości niż w przypadku procesu ukierun-
kowanego na spalanie. W klasycznej 
sytuacji proces spalania odpadów po-
trzebuje ok. 2,5 m3/kg powierza, wytwa-
rzając ok. 14 m3/kg spalin kierowanych 
do oczyszczania. Natomiast w zgazowa-
niu używamy ok. 1,2 m3/kg powietrza, 
wytwarzając ok. 2,5 m3/kg gazu pod-
dawanego oczyszczaniu. Z porównania 
przedstawionych liczb wynika, że insta-
lacja oczyszczania gazu jest w przypad-
ku zgazowania ok. 5-krotnie mniejsza, a 
przez to również tańsza. Ponadto pro-
ces prowadzony jest w warunkach re-
dukcyjnych, co nie sprzyja formowaniu 
się chlorowcopochodnych organicznych 
(dioksyny), stanowiących istotne zagro-
żenie ekologiczne. W tym także istotny 
jest katalityczny wpływ substancji mine-

ralnej, która jest aktywna w atmosferze 
utleniającej. 

 � Reaktory zgazowania

Proces zgazowania prowadzony mo-
że być w różnych typach gazogenerato-
rów, których ogólną klasyfikację przed-
stawiono na rys. 3.

Typowym rozwiązaniem stosowanym 
w reaktorze ze złożem zwartym jest do-
zowanie surowca od góry, a wprowadze-
nie podmuchu powietrznego lub wzbo-
gaconego w tlen od spodu. Można 
stosować także dodatek pary wodnej. 
Przepływ medium zgazowującego od-
bywa się w związku z tym w przeciw-
prądzie do opadającego wraz z postę-
pem zgazowania złożem materiału. Gaz 
procesowy jako produkt wyprowadza się 
od góry reaktora i z tego powodu zawie-
rać może znaczne ilości węglowodorów 
kondensujących (smoły).

rys. 3. Schematy podstawowych układów gazogeneratorów  
(reaktor ze złożem zwartym i reaktor ze złożem fluidalnym)
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Istnieją również różne mechanizmy 
do odprowadzania popiołu. Jednym 
wspólnym elementem konfiguracji ukła-
du jest ruszt utrzymujący fizyczne złoże 
zgazowywanego materiału oraz umożli-
wiający wyprowadzenie popiołu. W nie-
których układach popiół wyprowadza się 
w postaci sypkiej, jako stałą substancję, a 
w niektórych w postaci ciekłej. Z tego po-
wodu w tym ostatnim przypadku stosuje 
się do zgazowania powietrze wzbogaco-
ne w tlen, co pozwala uzyskać w dolnej 
strefie złoża temperaturę konieczną do 
przetopienia popiołu. Przetopienie wy-
maga wysokich temperatur i poza tlenem 
konieczne jest podwyższenie kaloryczno-
ści wsadu. Osiąga się to poprzez wpro-
wadzenie 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 te-
go typu surowiec nie wymaga zazwyczaj 
specjalnego przygotowania pod wzglę-
dem wielkości odpadów oraz ich wilgot-
ności. regulacje temperatury topnienia 
osiąga się przez odpowiedni dodatek 
topników (np. kamień wapienny). 

W rozwiązaniach ze złożem fluidal-
nym - z uwagi na dużą niejednorodność 
wsadu - stosuje się piasek jako stabili-
zator aerodynamiczny złoża, do którego 
wprowadza się odpady. Odpady te mu-
szą być także odpowiednio przygotowane 
wcześniej, pod względem wielkości ziarna 
i zawartości wilgoci. Na podstawie prak-
tycznych danych wskazuje się, że wiel-
kość pojedynczego fragmentu odpadu 
poddawanego zgazowaniu w dwóch wy-
miarach nie powinna przekroczyć 50 mm, 
przy zachowaniu trzeciego wymiaru na 
poziomie maksymalnym 6 mm.

układ fluidalny zapewnia bardzo do-
bre wymieszanie złoża, a zatem i dobre 
warunki transportu masy i ciepła. Gazy 
procesowe mają temperaturę bliską tem-
peraturze złoża, która powinna być niż-
sza 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 

dlatego zewnętrzny konwerter plazmowy.
Oprócz potencjalnych problemów z 

paliwami, które mają niską temperaturę 
topnienia popiołu, mogą pojawić się pro-
blemy z zapewnieniem odpowiedniego 
uziarnienia wsadu. W przypadku wpro-
wadzenia materiału o dużo większym 
uziarnieniu - może nastąpić defluidyzacja 
złoża. Podobne zjawisko może zajść w 
przypadku nadmiernej zawartości sub-
stancji alkalicznych.

 � Klasyfikacja układów 
technologicznych

Z punktu widzenia sposobu integra-
cji układu technologicznego i wynikają-
cych z tego następstw kwalifikacyjnych 
w ogólności mamy do czynienia z dwo-
ma następującymi rozwiązaniami tech-
nologicznymi:

 � zintegrowany układ zgazowania 
odpadów i spalania gazu, z oczysz-
czaniem spalin przed kominem - 
produkt: ciepło w parze wodnej o 
parametrach odpowiednich dla ge-
neracji energii elektrycznej w turbi-
nie parowej,

 � zgazowanie wyspowe i oczyszcza-
nie gazu procesowego do dalszego 
zużycia w następujących rozwią-
zaniach:

 � lokalny układ jego spalania 
na cele energetyczne,
 � przesyłanie i spalanie w jed-
nostce rozdzielonej od zgazo-
wania,
 � konwersja chemiczna do 
produktu końcowego (np. me-
tanol).

Pierwsze z tych rozwiązań odpowia-
da kryteriom stawianym przed wszystki-
mi instalacjami termicznego przekształ-
cania odpadów, a drugie pozwala pod 
pewnymi warunkami niejako „odkodo-
wać” gaz od odpadu.

Typowy układ termicznego prze-
kształcania odpadów obejmuje funkcje 
i procesy jednostkowe przedstawione na 
rys. 4, z uwzględnieniem dwóch rozpa-
trywanych kierunków zastosowania, tzn. 
energetycznego i chemicznego. 

 � Dostawcy technologii 
zgazowania

Analiza rynku oferentów technologii 
zgazowania, które stosowane są w ska-
li 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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 � Enerkem6,
 � Foster Wheeler7,
 � JFE High Temperature Gasifying 

and Melting System8,
 � Leveraged Green Energy Gaspla-

sma (LGE)9,
 � Nippon Steel & Sumikin Engine-

ering (NSENGI)10,
 � Synthesis Energy Systems (SES)11.

Większość technologii oferuje wy-
twarzanie gazu palnego do wykorzy-
stania energetycznego. W tym niektóre 
(NSENGI, JFE) do wytwarzania lokalne-
go poprzez zintegrowane zgazowanie 
odpadów z komorą spalania gazu i wy-
twarzaniem pary wodnej dla turbiny. Po-
dobnie oferowane są rozwiązania CHO 
Power, Foster Wheeler i LGE. W przy-
padku Alter NrG  i SES dostarczany jest 
gaz palny oczyszczony, co daje możli-
wość przesyłu i spalania w dedykowa-
nych urządzeniach. W takim przypadku 
może mieć ewentualnie zastosowanie 
przepis o spalaniu gazu o właściwo-
ściach emisyjnych gazu ziemnego. 

Spośród wymienionych technolo-
gii trzy charakteryzują się największym 
spektrum odpadów możliwych do zga-
zowania (NSENGI, JFE i Alter NrG), 
pozwalając również na utylizację odpa-
dów niebezpiecznych i toksycznych. Pod 
względem rozmiaru frakcji kierowanej do 
reaktora, najbardziej elastyczne są re-
aktory oferowane przez NSENGI i JFE, 
dla których praktycznie jedynym ogra-
niczeniem jest zawartość frakcji poniżej 
5 mm. Najwyższymi temperaturami pro-
cesu osiąganymi poprzez spalanie kok-
su w dolnej strefie reaktora odznaczają 
się technologie NSENGI i JFE. Techno-
logia Alter NrG jako jedyna umożliwia 
stosowanie do zgazowania powietrza, 
co ogranicza konieczność budowy insta-
lacji jego rozdziału, niemniej jednak tech-
nologia 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 wy-
sokiej czystości. Technologie NSENGI, 
JFE i Alter NrG stosują jeden reaktor w 
ciągu zgazowania, a pozostałe dwa re-
aktory 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 osią-
gnięto 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. Po-
nadto atmosfera redukująca pozwala na 
redukcję tlenków metali ciężkich, które 
następnie częściowo odparowuje i są 
wychwytywane razem z popiołem lot-
nym, co znacznie obniża emisję szko-
dliwych związków do atmosfery. Zasto-
sowanie układu złożonego z jednego 
reaktora zgazowania i drugiego następ-
czego konwersji parogazów zmniejsza 
ryzyko awarii oraz obniża koszt i złożo-
ność całej instalacji. W przypadku zga-
zowania 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 poten-
cjalnie bardzo atrakcyjny i najbardziej 
zaawansowany jest w aplikacji firmy 
ENErKEM12, prowadzący do etanolu. 
Możliwe jest także ukierunkowanie do 
metanolu lub jego pochodnych. Instala-
cja o zdolności przerobowej 120 tys. ton 
odpadów jest w stanie dostarczyć ok. 
45-50 tys. ton metanolu. Podobne roz-
wiązanie oferowane jest przez firmę SES.

 � Wnioski

Biorąc pod uwagę stan rozwoju tech-
nologii zgazowania oraz pracujące in-
stalacje można stwierdzić, że znacznie 
bardziej dojrzałe jest zgazowanie ukie-
runkowane na produkcję energii. Obec-
nie w świecie pracuje 60 instalacji w ska-
li demo lub komercyjnej produkujących 
parę techniczną lub energię elektryczną. 
Dla porównania, jedynie trzy z istnieją-
cych instalacji wykorzystują gaz synte-
zowy do produkcji metanolu, zazwyczaj 
w skali demonstracyjnej.

Pod względem operacyjnym i du-
żą elastyczność ze względu na zmiany 
składu odpadów, technologie wykorzy-
stujące zalety pieca ze złożem zwartym 

- przesuwnym, NSENGI oraz JFE, na-
stawione na produkcję energii, posiadają 
najwięcej zalet. 

Ze względu na innowacyjność naj-
bardziej interesujące są technologie firm: 
Alter NrG, SES oraz Enerkem, których 
ostatecznym produktem może być me-
tanol lub inne chemikalia. rozwiązanie 
takie stawia je znacznie wyżej w hierar-
chii 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 Ra-

dy 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. 

w sprawie emisji przemysłowych (zapobie-

ganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

4) http://www.alternrg.com/

5) http://www.cho-power.com/en/

6) http://enerkem.com/about-us/technolo-

gy/

7) http://www.gasification-syngas.org/uplo-

ads/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/enerkem-

alberta-biofuels/
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Późną wiosną drzewo to kwitnie obfi-
cie, a jego okazale liliowe kwiaty, ciemniej 
nakrapiane zebrane są w duże kwiato-
stany-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 

dr Małgorzata Falencka-Jabłońska, Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Paulownia cesarska 
- rekordzistka tempa wzrostu  
i jej „kariera” w Polsce?

Paulownia 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...

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 wyjątko-
wo szybkim wzroście, na obszarach 

o średniorocznych opadach na pozio-
mie 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 po-
ziom wód gruntowych powinien być po-

"Dostosuj się do tempa natury, jej sekretem jest cierpliwość"

Ralph Waldo Emerson
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niżej 2 m, by zapewnić paulowni opty-
malny wzrost.

Duże zainteresowanie tym gatun-
kiem, 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 pro-
wadzących fotosyntezę typu C4. Jest to 
obecnie szczególnie ważne, gdyż deter-
minuje asymilację 10-krotnie większej ilo-
ści CO2 niż gatunki prowadzące fotosyn-
tezę typu C3, tak jak np. wierzby. Badania 
dowodzą, że uprawa 1 ha paulowni mo-
że w ciągu roku absorbować 1235 t  
CO2 (Woods 2008). Co więcej, jest ona 
również mniej wrażliwa na zanieczysz-
czenia gazowe powietrza, tzn. SO2, H2S 
oraz NO2 (rao 1986). Ponadto paulow-
nia jest wykorzystywana do rekultywacji 
gleb zdegradowanych m.in. gruntów po-
kopalnianych oraz w fitoremediacji (Aza-
rello Pandolfi i in. 2012, Vadav, Vaidya 
i in. 2013). Ma silny system korzenio-
wy, który może stanowić ochronę gleby 
przed procesem erozji. Jest też odporna 
na znaczne ilości azotu i fosforu. Wyniki 
doświadczeń wskazują, że 8-lenie upra-
wy paulowni potrafią zaadsorbować na-
wet 930 kg N/ha (Woods 2008).

Trzeba jednak podkreślić również, 
że np. w latach 80. ub. stulecia bada-
nia 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 wypiera-
nie rodzimych gatunków.

Jednocześnie brytyjski urząd nadzo-
ru finansowego (Financial Contuct Au-
thority) przestrzegał zainteresowanych 
przed inwestowaniem w egzotyczne 
gatunki drzew, m.in. paulowni. radził 
zachowanie dużej ostrożności, bo „in-
westycje określane mianem małego ry-
zyka”, mające dać duże zyski po 5 la-
tach, kończyły się fiaskiem, co więcej 
bez możliwości otrzymania jakiegokol-
wiek odszkodowania!

Hiszpanie skrzyżowali dwa gatunki 
paulowni puszystej oraz fortunei, a po-
wstały mieszaniec Paulownia Cotta Vi-
sta-2 charakteryzujący się znacznie 
większym tempem wzrostu i dobrą ja-

kością drewna, zyskał też unijne certy-
fikaty fitosanitarne. Była ona namnażana 
in vitro w laboratoriach pod Walencją. Te-
stowano tam również cechę jej mrozood-
porności. Jednak wyniki tych testów nie 
dadzą się przetransponować i odnieść 
w sposób bezpośredni do warunków 
terenowych, zwłaszcza w naszym kraju, 
gdzie uwarunkowania klimatyczno-pogo-
dowe różnią się znacznie od warunków 
hiszpańskich.

W 2012 r. wykorzystaniem wyników 
hiszpańskich badań zajęła się powo-
łana do tego celu spółka Carbon So-
lution Global Ltd. Przez firmę tę został 
opracowany program - Zero CO2, któ-
ry pozwala firmom na zdyskontowanie 
działań związanych z obniżeniem emi-
sji tego związku (tzw. ślad węglowy). 
Wykazano, że uzyskany in vitro szczep 
paulowni jest 10-krotnie większym po-
chłaniaczem 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 powsta-
ły w 2014 r. na Węgrzech. Jak informo-
wało Carbon Solution Global pod ko-
niec 2015 r. łączna powierzchnia tych  
plantacji osiągnęła 460 ha, a były one 
zlokalizowane m.in. na terenie rumunii 
Czech, Polski. Pierwsze plantacje po-
wstały w naszym kraju w 2015 r., a ko-
lejne kilkuhektarowe plantacje miały po-
wstać w 2016 r. w ramach projektu Klon 
Konsorcjum, firm prywatnych (woj. lu-
belskie) oraz we współpracy z uniwer-
sytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Dystrybutorzy sadzonek w swych ma-
teriałach reklamowo-promocyjnych za-
pewniają, ”że bez trudu znoszą one tem-
peratury w granicach - 250C do + 450C 
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i że jest to drzewo nieinwazyjne i bez-
pieczne dla środowiska naturalnego”. 
Koszty, według oferujących Oxytree to 
ok. 10 euro za 1 sadzonkę, a do obsa-
dzenia 1 ha potrzeba 500-550 sztuk. 
Carbon Solution dostarcza je i gwaran-
tuje też odbiór wyhodowanego drewna 
w cenie 100 euro/m3. Według ich ocen 
„1 drzewo to 0.5 m3 tak więc z 1 ha moż-
na ich zdaniem uzyskać 250 m3 drew-
na 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 pau-
lowni obecnie w Polsce polecana jest 
tylko w ciepłych zachodnich regionach 
kraju tzn. w pasie Szczecin-Wrocław. 
Jednak jak podkreślają praktycy, zi-
mą  młode rośliny wymagają osłania-
nia 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 odpowied-
niej wielkości plantacjach co gwarantuje 
ich porównywalność i wiarygodne wnio-
skowanie dla danych warunków klima-
tyczno-geograficznych. Jest to szcze-
gólnie ważne dla gatunków obcych, 
pochodzących z innych stref klimatycz-
nych i mogących stanowić potencjalne 
zagrożenie dla gatunków naszej, rodzi-
mej flory.

Takimi wynikami szczegółowych 
ocen i analiz wzrostu paulowni na razie 
Polska nie dysponuje. 

Interesujące wyniki swych doświad-
czeń nad paulownią opublikowali bada-
cze z Wydziału Biologiczno-rolniczego 
uniwersytetu rzeszowskiego, zazna-
czając już w tytule artykułu, że to do-
piero początek (Wstępne badania nad 
introdukcją paulowni na Podkarpaciu
...-Jacek, Litwińczuk). Autorzy podkre-
ślają, że wcześniejsze doświadczenia 
oraz charakterystyki właściwości upraw 
paulowni pochodzą wyłącznie z krajów 
o zdecydowanie cieplejszym klimacie, 
jak m.in. Chiny, Tajwan, Kambodża, Wiet-
nam, południowe regiony uSA, Meksyk, 
Hiszpania czy Bułgaria. Stąd też istnieje 

uzasadniona obawa, że wymagania ter-
miczne tego gatunku, a zwłaszcza nie-
wielka odporność na mróz, może być 
istotną barierą do wprowadzenia jej do  
powszechnych upraw, na terenie na-
szego kraju. 

Warto wiedzieć, że pojedyncze eg-
zemplarze paulowni cesarskiej od kilku-
dziesięciu 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 (naj-
wyższa w naszym kraju w wieku kilku-
dziesięciu lat ma tu  8 m wysokości!, Po-
znaniu). Jednocześnie trzeba zaznaczyć, 
że wszystkie egzemplarze paulowni po-
wyżej kilkunastu lat mają zdeformowa-
ne pnie, spowodowane uszkodzeniami 
mrozowymi.

Z części najbardziej okazałych drzew 
paulowni z arboretów i ogrodów bota-
nicznych, a także z drzew pochodzących 
z Węgier i Krymu pobrano nasiona i zało-
żono w 2014 r. polowe doświadczenie na 
glebie piaszczystej nawiezionej osada-
mi 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 wierz-
by energetycznej Salix viminalis.

rośliny na plantacji wykształciły du-
że liście, przekraczające 30 cm długo-
ści i 25 szerokości. Zdaniem badaczy 
liście paulowni są bardzo cennym źró-
dłem biomasy, ale opadają one niestety 
już po pierwszych przymrozkach. Późne 
przymrozki wiosenne były też  przyczyną 
obumarcia 19,6% ogólnej liczby osobni-
ków paulowni na plantacji. Co ciekawe, 
nie stwierdzono różnic pod tym wzglę-
dem między rodami krajowymi i zagra-
nicznymi (Jacek, Litwińczuk).

Jednocześnie mikrorozmnażane klo-
ny paulowni metodą kultur in vitro, dały 
efekt otrzymania w ciągu roku z jednej 
rośliny ponad 10 tys. sadzonek goto-
wych do wysadzenia w terenie (Jacek, 
Litwińczuk).

Autorzy  materiałów  promocyjnych 
firm oferujących sadzonki paulowni po-

dają w nich dane nie do końca spraw-
dzone, ale na pewno przemawiające 
do wyobraźni potencjalnych nabyw-
ców: ”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 podob-
nej twardości”.

reasumując, należy stwierdzić, że 
póki nie mamy wiarygodnych wielolet-
nich wyników badań i analiz jak paulow-
nia ”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 wy-
nika z już dostępnych dwu-, trzyletnich 
wyników polskich badań kariera pau-
lowni cesarskiej w Polsce jest sprawą 
otwartą...
� o
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Biomasa jest odnawialnym źró-
dłem energii o wysokim potencjale 
aplikacji, obejmującym wytwarzanie 
ciepła i energii elektrycznej oraz paliw 
ciekłych i chemikaliów [1, 2]. Z uwa-
gi na rozproszony charakter tego źró-
dła oraz duże zróżnicowanie własno-
ści paliwowych, biomasa jest paliwem 
dedykowanym do zastosowań mało-
skalowych. Obecnie małoskalowe in-
stalacje wykorzystujące biomasę stałą 
to instalacje produkujące ciepło w pro-
cesach spalania. Krajowi producen-
ci urządzeń biomasowych to głównie 
producenci kotłów na biomasę stałą 
oraz urządzeń pomocniczych, np. po-
dajników, pieców akumulacyjnych, jak 
również producenci linii do przetwa-
rzania biomasy surowej poprzez pe-
letowanie lub brykietowanie [3]. urzą-

mgr inż. Janina Ilmurzyńska, Instytut 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.  

Technologia zgazowania biomasy 
dla efektywnej generacji energii 
w małej skali

dzenia do spalania biomasy różnią się 
znacznie pod względem sprawności, 
wynoszącej od 50% w kotłach trady-
cyjnych do 90% osiąganych w nowo-
czesnych automatycznych kotłach 
na biomasę przetworzoną. Znacz-
ne różnice obserwuje się również we 
wskaźnikach emisji zanieczyszczeń 
z różnych urządzeń [4]. Ciepło ze spa-
lania biomasy może być wykorzysta-
ne do wytwarzania energii elektrycznej 
w obiegu parowym lub obiegu OrC  
(z ang. Organic Rankin Cycle). Znane 
są również układy kogeneracyjne opar-
te na procesie zgazowania biomasy 
zintegrowane z ogniwami paliwowymi 
typu SOFC, oferujące wyższe teore-
tyczne sprawności elektryczne [5, 6].

Zgazowanie jest procesem kon-
wersji termochemicznej pozwalającym 

na przekształcenie biomasy w gaz pal-
ny, 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 ga-
zu metodami pierwotnymi we wnętrzu 
reaktora zgazowania i obejmują pro-
jektowanie, optymalizację parametrów 
pracy i dodatki katalizatorów. Metody 
wtórne oczyszczania gazu polegają 
na usuwaniu lub konwersji produktów 
niepożądanych. 

rozważane były koncepcje re-
aktorów zgazowania jednostopnio-
wych i wielostopniowych. W reakto-
rach jednostopniowych konwersja 
paliwa zachodzi w jednym reaktorze. 
reaktor ten może być zasilany różny-
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mi czynnikami zgazowującymi takim 
jak: powietrze, para, tlen lub ich mie-
szaniny. Podstawowe typy reaktorów 
jednostopniowych obejmują reaktory 
ze stałym złożem, złożem fluidalnym 
i przepływowe. Większość jednostop-
niowych reaktorów zgazowania bio-
masy produkuje gaz o niskiej jakości, 
co ogranicza jego aplikacje do spala-
nia lub współspalania. W celu popra-
wy procesu zgazowania rozwijane są 
układy wielostopniowe, w których eta-
py suszenia paliwa, pirolizy, zgazowa-
nia i spalania prowadzone są w osob-
nych reaktorach. Wysoka zawartość 
części lotnych w biomasie [7] umoż-
liwia pełniejszą optymalizację para-
metrów roboczych każdego z etapów 
konwersji. Proces zgazowania zacho-
dzi w kilku reaktorach powiązanych 
strumieniami masy i ciepła. Koncepcje 
wielostopniowych układów reaktorów 
zgazowania można podzielić na „jed-
noproduktowe” i „dwuproduktowe”. 
W układach „jednoproduktowych” ma-
sa reakcyjna przepływa przez szerego-
wo usytuowane reaktory, a końcowym 
produktem odbieranym z układu jest 
jeden strumień masy w postaci gorą-
cego gazu. W układach „wieloproduk-
towych” masa reakcyjna przepływa 
przez reaktory usytuowane równole-
gle, zaś z układu odbierane są co naj-
mniej dwa strumienie masy o zróżni-
cowanych składach.  

       

 � Koncepcja reaktora 
zgazowania do produkcji 
gazu do zasilania SOFC

W Instytucie Energetyki rozwija-
na jest koncepcja reaktora KAJOT do 
produkcji gazu o niskiej zawartości 
smół i podwyższonej kaloryczności 
[8]. Koncepcja reaktora KAJOT jest 
wariantem koncepcji układu dwustop-
niowego i „dwuproduktowego” (rys. 1).

 W pierwszym etapie procesu KA-
JOT zachodzi suszenie i piroliza pa-
liwa z wydzieleniem wilgoci zawartej 
w paliwie oraz części lotnych. Stała 
pozostałość z procesu pirolizy, karbo-
nizat, kierowany jest do etapu zgazo-

wania. W etapie tym pierwiastek węgla 
oraz węglowodory ulegają zgazowa-
niu w obecności pary wodnej. Części 
lotne kierowane są do etapu spalania, 
gdzie ulegają spaleniu w obecności 
powietrza. Ciepło wydzielone w wy-
niku spalania części lotnych kierowa-
ne jest do etapów pirolizy i zgazowa-
nia w celu zapewnienia odpowiedniej 
temperatury endotermicznych reakcji 
zachodzących w tych etapach. 

rys. 1. Koncepcja układu zgazowania KAJOT

Gaz wytworzony w etapie zga-
zowania i spaliny powstałe w eta-
pie spalania części lotnych odbiera-
ne są w postaci osobnych strumieni. 
Wszystkie etapy procesu zachodzą 
w rozdzielonych strefach pojedyncze-
go reaktora.  

Smoły powstające w tradycyjnych 
procesach zgazowania pochodzą 
z części lotnych uwalnianych w pro-
cesie pirolizy. Prekursory smół uno-

Rys. 2. Schemat reaktora KAJOT

Paliwo podawane jest do wnętrza reaktora, do górnej części rury wewnętrznej, gdzie ulega ono
suszeniu i częściowemu odgazowaniu. Wydzielone 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.  

 

Powietrze

Popiół

Para i powietrze

Części lotne

Spaliny

Paliwo

Strefa 

Strefa spalania

Strefa odgazowania

Gaz

rys. 2. Schemat reaktora KAJOT
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szone wraz z gazem do etapu zgazo-
wania częściowo ulegają zgazowaniu, 
a częściowo konwersji z wytworze-
niem smół drugo- i trzeciorzędowych 
[9].  Koncepcja reaktora KAJOT opar-
ta jest na założeniu, że obniżenie za-
wartości części lotnych w paliwie spo-

woduje obniżenie zawartości smół 
w gazie.

 

 � Testy reaktora KAJOT  

reaktor zbudowany według zało-
żeń 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 wnę-
trza reaktora, do górnej części rury 
wewnętrznej, gdzie ulega ono susze-
niu i częściowemu odgazowaniu. Wy-

rys. 3. Temperatury w strefach pirolizy i zgazowania reaktora KAJOT

rys. 4. Skład gazu odbieranego z reaktora KAJOT 
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dzielone części lotne przepływają do 
przestrzeni międzyrurowej, gdzie ule-
gają spaleniu. Pozostały w rurze we-
wnętrznej karbonizat jest zgazowy-
wany 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 wytwo-
rzony w strefie zgazowania odbiera-
ny jest z dolnej części rury wewnętrz-
nej, spaliny odbierane są jako osobny 
strumień z przestrzeni między rurowej. 
Skład obu strumieni analizowany jest 
on-line za pomocą analizatorów ga-
zów. Popiół wraz z nieprzereagowa-
nym węglem wygarniany jest z dołu 
rury pirolitycznej za pomocą podajni-
ka ślimakowego. Proces zgazowania 
prowadzony jest w taki sposób, aby 
utrzymać temperaturę w strefie piroli-
zy na poziomie 300-400oC, a tempe-
raturę w dolnej części strefy zgazowa-
nia na poziomie 850oC lub powyżej. 
Przebieg temperatur w złożu i składów 
gazu w typowym procesie prowadzo-
nym 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 je-
go wartość opałowa wynosi ok 5.5 MJ/
Nm3. Wartość opałowa gazu obliczo-
na została addytywnie na podstawie 
wartości opałowych jego składników.  

reaktor zgazowania KAJOT został 
zaprojektowany z myślą o zasilaniu ga-
zem z biomasy stosu ogniw paliwowych 
typu Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) o mo-
cy elektrycznej 2.5 kW. Krytycznymi pa-
rametrami gazu są zanieczyszczenia 
związkami siarki i chloru, które muszą 
być z gazu usunięte do poziomu poni-
żej 1 ppm i 10 ppm, odpowiednio [14]. 
Obecność smół może również wpły-

wać niekorzystnie na działanie ogniwa 
paliwowego poprzez osadzanie się sta-
łego węgla na powierzchniach anody 
ogniwa. Prowadzi to do obniżenia osią-
gów ogniwa. Kryterium ilościowe dla do-
puszczanej zawartości smół w gazie do 
ogniw typu SOFC nie zostały określo-
ne, ponieważ zjawisko depozycji węgla 
zależy od materiału anody, warunków 
pracy ogniwa, składu gazu w szczegól-
ności stężenia pary wodnej oraz składu 
smół. Analiza termodynamiczna wska-
zuje, że im cięższe węglowodory wcho-
dzą w skład smół, tym depozycja węgla 
jest bardziej prawdopodobna z uwagi na 
wyższy stosunek zawartości węgla do 
wodoru. Obecność pary wodnej istot-
nie zmniejsza ryzyko osadzania stałego 
węgla [11]. Eksperymentalnie wykaza-
no, że w ogniwie SOFC z komercyjną 
anodą niklową (pracującą w tempera-
turze <650oC, przy gęstości prądowej 
300 mA/cm2, zasilanym modelowym 
gazem zawierającym benzen depozy-
cja węgla nie zachodzi, jeżeli stężenie 
benzenu nie przekracza 5 g/Nm3 [12]. 
W pracy [13] opisano niezakłóconą pra-
cę ogniwa SOFC zasilanego gazem 
z biomasy o zwartości smół 10-20 g/
Nm3, jednak w opisanych eksperymen-
tach stosowano gaz specjalnie nawil-
żony do 73% mol. Stosowanie tak wy-
sokich dodatków pary wodnej do gazu 
komplikuje system oraz obniża spraw-
ność procesu. 

Gaz z reaktora KAJOT zawie-
ra mniejszą sumaryczną ilość smół 
niż gaz z reaktora jednostopniowe-
go. Jednocześnie smoły te charak-
teryzują się mniejszym ciężarem czą-
steczkowym i niższymi prężnościami 
pary. W tab. 1 porównano składy gazu 
i parametry procesu uzyskane w re-
aktorze 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 fizyko-
chemicznych [15]:

 � klasa 1. Związki nieoznaczalne me-
todą GC,

 � klasa 2. Związki heterocykliczne 
(np. fenole, pirydyna),

 � klasa 3. Związki aromatyczne (lek-
kie węglowodory aromatyczne)

 � klasa 4. Lekkie węglowodory po-
liaromatyczne (2-3 pierścieniowe 
WWA),

 � klasa 5. Ciężkie węglowodory po-
liaromatyczne (4-5 pierścieniowe 
WWA).  
Temperatury punktu rosy smół ob-

liczone zostały za pomocą symulatora 
Aspen Plus 7.2 na podstawie stężeń 
składników smół w gazie. 

Gaz z procesu KAJOT charaktery-
zuje się wyższymi stężeniami H2 i CO 
oraz mniejszą zawartością CH4 i CO2. 
Korzystną cechą dla zastosowań ga-

Tab. 1. Własności gazu produkowanego w procesie jednostopniowym i procesie KAJOT
Skład gazu suchego, %mol Proces jednostopniowy Proces KAJOT

H2 13-14 23-25

CO 19-22 22-24

CH4 2,5-3,5 1,2-1,9

CO2 12-14 10-11

 N2 50-54 40-42

Wartość opałowa gazu suchego, kJ/Nm3 4500-5500 5900-6200

Zawartość produktów ubocznych, g/Nm3, w tym:    

benzen 1,9-2,5 0,22-2

smoły klasy 2 i 3 1,5-2 0,02-1

smoły klasy 4 0,07-0,25 0

smoły klasy 5 0,13-0,27 0

Punkt rosy smół, oC 170-190 -35

 Zawartość H2S, ppm 5-20 1-10

Zawartość pary wodnej, %mol 2-5 10-30

Pył,  g/Nm3 8 0,4-1

sprawność, η, % 69-75 65-70
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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 połącze-
niu z wyższą zawartością pary wodnej 
sprawia to, że gaz z procesu KAJOT bę-
dzie 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 zwar-
tość benzenu i smół w gazie z procesu 
jednostopniowego jest bliska krytycznej 
dla osadzana węgla (wg autorów pra-
cy [12]) wartości 5 g/Nm3. W procesie 
KAJOT wartość ta nie przekroczyła 3 
g/Nm3. Istotną cechą gazu oprócz za-
wartości smół jest również ich skład. 
Obecność wyższych węglowodorów 
sprzyja depozycji węgla oraz wykra-
planiu się smół w miejscach schłodze-
nia gazu. Syntetycznym wskaźnikiem 
oceny stężenia i składu smół jest ich 
punkt rosy. Punkt rosy określony jest 
temperaturą, w której zaczynają się wy-
kraplać ciekłe składniki. Może to powo-
dować zakłócenia procesu. W przypad-
ku 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 pali-
wem do aplikacji w ogniwie paliwowym 
typu SOFC niż gaz z procesu jedno-
stopniowego. Surowy gaz po usunięciu 
pyłu może być bezpośrednio zastoso-
wany do generacji energii elektrycznej 
w silniku gazowym sprzężonym z agre-
gatem prądotwórczym. 

 � Oczyszczanie gazu 
procesowego

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

Gaz surowy
Usuwanie pyłu Odsiarczanie

gaz
SOFCoczyszczony

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 stosun-

kowo wysoka zawartość pyłu, któ-
ry mógłby osadzać się we wnętrzu 
ogniwa. W celu usunięcia tych za-
nieczyszczeń zaprojektowano, zbu-
dowano i przetestowano prostą linię 
oczyszczania gazu. Linia ta składa się 
z trzech typowych aparatów: chłodni-
cy, cyklonu oraz adsorbera siarkwo-
doru i chlorowodoru. Na wstępie gaz 
jest chłodzony w chłodnicy wodnej do 
temperatury 400oC. Chłodzenie jest 
konieczne z uwagi na okno temperatu-
rowe ZnO: 200-400oC. Następnie gaz 
przepływa do cyklonu, gdzie następuje 
wydzielenie cząstek stałych. Odpylony 
gaz o temperaturze ok. 350oC kiero-
wany jest do adsorbera. Zastosowa-
ny adsorber umożliwia jednoczesne 
usuwanie H2S i HCl. Wieża adsorp-
cyjna została wypełniona dwoma sor-

bentami. Górną część wieży wypełnia 
wodorowęglan sodu, który wiąże HCl. 
Wcześniejsze usunięcie HCl jest ko-
nieczne, gdyż związek ten może po-
wodować zatrucie drugiego sorbentu, 
jakim jest ZnO. W dolnej części wieży 
gaz przepływa przez złoże ZnO utrzy-
mywane w temperaturze 200-400oC, 
gdzie obecny w gazie H2S ulega ab-
sorpcji i reakcji w złożu ZnO (rys. 5, 6). 

Własności tak oczyszczonego ga-
zu pokazano w tab. 2. Wskazują one 
na możliwość bezpośredniego zasi-
lania ogniw SOFC tak oczyszczonym 
gazem. 

Instalacja zgazowania biomasy 
w postaci zrębków drzewnych o mo-
cy 10-30 kW pracuje optymalnie przy 
zasilaniu paliwem w ilości ok. 5 kg/
godz. produkując gaz w ilości ok. 10 
kg/godz., Moc strumienia gazowe-
go wynosi 16.7 kW. Instalacja może 
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Tab. 2. Własności oczyszczonego gazu z procesu KAJOT do aplikacji  
w systemach ogniw paliwowych typu SOF

Skład gazu suchego, %mol

H2 24,4

CO 23,6

CH4 1,3

CO2 10,3

 N2 40,5

Wartość opałowa gazu suchego, kJ/Nm3 6000

Zawartość produktów ubocznych, g/Nm3, w tym:  

benzen 0,2

smoły klasy 2 i 3 0,02

smoły klasy 4 0

smoły klasy 5 0

 Zawartość H2S, ppm <0,5

Zawartość pary wodnej, %mol 10-30

Pył,  ppmw 50

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

 � Wnioski

rozwój małoskalowych technolo-
gii generacji energii na bazie zgazowa-
nia biomasy uzależniony jest głównie 
od rozwiązania problemów związa-
nych z jakością gazu i metodami jego 
oczyszczania. W Instytucie Energety-
ki opracowano układ reaktora KAJOT 
produkujący gaz o wyższej czystości 
niż w typowych technologiach. Skład 
gazu i stopień jego oczyszczenia wska-
zują, że surowy gaz z procesu KAJOT 
po oczyszczeniu w bardzo prostej linii 
oczyszczania może być zastosowa-
ny do zasilania ogniwa paliwowego 
typu SOFC. Gaz w linii oczyszczania 
jest chłodzony do temperatury powy-
żej 200oC, oznacza to, że woda w nim 
zawarta nie wykrapla się. Nie powsta-
je zatem kłopotliwy odpad, jakim jest 
kondensat powstający zwykle w ni-
skotemperaturowych liniach oczysz-
czania gazu z procesu zgazowania 
biomasy. Drugą zaletą prowadzenia 
procesu oczyszczania gazu w tempe-
raturze wyższej od temperatury kon-
densacji pary wodnej jest fakt, że gaz 
nie wymaga dodatkowego nawilżenia 
przed wlotem do ogniwa. Woda w nim 
zawarta sprawia, że układ termodyna-

micznie znajduje się powyżej granicy 
wydzielania stałego węgla. Efekty za-
stosowania wysokotemperaturowej linii 
oczyszczania gazu oraz jej prostota by-
ły możliwe dzięki uniknięciu obecności 
wyższych węglowodorów (smoły kla-
sy 4) w surowym gazie wytwarzanym 
w wielostopniowym reaktorze KAJOT. 
� o
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Wyłączenie tego zakładu z eks-
ploatacji wymusza zmianę lokalnego 
modelu gospodarki odpadami komu-
nalnymi. Dla samego zakładu zaś wią-
że się z ogromnymi kosztami. Średniej 
wielkości ZTPOK generuje dziennie ok. 
100.000 zł przychodów. Zmaga się przy 
tym ze znacznymi ograniczeniami wy-
nikającymi z technologii. Jeżeli zapas 
odpadu w bunkrze spadnie do pozio-
mu ok. 5 dni, powoduje to konieczność 
rozpoczęcia jego wygaszania. Proces 
wygaszania i wystudzenia kotła zająć 
może nawet 7 dni, a jego ponowne roz-
palenie stanowi istotny koszt. Bardziej 
skomplikowane do wyceny są trudno-
ści organizacyjne związane z zaistnia-
łą przerwą w działalności. Ciągły na-
pływ odpadów wymusza stosowanie 
alternatywnych metod ich składowa-
nia. Bunkier zasypowy potrafi zmaga-
zynować odpady na zaledwie kilka dni 
działalności instalacji. Większe ilości 

Arleta Stanisławska, manager; Mateusz Kita, Biuro Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych EIB SA

Zakłady 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.

ubezpieczenia w zarządzaniu 
ciągłością działania 
zakładów TPOK

odpadów magazynowane muszą być 
na placach składowych, belowane i pa-
kowane w odpowiednie worki. Jest to 
procedura kosztowna i czasochłonna, 
a i tak nie ograniczająca w pełni ryzyka 
powstania pożaru w odpadach skła-
dowanych na zewnątrz. Przetworzenie 
zgromadzonego zapasu odpadów po-
trafi być procesem bardzo długotrwa-
łym, szczególnie jeśli instalacja pracu-
je z wydajnością bliską maksymalnej.

Przerwa w działalności zakładu ter-
micznego przetwarzania odpadów ko-
munalnych może, ze względu na sto-
pień 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 prze-
kroczeniem dopuszczalnych emisji.
Pierwszą kategorię tworzą zdarze-

nia najpoważniejsze w skutkach, któ-
rych skutki potrafią być liczone w mie-
siącach, a nawet latach. Konsekwencje 
finansowe sięgać mogą dziesiątek lub 
nawet setek mln zł. Prawdopodobień-
stwo 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 te-
go rodzaju mogą być:

 � Pożar w bunkrze zasypowym za-
kładu w hrabstwie Montgomery 
(uSA, 2016),

 � Dwukrotny samozapłon w bun-
krze zasypowym w Kamp Lintfort 
(Niemcy, styczeń oraz maj 2016),

 � Wybuch i pożar w bunkrze zasy-
powym w zakładzie w Antwerpii, 
poważne uszkodzenie dwóch pie-
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ców obrotowych, lekkie uszkodze-
nie trzeciego (Belgia, 2016),

 � Pożar w  systemie oczyszcza-
nia spalin w zakładzie w Ofringen 
(Szwajcaria, 2015),

 � Pożar w turbinie generatora zakła-
du 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 wa-
hania jakości surowca potrafią być groź-
ne w skutkach. Nie należy jednak zapo-
minać o innych możliwych przyczynach 
pożaru w takich miejscach jak: rozbu-
dowana instalacja elektryczna i transfor-
matory (ryzyko rosnące w czasie!), ukła-
dy hydrauliczne, układy oczyszczania 
spalin, filtry workowe, odpylacze elek-
trostatyczne, turbiny, wieże chłodnicze 
i place składowe. Wznowienie działal-
ności po szkodzie pożarowej może za-
jąć wiele miesięcy. 

Druga kategoria zdarzeń mogących 
powodować przestój ZTPOK związa-
na jest przede wszystkim z eksplo-
atacją parku maszynowego. Maszyny 
i urządzenia stanowią ok. 70% warto-
ści Zakładu. Ze względu na stopień 
skomplikowania i powiązania pomiędzy 
poszczególnymi węzłami, awaria ma-
szyn powodować może ogromne kosz-
ty związane z naprawą uszkodzonych 
urządzeń, jak również starty wynikające 
z przerw w działalności operacyjnej. Po-
mimo, 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 od-
padów, awarii palnika kotła. Wrażliwa 
jest także rozbudowana aparatura po-
miarowa. Należy mieć na uwadze, iż 
w pierwszych fazach rozruchu szkody 
te można zakwalifikować do szkód gwa-
rancyjnych. Po zakończeniu okresu gwa-

rancji, szkody te będą obciążały rachu-
nek ZTPOK lub przy dobrej konstrukcji 
programu ubezpieczeniowego pokryje je 
ubezpieczyciel. Odpowiednia konstruk-
cja programu ubezpieczenia pozwoli tak-
że 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 ilo-
ści i jakości odpadów, potrafi być mar-
ginalizowana jako czynnik leżący po-
za wpływem zakładu. regulacje umów 
(i sposób ich egzekwowania) określa-
jących obowiązki dostawców i prze-
woźników odpadów oraz sposób eg-
zekwowania tych postanowień potrafią 
decydować o ciągłości działalności.

Ostatnia z kategorii ryzyk odnosi się 
do rygorystycznych norm, którym spro-
stać musi działalność zakładów TPOK. 
Naruszenie przepisów prawa czy do-
puszczalnych wartości emisji substancji 
do środowiska może skutkować decyzją 
administracyjną o wyłączeniu instalacji. 
Czas przerwy w działalności w tym przy-
padku zależy od przyczyny powstania 
nieprawidłowości i działań niezbędnych 
do jego usunięcia. Wydłużany jest on 
dodatkowo przez odpowiednie postę-
powanie administracyjne.

 � Znaczenie ubezpieczeń

Nawet najwyższa staranność, za-
stosowanie właściwych technologii, za-
pewnienie najlepszego serwisu maszyn 
i urządzeń i doskonałe przygotowanie 
osób odpowiedzialnych za prowadze-
nie zakładu nie gwarantuje, że nie doj-
dzie do zaburzenia ciągłości działalno-
ści zakładu TPOK. Po prewencji, drugą 
linią obrony przed niekorzystnymi zda-
rzeniami losowymi, powinien być wła-
ściwie zbudowany program ubezpie-
czenia. Konsekwencje zdecydowanej 
większości zdarzeń omówionych we 
wcześniejszej części mogą zostać po-
kryte właściwie skonstruowanym pro-
gramem ubezpieczenia. Odpowiednie 
i sprawdzone połączenie ubezpiecze-
nia mienia od wszystkich ryzyk, przerw 

w działalności, maszyn od awarii, prze-
rwy w działalności na skutek awarii ma-
szyn, odpowiedzialności cywilnej i odpo-
wiedzialności za szkody w środowisku 
w formie spójnej umowy, umożliwia uzy-
skanie odszkodowania nawet w najtrud-
niejszych przypadkach. 

EIB S.A. jest podmiotem zajmującym 
się dużymi ryzykami przemysłowymi od 
ponad 20 lat i najbardziej doświadczo-
nym polskim brokerem w zakresie ubez-
pieczeń instalacji TPOK. Od 2015 r. za-
aranżowaliśmy ochronę dla 3 Zakładów 
Termicznego Przekształcania Odpadów. 
Doradzamy również w procesach inwe-
stycyjnych ZTPOK, będących na etapie 
planowania budowy. Oprócz budowy 
programów ubezpieczenia kierujemy li-
kwidacją szkód i realizujemy doradztwo 
prawno-ubezpieczeniowe w zakresie 
wszelkich umów naszych Klientów. Na-
sze doradztwo gwarantuje najwyższą ja-
kość nowoczesnych rozwiązań ubezpie-
czeniowych, także zawieranych w trybie 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Nasze, często pionierskie konstrukcje, 
zorientowane są na pewność ochrony, 
możliwie pełną kompensatę skutków du-
żych 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 

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
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W Polsce praktycznie jedynym od-
biorcą paliwa alternatywnego (rDF) są 
cementownie. W elektrowniach i elek-
trociepłowniach rDF nie jest wykorzy-
stywany. Przeszkodą są wymagania for-
malno-prawne ustanowione dla procesu 
spalania/współspalania odpadów, emi-
sja zanieczyszczeń i możliwość wystą-
pienia niekorzystnych zmian parame-
trów popiołu. 

Szacuje się, że polskie cementownie 
wykorzystują ok. 1000 tys. Mg paliw al-
ternatywnych rocznie i mogą zwiększyć 
ich ilość o ok. 400 tys. Mg [1,2]. Moż-
liwości współspalania odpadów w tym 
sektorze są ograniczone. Cementow-
nie nie będą w stanie zagospodarować 
wszystkich wytworzonych w kraju paliw 
alternatywnych.

Dla producentów paliwa alterna-
tywnego istotne powinno być również 
ograniczenie wynikające z sezonowości 
produkcji cementu, skutkujące znacz-
nym ograniczeniem popytu w okresie 
zimowym.

Można postawić tezę, że część wy-
twórców rDF w kraju nie znajdzie od-
biorców na wyprodukowane paliwo, 
chyba że otworzy się możliwość jego 
wykorzystania w energetyce i ciepłow-
nictwie.

Z uchwał Sejmików Wojewódzkich 
w sprawie wykonania Wojewódzkich 

Piotr Krawczyk, Krzysztof Badyda, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska 

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami [3], mechaniczno-
biologiczne 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.

Paliwa alternatywne
surowcem dla energetyki

Planów Gospodarki Odpadami wynika, 
że w Polsce ma funkcjonować ponad 
70 instalacji mechaniczno-biologiczne-
go przetwarzania odpadów, w których 
będą wydzielane frakcje nadające się 
w całości lub części do odzysku ener-
getycznego. Według [1], potencjał pro-
dukcji paliwa alternatywnego w Polsce 
wynosi 4,5-6 mln t/r. Podjęty w naszym 
kraju program budowy spalarni zmiesza-
nych odpadów komunalnych nie rozwią-
że wszystkich problemów związanych 
z gospodarką odpadami. Przekształca-
nie termiczne paliw alternatywnych win-
no być prowadzone w cementowniach 
i instalacjach energetycznych. Brak tego 

typu instalacji uniemożliwi wykorzystanie 
potencjału produkcyjnego instalacji MBP 
i w konsekwencji ułomność całego pro-
gramu utylizacji odpadów. 

 � Paliwo alternatywne 
z odpadów komunalnych 
- informacje podstawowe

Nie wszystkie frakcje zawarte w stru-
mieniu odpadów komunalnych mogą 
być przeznaczone do spalania w posta-
ci paliwa alternatywnego. Część, zgod-
nie z powszechnie przyjętą technologią 
przeróbki odpadów (MBP), odseparo-
wywana jest jako tzw. frakcja podsito-

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,

• rozdrabniania,

• separacji metali,

• konfekcjonowania.

Rys. 2. Odpady komunalne zmieszane

zmieszane
 

       Przesiewacz  Frakcja 
d i  d  

Separacja metali

Separacja frakcji ciężkiej – do 
 

Paliwo alternatywne 
      

Separacja frakcji materiałowych ( 
np  tworzywa sztuczne )
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wa. Jest to frakcja złożona z drobnych 
elementów o wysokiej zawartości części 
biodegradowalnych. Inna część odpa-
dów odseparowywana jest z głównego 
strumienia w postaci frakcji surowco-
wych takich jak: papier, tworzywa sztucz-
ne, itp. Niezagospodarowana w ten spo-
sób część odpadów stanowi substrat do 
produkcji paliwa alternatywnego, bądź 
wprost to paliwo. Należy przyjąć, że wsa-
dem do produkcji paliw alternatywnych 
są zmieszane odpady komunalne za-
wierające zanieczyszczoną makulaturę 
i tworzywa sztuczne (nie nadające się 
do recyklingu). Schemat poglądowy in-
stalacji MBP przedstawiono na rys. 1.

Proces wytwarzania paliw z odpa-
dów we wszystkich instalacjach sortow-
niczych 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 kwalifiko-
wanie jako odpad o kodzie 19 12 10. 
Oznacza to, że jego wykorzystanie musi 
odbywać się w zgodzie z przepisami do-
tyczącymi termicznego przekształcania 
odpadów. Wybrane przykładowe para-
metry paliwa alternatywnego wytworzo-
nego na bazie zmieszanych odpadów 
komunalnych zestawiono w tab. 1.

 � Energetyka jako 
partner samorządów 
w gospodarce odpadami

Zdaniem autorów, należy dostrzec 
ogromny potencjał, jaki ma elektroener-
getyka i ciepłownictwo we współpracy 
z gminami w zakresie zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych. Współpra-
ca w tym zakresie ma miejsce w takich 
krajach unii Europejskiej, jak Niemcy, czy 
Szwecja. W Niemczech wiele instalacji, 

rys. 2. Odpady komunalne zmieszane

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

Rodzaj odpadu Kod

Oznaczenie

Wart.  opał. Siarka Chlor Wilgotn. Popiół

MJ/kg % % % %

Paliwo alternatywne 19 12 10 25,16 0,09 0,261 12,89 7,28

Paliwo alternatywne 19 12 10 20,20 0,85 < 0,5 14,50 < 8,5

Paliwo alternatywne 19 12 10 18,30 0,25 0,590 17,60 13,5

Paliwo alternatywne 19 12 10 22,46 0,19 0,23 16,90 14,2

Paliwo alternatywne 19 12 10 15,54 0,32 0,22 19,40 9,2

Paliwo alternatywne 19 12 10 25,23 0,29 0,58 16,20 28,5

Paliwo alternatywne 19 12 10 19,10 0,39 0,52 23,60 10,6

Paliwo alternatywne 19 12 10 17,48 0,15 0,32 15,90 8,3

rys. 3. Frakcja podsitowa odpadów 
komunalnych

rys. 4. Paliwo alternatywne z odpadów 
komunalnych po rozdrobnieniu

o łącznej mocy 27 GW zostało przysto-
sowanych do współspalania odpadów 
komunalnych. Niemieckie spalarnie od-
padów są obecnie obciążone jedynie 
w ok. 50-80%, również i energetyka nie 
wykorzystuje w pełni swojego potencja-
łu. rDF jest sprowadzanie nawet z Polski 
do Niemiec, choć ze względu na koszty 
transportu - w niewielkiej skali. 

Elektrownia w Janschwalde jest jed-
ną z elektrowni, w której  prowadzone 
jest  współspalanie paliw alternatyw-
nych i węgla brunatnego. Elektrownia 
Janschwalde jest systemową elektrow-
nią o mocy 3000 MWe (6 bloków każdy 
o mocy 500 MWe). Podstawowym pali-
wem jest węgiel brunatny. Zużycie węgla 
wynosi ok. 2300 Mg/dobę.

W rejonie łużyckim wydobycie węgla 
brunatnego prowadzi 5 kopalń zaopa-
trujących w  paliwo 4 elektrownie. We 
wszystkich elektrowniach regionu pro-
wadzone jest termiczne przekształcanie 
paliw alternatywnych. Współspalanie pa-
liw 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 chemicz-
nej spalanego paliwa. Wykorzystywane 
paliwo alternatywne w większości jest 
wytwarzane ze zmieszanych odpadów 
komunalnych.

Podjęcie współspalania nie spowo-
dowało przebudowy instalacji oczyszcza-
nia spalin. Wymagane było zainstalowa-
nie dodatkowej aparatury monitorującej 
emisję zanieczyszczeń gazowych (takiej 
jak dla spalarni odpadów). 
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Paliwo alternatywne jest dowożone 
do elektrowni transportem samocho-
dowym.

Instalacjami infrastrukturalnymi zbu-
dowanymi na potrzeby gospodarki pa-
liwami alternatywnymi  są  2 hale ma-
gazynowe rDF. W halach prowadzone 
są operacje:

 � rozładunku (do podziemnych bun-
krów) paliwa dowożonego przez sa-
mochody samowyładowcze,

 � wygarnianie paliwa zgromadzonego 
w bunkrach do zasobników zlokali-
zowanych nad taśmociągami trans-
portującymi węgiel do kotłów.
Paliwo alternatywne jest wysypywa-

ne na warstwę węgla przenoszonego 
taśmociągami do zasobników przyko-
tłowych.

Nakłady na zaadaptowanie elektrow-
ni 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 spa-
lane jest paliwo alternatywne o nastę-
pujących uśrednionych parametrach:

 � wartość opałowa 11-25 MJ/kg (war-
tość średnia w 2012 r. - 15MJ/kg),

 � ciężar nasypowy ok. 200 kg/m3,
 � wilgotność ok. 20% (mniejsza za-

wartość wilgoci niekorzystna ze 
względu  na możliwość „wywiewa-
nia” rDF w czasie transportu do ko-
tła),

 � 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 spa-
larni odpadów. 

W El. Janschwalde stosuje się meto-
dę wyznaczania dopuszczalnych warto-
ści emisji według tzw. reguły mieszania 
uwzględniającej wartości opałowe  oby-
dwu spalanych paliw i objętości spalin 

powstających  w wyniku ich spalenia.  
reguła obowiązuje do udziałów współ-
spalanych odpadów do 40% (minimalny 
obliczeniowy próg zawartości odpadów 
w spalanym paliwie 10%). 

Wydaje się, że również w Polsce ko-
rzyści ze współspalania paliw pochodzą-
cych z odpadów w instalacjach energe-
tycznego spalania paliw mogłyby być 
bardzo duże:

 � elektrownie lub ciepłownie zmniej-
szając zużycie węgla i zastępując 
go w części paliwem alternatywnym 
otrzymanym z odpadów poprawiłyby 
bilans emisji CO2, 

 � elektrownie lub ciepłownie uzyskały-
by pewną oszczędność na kosztach 
paliwa zastąpionego rDF (paliwem 
alternatywnym), które licząc na GJ 
energii jest od 3 razy (węgiel bru-
natny) do 5 razy (węgiel kamienny) 
tańsze,

 � gminy oszczędziłyby część środ-
ków, jakie musiałyby wydać na 
instalacje zagospodarowania odpa-
dów oraz na budowę lub rozbudo-
wę składowisk. Te, które zamierzały 
wybudować spalarnie, mogłyby zre-
zygnować z kosztownej i kontrower-
syjnej społecznie inwestycji kierując 
część strumienia odpadów do pobli-
skiej 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 go-
spodarki obciążający gospodarstwa 
domowe.

 � W polskich instalacjach energe-
tycznego spalania węgla dotąd 
nie podjęto na szerszą skalę prób 
współspalania odpadów komunal-
nych. Istnieje kilka przyczyny tego 
stanu rzeczy m.in.:

 � elektroenergetyka i ciepłownictwo 
nie chciało modyfikować swoich in-
stalacji bojąc się zwiększenia kosz-
tów, 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 prowa-
dzenia procesu, okazują się trudne 
do spełnienia w instalacjach ener-
getycznych,

 � brak tradycji, akceptacji społecz-
nej, brak przekonania decydentów, 
w tym przedstawicieli organów ad-
ministracyjnych 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 obec-
nym porządku prawnym obowiązują-
cym w Polsce. 

 � Paliwo z odpadów - 
podejście alternatywne

Wykorzystanie energetyczne odpa-
dów byłoby możliwe do upowszechnie-
nia przy radykalnym obniżeniu kosztów 
prowadzenia tego procesu, jeżeli po-
wstałe z nich paliwo mogłoby nie posia-
dać 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 re-
cyklingu i spełniają ścisłe kryteria, m.in. 
kryterium d) „zastosowanie przedmiotu 
lub substancji nie prowadzi do negatyw-
nych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub 
środowiska”. Szkodliwość środowisko-
wa danego paliwa zależy m.in. od jego 
składu chemicznego. ustawodawca jed-
nak nie sprecyzował, na jakie konkret-
nie związki chemiczne należy zwrócić 
szczególną uwagę i jakie powinny być 
zawartości tych związków, aby możliwe 
było potwierdzenie wypełnienia powyż-
szego warunku procedury. 
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Wyniki badań prowadzonych przez 
autorów pokazały, że paliwo skompo-
nowane z wybranych feakcji odpadów 
może wykazywać się porównywalnym, 
bądź nawet mniejszym negatywnym od-
działywaniem na środowisko - w tym 
toksycznością dla organizmów żywych, 
od tradycyjnych paliw kopalnych pod-
czas spalania w instalacji o przyjętych 
parametrach (m.in. konfiguracji instala-
cji oczyszczania spalin). Wyniki te mo-
gą zatem stanowić argument w dyskucji 
o zasadności i możliwości utraty statu-
su odpadu przez paliwo wytwarzane na 
bazie odpadów komunlanych w świetle 
wypełniania wcześniej przywołanego wa-
runku „d” procedury utraty statusu odpa-
du określonego w ustawie o odpadach.

Co więcej, wyposażenie technicz-
ne nowoczesnych sortowni odpadów 
pozwala na głębokie i bardzo świado-
me sortowanie odpadów. Zgodnie z po-
zyskanymi wynikami badań, w paliwie 
z odpadów powinno się maksymalizo-
wac udział czterech frakcji, tj. makulatu-
ra, tekstylia, drewno, tworzywa sztuczne 
z wyłączeniem PVC.

Problemem zajmowali się również 
inni. Znany jest m.in. przypadek holen-
derskiej firmy Icopower. 

Icopower B.V. zbiera odpady z sieci 
handlowych, które składają się głównie 
z papieru, kartonów, surowego drewna, 
plastików, tekstyliów z możliwością wy-
stępowania odpadków spożywczych, 
szkła i opakowań metalowych. W wy-
niku wstępnego sortowania, mielenia 
i usuwania metali żelaznych, suszenia, 
a następnie odsiewania frakcji niepalnej 
i homogenizacji, produkowane są pele-
ty do celów energetycznych z odpadów 
zmieszanych. W czerwcu 2001 r. ho-
lenderskie Ministerstwo Budownictwa, 
Planowania Przestrzennego i Środowi-
ska (MINVrOM) podjęło decyzję admi-
nistracyjną sprzeciwiając się eksportowi 
40 000 ton tego materiału do Södere-
nergia AB w Szwecji, co spowodowało 
odwołanie się Icopower B.V do Holen-
derskiej rady Stanu (Raad van State).

Holenderska rada Stanu orzekła, że 
fakt iż materiał jest po przeróbce równo-
ważny surowcowi podstawowemu, ma 

te same właściwości i może być użyty 
w ten sam sposób co surowiec pod-
stawowy może stanowić przesłankę do 
stwierdzenia, że materiał ten nie jest od-
padem. 

Sąd zauważył, że pelety zostały wy-
produkowane 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 „by-
ły równoważne normalnemu paliwu”. To 
orzeczenie holenderskiej rady Stanu by-
ło komentowane w literaturze prawniczej. 
W komentarzach podkreślano, że wyrok 
jest zgodny z celem, jakim jest zachę-
canie do odzysku surowców z odpadów 
i ich użycia w miejsce surowców natural-
nych. 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 gospo-
darki odpadami nakładają na podmioty 
uczestniczące w tym segmencie gospo-
darki, obowiązki prowadzące do zmniej-
szenia składowania na rzecz innych form 
ich zagospodarowania. Preferowanymi 
kierunkami są odzysk materiałowy i ener-
getyczny. Potencjał ilościowy paliw wy-
twarzanych 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 zagospo-
darowania możliwej do pozyskania ilości 
paliwa alternatywnego jest jednak dalece 
niewystarczająca. uzupełnieniem budo-
wanego systemu utylizacji termicznej od-
padów mogłoby być włączenie się ener-
getyki 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 zmniej-
szać 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 prowadzą-
cej do utraty statusu odpadu. W takiej 
sytuacji konieczne wydaje się sforma-
lizowanie tej procedury w odniesieniu 
do tego typu odpadów. Jest to zadanie 
bardzo trudne. Jednak przykłady z in-
nych państw europejskich pokazują, że 
pewne ruchy w tym zakresie są możliwe. 
Taką ścieżką poszły niektóre kraje unij-
ne, np. Austria, czy Włochy, gdzie wpro-
wadzono akty prawne umożliwiające jej 
przeprowadzenie. Procedura austriacka 
opisana została w rozporządzeniu [5].
� o
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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. 

Dyspozycyjność 
energetyki wodnej 
w kontekście rozwoju farm wiatrowych  
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Kontynuując wątek koegzystencji 
odnawialnych źródeł energii z konwen-
cjonalnymi elektrowniami, który zapo-
czątkowany został w artykule [1, 8], po-

staramy się rozwinąć go o współpracę 
z elektrowniami wodnymi.

Energetyka wodna to wg planów 
rozwojowych zapisanych w uE ważna 

gałąź wspólnotowej gospodarki opiera-
jąca się o: źródła wytwarzania energii, 
zapewnienie swobodnego transportu 
ludzi oraz towarów wzdłuż najważniej-
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szych szlaków wodnych. To rozwój infra-
struktury rekreacyjnej oraz żeglugowej, 
a przede wszystkim liczne miejsca dłu-
goletniej pracy dla mieszkańców okolicz-
nych miast wokół szlaku wodnego [4, 6]. 

Aby nie pozostać gołosłownym, jako 
przykład dobrze wykorzystanego poten-
cjału wodnego przytoczyć można takie 
kraje jak: Szwajcaria, Szwecja czy Nor-
wegia [2].

Dla bilansu mocy wytwarzanej przez 
energetykę Szwecji (rys. 1 a) czołową 
rolę odgrywają dwa źródła: energety-
ka jądrowa oraz wodna. udziały w ryn-
ku wytwarzania dla tych dwóch źródeł 
rozdzielone są po 46%. Niewielka war-
tość -  6% - przypada dla pozostałych 
źródeł związanych z OZE. Energetyka 
konwencjonalna węglowa lub gazowa 
jest nieobecna lub zajmuje niecałe 2%. 
Inaczej układają się procentowe udzia-
ły w przypadku krajowego rynku wytwa-
rzania. Tutaj konwencjonalna energetyka 
węglowa to ponad 75% udziału w cał-
kowitym bilansie mocy. Na energetykę 
wodną przypada 6%, tyleż samo na moc 
generowaną z farm wiatrowych. Niedo-
inwestowanie energetyki wodnej oraz 
silny rozwój farm wiatrowych stworzył 
notabene dogodne warunki do współ-
egzystencji 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 obrę-
bie morza Bałtyckiego, a dokładnie Zatoki 
Gdańskiej, jest nieopłacalna ekonomicz-
nie dla mocy powyżej 100 MW. 

Powrót do planów zagospodarowa-
nia dolnego odcinka Wisły wydaje się 
rozsądnym i opłacalnym, a przynajmniej 
godnym rozważenia. Jak podają anali-
zy wykonane w pracach [8, 9], zalety 
z wprowadzenia tego typu rozwiązań są 
nie tylko wymogiem wynikającym z ra-
tyfikacji i przyjęcia rozwiązań unijnych, 
ale również stają się w dzisiejszym kon-
tekście realnym sposobem dla zapew-
nienia koegzystencji form wiatrowych 
ze stabilnymi źródłami wytwarzania, do 
jakich zaliczana jest energetyka wodna.   

Energetyka ta nie tylko realizuje za-
gadnienia konwencjonalnego wytwarza-
nia energii, ale również poprzez specyfi-
kę swej pracy - wykorzystywanie wody 
nie jest jej konsumpcją, lecz przetwa-
rzaniem zawartej energii. Tak wygene-
rowana energia jest przez niektórych 
[6] w pełni zaliczana do ekologicznych 
i odnawialnych źródeł energii. 

Do niewątpliwych zalet przemawiają-
cych za realizacją projektu Kaskady Dol-
nej Wisły zaliczyć należy [4, 6]:

 � likwidację erozyjnego działania 
stopnia Włocławek, 

 � rozwój żeglugi śródlądowej towa-
rów i osób,

 � zapewnienie ochrony przeciwpo-
wodziowej,

 � rozwój rekreacji związanej ze spor-
tami wodnymi,

 � zapewnienie przepraw lądowych  
przez Wisłę,

 � zapewnienie długoletnich miejsc 
pracy przy budowie oraz eksplo-
atacji elektrowni,

 � realizację zobowiązań wynikają-
cych z podpisanych dyrektyw unij-
nych.
Jak wykazują badania przeprowa-

dzone w IBW PAN w Gdańsku, utrzy-
manie samodzielnej pracy zapory we 
Włocławku powoduje cały szereg nieko-
rzystnych zmian w ekosystemie, w tym 
w zabezpieczeniach przeciwpowodzio-
wych dla odcinaka poniżej spiętrzenia. 

Zatem uregulowanie dolnego od-
cinka Wisły jest wymogiem koniecznym 
w kontekście realizowania zobowiązań 

ustalonych na poziomie zrównoważone-
go rozwoju gospodarki unii pod wzglę-
dem wytwarzania energii, żeglugi śródlą-
dowej, ale również wymogów dyrektywy 
określającej zakres działań zapobiega-
jących skutkom występowania powo-
dzi [8, 9]. 

 Na rys. 2 przedstawiono mapę pol-
ski z zaznaczeniem międzynarodowych 
linii żeglugi śródlądowej. Trzy duże trasy 
żeglugowe przechodzą przez teren na-
szego kraju, a my zobowiązaliśmy się  
jako Członek uE, że podejmiemy prace 
w kierunku zapewnienia bezpiecznego 
transportu towarów [4]. rysunek 2. b 
przedstawia wizualizacje kolejnego stop-
nia wodnego, który umiejscowiony jest 
za stopniem Włocławek [3]. Na przed-
stawionej makiecie widoczna jest oprócz 
zapory: przeprawa drogowa przez Wisłę, 
przeprawa kajakowa oraz żeglugowa 
dla jednostek transportujących towary 
wzdłuż zaznaczonej trasy E40.  

Pierwotnie proponowane rozwiąza-
nie zakładające pracę ciągłą elektrowni 
wodnych po niewielkich modyfikacjach 
projektu mogłoby zostać zamienione na 
prace reżimową w kontekście alterna-
tywnego źródła dla mocy wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych, w tym - szcze-
gólnie dla farm wiatrowych.  Za tym roz-
wiązaniem 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 południo-
wej części kraju, tak dla obecnie rozwa-

rys. 1. Procentowy udział poszczególnych źródeł wytwarzania  
w ogólnym bilansie mocy elektrycznej: a) Szwecji, b) Polski [2] 
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żanego rozwiązania problem odległości 
źródeł stracił na znaczeniu. Idea współ-
pracy konwencjonalnych bloków paro-
wych z OZE pozostaje aktualna przez 
kilka, a nawet kilkanaście przyszłych lat. 
Tak długo, jak długo trwałaby realizacja 
budowy zapór wodnych na dolnym bie-
gu Wisły. 

Krótko należy odnieść się do naj-
częstszych zarzutów przedstawianych 
przez ekologów, odnoszących się do za-
trzymania poprzez tamę migracji ryb oraz 
swobodnego ich rozmnażania się. Jak 
wskazują doświadczenia Szwajcarii lub 
Skandynawii sprawę tę można załatwić 
poprzez współpracę ekologów z kon-
struktorami, a nie poprzez ich wzajemne 
zwalczanie się. Technologia zbudowa-
nia dodatkowych jazów, przepraw oraz 
miejsc przepływu ryb nie jest wyzwaniem 
nie do realizacji. O ile w pierwotnych pla-
nach [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 pierw-
szych etapach przygotowywania planów 
i realizacji konstrukcji. 

Z historycznego ujęcia, zwrot nakła-
dów 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 porów-
naniu z budową bloków węglowych. Do-
datkowym argumentem przemawiającym 
na korzyść powinien być fakt możliwo-

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

 � Wnioski

Na przestrzeni lat eksploatacji stop-
nia Włocławek dowiedziono ponad 
wszelką wątpliwość opłacalności bu-
dowy oraz trafności wyboru miejsca. 
Zapora - powstała jako pierwsza z pla-
nowanych ośmiu - spełniła założenia 
projektowe. Nieuwzględniana na etapie 
planów rola zapory jako zbiornika prze-
ciwpowodziowego dodatkowo przema-
wia za korzyściami z jej powstania. Nie-
mniej jednak wraz z jej budową pojawiły 
się również nieprzewidywane problemy. 
Problemy te związane są z zaprzesta-
niem realizacji pozostałych stopni i wy-
muszoną pracą zapory Włocławek jako 
samodzielnego stopnia. Brak uwzględ-
nienia tego w planach skutkuje nadmier-
ną 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 eko-
nomicznych, jak miało to miejsce we 
Włocławku.

Intensywny rozwój energetyki wiatro-
wej oraz podpisane przez Polskę zobo-
wiązania unijne odnośnie uregulowania 
żeglugi śródlądowej, a także zapewnie-
nia ochrony przeciwpowodziowej - spra-

wiają, że projekt kolejnego stopnia i na-
stępnych powrócił do realnych rozważań. 

Autorzy artykułu zaproponowali wy-
korzystanie zainstalowanej mocy oraz 
planowanej jako zamienne źródło dla 
mocy elektrycznej generowanej z farm 
wiatrowych. Nieprzewidywalność wa-
runków klimatycznych oraz potencjalnie 
duża moc zainstalowana w wiatrakach, 
zmusza do poszukiwania stabilnego i du-
żego źródła zastępczego na wypadek 
potrzeby nagłego załączenia. Takim źró-
deł, wręcz dedykowanym z racji bliskości 
umiejscowienia, wydaje się przepływowa 
energetyka wodna.        

       o
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Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Jednym 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.  

Dogadaj się ze swoim NIMBY, 
czyli jak prowadzić dialog społeczny 
podczas inwestycji
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Kto z nas nie słyszał o opóźnie-
niach inwestycji energetycznych, spo-
wodowanych protestami lokalnych 
społeczności. Ostatnie wydarzenia w 
podwarszawskich gminach, związane 
z budową linii energetycznej Kozieni-
ce-Ołtarzew, są jednym z najbardziej 
spektakularnych przykładów. Innym, 
wręcz wzorcowym przykładem, było 
zablokowanie, bardzo dobrej skądinąd, 
lokalizacji dla pierwszej polskiej elek-
trowni jądrowej w Gąskach.

Co łączy te projekty? Zarówno to, 
że miały zasadnicze znaczenie dla bez-
pieczeństwa energetycznego kraju, jak 
i to że były przygotowywane na zamó-
wienie instytucji państwowych przez 
duże i doświadczone w realizacji in-
westycji firmy. Mimo to, plany inwesty-
cyjne zderzyły się ze zdecydowanym i 
bezwzględnym oporem mieszkańców 
terenów, na których miały być zreali-
zowane. Ale z konfliktami społeczny-
mi mieliśmy i mamy do czynienia przy 
wielu innych, mniej spektakularnych 
inwestycjach. Wystarczy spojrzeć na 
mapę konfliktów społecznych związa-
nych 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 mo-
żemy się zgodzić z jej realizacją akurat 
w tym miejscu!”. Tak właśnie powstają 
NIMBY1, a więc umownie nazywając, 
przedstawiciele lokalnych społeczno-
ści protestujący przeciw planowanym 
w sąsiedztwie inwestycjom.

 � Dlaczego NIMBY 
protestuje

Zjawisko NIMBY jest dość po-
wszechne i dotyczy różnych inwesty-
cji. Nie jest to więc zachowanie spowo-
dowane ideologią, np. u przeciwników 
energetyki jądrowej czy wiatrowej. Nie 
dotyczy wyłącznie obaw o cenne za-
soby przyrodnicze czy interesy branży 
turystycznej. Powstaje więc pytanie, 
czy są jakieś cechy wspólne, projek-
tów i protestujących, które pozwala-

łyby na opracowanie standardowych 
zasad zarządzania ryzykiem konfliktów 
społecznych. Na takie pytanie postara-
ła się odpowiedzieć Fundacja na rzecz 
Energetyki Zrównoważonej, która pod-
jęła się zadania opracowania metodyki 
zarządzania konfliktami społecznymi. W 
tym celu przeanalizowała nie tylko in-
formacje o protestach wokół głośnych 
krajowych inwestycji, ale także liczne 
doświadczenia krajowe i zagraniczne w 
zakresie prowadzenia dużych, kontro-
wersyjnych inwestycji. Eksperci Funda-
cji wykorzystali też własne doświadcze-
nie z wykonanych w ostatnich latach 
analiz konfliktów społecznych dla pro-
jektów lądowych i morskich farm wiatro-
wych i gazu łupkowego oraz prowadzo-
nych kampanii dialogu społecznego. 

Wyniki, może nie są zaskakujące, 
ale też nie są powszechnie znane. Że-
by je zrozumieć, trzeba wykonać bar-
dzo proste ćwiczenie - postawić się, 
choć na chwilę, w roli NIMBY. Przez 
chwilę zastanowić się, jak byśmy sami 
zareagowali, gdybyśmy się dowiedzie-
li, całkiem przypadkowo, że w sąsiedz-
twie naszego domu będzie realizowana 
budowa elektrowni, linii energetycznej 
najwyższych napięć lub spalarnia od-
padów. Jakie pytania i wątpliwości by 
nam się nasunęły? Czego by dotyczy-
ły? Co powodowało by nasz gniew? 

Najczęściej, są to następujące emo-
cje i odczucia:

 � Nic o tej inwestycji nie wiem! Dla-
czego nikt mnie nie poinformował? 
Dlaczego nikt mnie nie pyta o zda-
nie?

 � Jak ona może wpłynąć na moje ży-
cie? Na moje zdrowie? Na zdrowie 
mojej rodziny? Na moje codzien-
ne życie?

 � Czy ta inwestycja może wpłynąć 
na moje interesy? Na moje dotych-
czasowe dochody? Czy mi będzie 
przeszkadzać, czy może mi po-
móc?
I to wszystko. Każdy inny powód, 

każdy inny czynnik da się sprowadzić 
do odpowiedzi na te trzy kluczowe kwe-
stie. Obawa o zdrowie, komfort życia 
i dochody, to najważniejsze czynniki 

powstawania masowych konfliktów 
społecznych wokół inwestycji. Gniew 
spowodowany poczuciem zignorowa-
nia i pozbawienia wpływu na decyzje 
dotyczące mojego bezpośredniego są-
siedztwa, 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 inwe-
stycję, zawsze będziemy powodować 
jakieś zmiany w jej otoczeniu. A te zmia-
ny mogą budzić obawy jej sąsiadów. A 
jeśli to jest duża inwestycja energetycz-
na, to zawsze znajdzie się jakiś „eko-
log”, 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 szkodli-
wości naszej inwestycji. Czy to jednak 
oznacza, że lokalne społeczności da-
dzą się przekonać, że warto wyjść z 
transparentami na demonstrację lub na-
pisać pismo do urzędu albo zaskarżyć 
do sądu wydaną decyzję? Nie zawsze. 
A przy właściwym zarządzaniu komu-
nikacją, istnieje bardzo duże prawdo-
podobieństwo, 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, przete-
stowanych na potencjalnie konflikto-
gennych inwestycjach, które pozwala-
ją skutecznie zarządzać komunikacją i 
dialogiem podczas przygotowania in-
westycji. Składają się one na osiem 
kolejnych kroków, które należy wyko-
nać i są to: 

 � krok 1 - poznaj swoich sąsiadów,
 � krok 2 - spójrz na swój projekt 

oczami twoich sąsiadów,
 � krok 3 - określ, komu może prze-

szkadzać, a komu pomóc twoja in-
westycja,

 � krok 4 - przedstaw sąsiadom siebie 
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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 konflik-
tów pomiędzy inwestorem a lokalny-
mi społecznościami jest niewłaściwe 
podejście tego pierwszego do intere-
sariuszy zewnętrznych planowanego 
przedsięwzięcia. Bardzo rzadko pa-
trzymy 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 dialo-
gu z sąsiadami wymaga rozpoznania, 
czego mogą obawiać się obawiać w 
związku z naszymi planami. Aby od-
powiedzieć na to pytanie, trzeba do-
wiedzieć się co jest dla nich ważne, 
bo tylko wtedy będziemy mogli zwery-
fikować, czy w jakikolwiek sposób na te 
ważne dla nich sprawy będziemy mieli 
wpływ. Pierwszym etapem profesjonal-
nego zarządzania ryzykiem konfliktów 
społecznych jest więc wstępna anali-
za uwarunkowań społecznych, ekono-
micznych i środowiskowych. Polega 
ona na zebraniu odpowiednich danych 
statystycznych oraz dostosowanie do 
danego rodzaju inwestycji kryteriów ich 
oceny. Pozwala to nam wskazać naj-
bardziej prawdopodobne źródła po-
tencjalnych konfliktów i przygotować 
się do dalszych działań. Zupełnie inna 
bowiem będzie rozmowa z mieszkańca-
mi ruchliwego, przemysłowego miasta 
o budowie kolejnego zakładu przemy-
słowego, a inna z mieszkańcami małej 
miejscowości położonej w otoczeniu 
lasów. Inaczej będziemy rozmawiać z 
rolnikami utrzymującymi się z przemy-
słowej hodowli świń, a inaczej z rolni-
kami żyjącymi z upraw ekologicznych 

agroturystyki. Warto więc, aby taką ana-
lizę wykonywali profesjonaliści, którzy 
potrafią określić, jakie rodzaje oddziały-
wań może powodować dana inwesty-
cja, ale także umiejących określić jakie 
są najważniejsze uwarunkowania śro-
dowiskowe takich, a nie innych warun-
ków życia w danym regionie.

    

 � Spójrz na swój projekt 
oczami twoich sąsiadów 

Podstawą skutecznego dialogu z 
interesariuszami, w tym zarówno or-
ganami administracji środowiskowej, 

dotacje unijne po 20 latach oczekiwań 
została naprawiona. A może spowodu-
jemy permanentny hałas w strefie gdzie 
funkcjonują dwa hotele wallnes&spa. A 
może zwiększymy emisję spalin w oto-
czeniu pól, na których prowadzone są 
ekologiczne uprawy. Trzeba przy tym 
pamiętać, że nie mówimy tutaj o eta-
pie formalnej oceny oddziaływania na 
środowisko. Bardzo częstym powodem 
zaognienia sprzeciwu wobec inwesty-
cji, jest chowanie się inwestora za ar-
gumentacją zbudowaną na istniejących 
normach, bez uwzględnienia indywidu-
alnych odczuć jakie mogą być związane 
z konkretną inwestycją. Zupełnie jed-
nak inaczej odbiera się hałas z ruchliwej 
drogi w centrum miasta, a inaczej na 
wsi otoczonej lasami i jeziorami. Zupeł-
nie inaczej odczuwa się „zapach” bio-
gazowni w sąsiedztwie hodowli bydła, 
a inaczej na przedmieściach miasta. 
Nawet jeśli w każdym z tych przypad-
ków nie są naruszane obowiązujące 
normy jakości środowiska.  

 � Określ, komu może 
przeszkadzać, a komu 
pomóc twoja inwestycja

Aby kampania komunikacyjna była 
skuteczna, do każdej grupy zaintereso-
wanej projektem trzeba podejść indywi-
dualnie, biorąc pod uwagę jej interesy 
oraz rodzaj wpływu naszej inwestycji na 
nią. Zdarza się, że jedna grupa społecz-
na jest jednocześnie interesariuszem 
negatywnym i pozytywnym, bezpośred-
nio i pośrednio związanym z projektem. 
W przypadku morskich farm wiatro-
wych bardzo ważnym interesariuszem 
są dla przykładu rybacy. Z jednej stro-
ny budowa farmy ogranicza możliwo-
ści intensywnych połowów na obszarze 
farmy, a więc oddziaływuje negatywnie 
na dochody rybaków, czyniąc z nich 
bezpośrednim interesariuszem nega-
tywnym. Z drugiej strony, na obszarze 
farmy możliwe będą połowy rekreacyj-
ne, co stanowić będzie atrakcyjną no-
wą formę działalności dla posiadaczy 
kutrów, którzy stają się pozytywnymi 
bezpośrednimi interesariuszami. Jedno-

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 po-
wodować. Jeśli budujemy zakład prze-
mysłowy, 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 półproduk-
tów 30 ciężarówkami, to zastanówmy 
się jak będzie to wpływać na naszych 
sąsiadów przez kolejne 20 lat funkcjo-
nowania naszej inwestycji. Ale także 
sprawdźmy, czy przypadkiem nie rozje-
dziemy w ciągu pół roku drogi, która za 
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cześnie, budowa wiatraków na morzu 
płoszy ssaki morskie z dużego obszaru 
morza, które są utrapieniem rybaków, 
którzy w tym kontekście są pozytywny-
mi pośrednimi interesariuszami, którzy 
mogą wziąć udział w dyskusji z przy-
rodnikami o oddziaływaniach na foki, 
którzy mogą się stać pośrednimi ne-
gatywnymi interesariuszami.

 � Przedstaw sąsiadom 
siebie i swoją 
inwestycję 

Jeżeli chcemy się „dogadać” ze 
swoimi sąsiadami, musimy z nimi po-
rozmawiać, 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 za-
dbać zarówno o właściwą prezentację 
siebie, swoich planów, inwestycji oraz 
prowadzonych działań na każdym ich 
etapie. Musimy także zadbać o odpo-
wiedni poziom wiedzy u odbiorców na-
szego przekazu, aby był on dla nich 
zrozumiały. Temu służy kampania edu-
kacyjna i informacyjna. Należy przy tym 
pamiętać, że przy powszechnym do-
stępie do Internetu i tak każdy indywi-

dualnie będzie próbował się „dokształ-
cić”. Jeśli jednak nie chcemy, aby taki 
indywidualny proces edukacyjny nie 
prowadził do ugruntowania nieuzasad-
nionych obaw, na podstawie „interne-
towych eksperckich opracowań”, lepiej 
zadbać o dostęp do źródeł wiarygod-
nych 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. Je-
den standardowy materiał edukacyj-
no-informacyjny nie spełni swojej roli, 
bo będzie zbyt ogólny lub zbyt szcze-
gółowy.

Dobrym nośnikiem informacji jest 
dedykowana strona internetowa projek-
tu. Możemy na niej dawkować informa-
cje, stosownie do stanu przygotowania 
inwestycji, a także zamieszczać mate-
riały dedykowane dla różnych grup inte-
resariuszy. Jest to też źródło powszech-
nie dostępne, a więc odpowiadające 
na bardzo częsty zarzut o ukrywaniu 
przed lokalnymi społecznościami fak-
tów o inwestycji. Warto jednak przygo-
tować dedykowany materiał dla każdej 
z najważniejszych grup interesariuszy, 

w którym będą poruszone sprawy naj-
bardziej taką grupę interesujące. Przy-
kładem może być opracowanie na te-
mat oddziaływań inwestycji na gleby i 
wody gruntowe dedykowane dla stowa-
rzyszenia rolników ekologicznych dzia-
łającego na terenie naszej inwestycji. 

 � Wysłuchaj swoich 
sąsiadów

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. Spotka-
nia informacyjne organizowane są na 
ogół na wstępnym etapie przygotowa-
nia projektu, w celu zaprezentowania 
zamierzeń inwestycyjnych. W tych spo-
tkaniach powinien brać udział przedsta-
wiciel organów decyzyjnych inwesto-
ra, bo tym samym okazuje szacunek 
swoim przyszłym sąsiadom. Spotkania 
konsultacyjne są na ogół organizowa-
ne w momencie zakończenia badań i 
analiz środowiskowych oraz na etapie 
uzgadniania projektu budowlanego. Ich 
celem jest wysłuchanie uwag i wątpli-
wości. W takich spotkaniach powinni 
brać udział eksperci i menadżer pro-
jektu, którzy powinni prezentować aktu-
alny stan projektu, notować zgłaszane 
uwagi i odpowiadać na najważniejsze 
pytania i wątpliwości.

W organizacji i prowadzeniu spo-
tkań informacyjnych i konsultacyjnych 
kluczowe jest zapewnienie możliwości 
swobodnego wyrażania opinii przez 
wszystkich zainteresowanych. To oni 
przecież najlepiej znają lokalne uwa-
runkowania i często potrafią skutecz-
niej i rzetelniej przedstawić informacje 
o np. lokalnych uwarunkowaniach śro-
dowiskowych niż zatrudnieni do wyko-
nania badań środowiskowych eksperci. 
Eksperci prowadzą bowiem badania 
przez rok, a wielu „lokalsów” dyspo-
nuje wiedzą o danym terenie od po-
koleń. Można czasem bardzo się zdzi-
wić, dowiadując się podczas spotkania 
z mieszkańcami, że miejsce pod na-
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szą inwestycję raz na 10 lat jest suk-
cesywnie zalewane wodami z tej małej 
rzeczki, która pływnie 4 km dalej. Tego 
roczne badania mogą nie wykazać, a 
wiedza ta może mieć zasadnicze zna-
czenie dla przyszłości naszej inwestycji. 

 � Odpowiedz swoim 
sąsiadom 

Największym wrogiem porozumie-
nia jest poczucie zlekceważenia przez 
jedną ze stron. Dlatego w procesie ko-
munikacji społecznej niezbędne jest za-
planowanie analizy zgłoszonych uwag, 
obaw, wniosków oraz udzielenie w od-
powiednio dobranej formie odpowiedzi, 
przedstawiającej swoje stanowisko. 
Odpowiedzią mogą być np. wprowa-
dzone zmiany w projekcie, uzyskanie 
oficjalnych stanowisk właściwych urzę-
dów, wykonanie dodatkowych analiz, 
czy też uzasadnienie do stanowiska 
odrębnego. Ważne jest, aby sposób re-
akcji na zgłoszone uwagi, został przed-
stawiony wszystkim zainteresowanym. 
Jeżeli chcemy być szanowni i poważ-
nie 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 przebie-
gu drogi, zaplanowanie innego kierun-
ku 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 przekona-
nia lokalnych społeczności do inwe-
stycji, jest zaangażowanie ich przed-
stawicieli w realizację projektu, jak też 
zaangażowanie się w rozwiązywanie 
lokalnych problemów. Drobne formy 
współpracy z lokalnymi usługodawca-
mi, czy niewielkie, ale dobrze przemy-
ślane inwestycje pożytku publicznego, 

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 infra-
strukturę dla pieszych i rowerzystów. 

Jednak mniejsze znaczenie, niż 
skala inwestycji pożytku publicznego, 
ma to czy uda nam się wciągnąć na-
szych sąsiadów w realizację projektu. 
Nie chodzi tu przy tym wcale o to, że-
by na siłę ich próbować zatrudnić przy 
budowie, zwłaszcza kiedy chcemy wy-
budować elektrownię i potrzebujemy 
ekspertów ze specjalistyczną wiedzą 
i doświadczeniem. Jednak każda na-
sza działalność w terenie może powo-
dować zapotrzebowanie na usługi czy 
produkty, które mogą skutecznie być 
dostarczane przez i od lokalnych miesz-
kańców i firm. Organizując spotkanie z 
mieszkańcami, zweryfikujmy czy może-

pozwalają utożsamić się mieszkańcom 
z naszym projektem. Czasami napra-
wa miejscowego chodnika, połączo-
na z wydzieleniem ścieżki rowerowej 
przy okazji budowy drogi dojazdowej 
do naszego placu budowy, może dużo 
więcej zdziałać niż kosztowne imprezy 
promocyjne. Zwłaszcza jeśli we wcze-
śniejszych 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 bę-
dzie wiązało swój interes z jej realizacją, 
tym łatwiej będzie przekonać lokalne 
społeczności i władze do jej realizacji. 

 � Przygotuj się do obrony 
swojej inwestycji 

Może się zdarzyć, że nie uda nam 
się przekonać do naszej inwestycji 
wszystkich sąsiadów. Czasami intere-
sy są zbyt rozbieżne, a przyczyny prote-
stu nie mają podstaw racjonalnych czy 
merytorycznych. W takich sytuacjach 
musimy przygotować się do obrony na-
szej 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 przygo-
tować dokumentację i przeprowadzić 
wszystkie procedury w sposób niepod-
ważalny.  

Zarządzanie ryzykiem konfliktów 
społecznych jest bezpośrednio po-
wiązane z oceną oddziaływania inwe-
stycji na środowisko oraz procedura-
mi 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 nie-
prawidłowości wykonanego raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, albo wy-
kazanie błędów proceduralnych. Dla-
tego warto jest powierzyć przeprowa-
dzenie wszelkich działań związanych 
z oceną oddziaływania na środowisko 
profesjonalnym firmom, które potrafią 
udokumentować swoje doświadczenie 
w tym zakresie.       o

1)  NIMBY - Not In My Beck Yard - postawa sprzeciwu wobec nowej inwestycji w sąsiedztwie „nie na moim podwórku”
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 � Audyt energetyczny 
wytyczną do poprawy 
efektywności 
energetycznej 

unia Europejska dyrektywą 
2012/27/uE z w sprawie efektywności 
energetycznej [1] wprowadziła jako cel 
osiągnięcie do 2020 r. 20% oszczęd-
ność 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 dy-
rektywy, można byłoby uzyskać poprzez 
osiąganie przez wszystkich dystrybuto-
rów energii lub wszystkie przedsiębior-
stwa 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 obec-
nie m.in. powszechne opomiarowanie 
zużycia każdego rodzaju energii przez 
użytkowników końcowych.

W następstwie ww. dyrektywy z po-
nad dwuletnim opóźnieniem z dniem 

dr hab. inż Sławomir Zator, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska

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.

1 października 2016 r. weszły w życie 
zapisy ustawy o efektywności energe-
tycznej [2]. W ramach zasad realiza-
cji obowiązku uzyskania oszczędności 
energii przedsiębiorstwa zobowiązane 
są do realizacji przedsięwzięć (a przy-
najmniej jednego) służących poprawie 
efektywności energetycznej u odbiorcy 
końcowego, w wyniku których uzyskuje 
się 1,5% oszczędności energii finalnej 
w każdym roku.

ustawa wprowadziła zasady prze-
prowadzania audytu energetycznego 
przedsiębiorstwa. Wynika z niej koniecz-
ność przeprowadzania w dużych przed-
siębiorstwach (za wyjątkiem tych posia-
dających system zarządzania energią 
oraz system zarządzania środowiskowe-
go, jeśli w ramach tych systemów prze-
prowadzane będą audyty energetyczne) 
raz na 4 lata audytów energetycznych. 
Zasadniczo audyt energetyczny przed-
siębiorstwa jest procedurą mającą na 
celu przeprowadzenie szczegółowych 
i potwierdzonych obliczeń dotyczących 
proponowanych przedsięwzięć służą-
cych poprawie efektywności energetycz-
nej oraz dostarczenie informacji o poten-
cjalnych oszczędnościach energii [2].

W zał. VI Kryteria minimalne doty-
czące audytów energetycznych... dy-
rektywy [1] określono wytyczne do spo-
rządzania audytów tożsame z zapisami 
ustawy [2]. Do jego sporządzenia ko-
nieczne są reprezentatywne zmierzone 
i możliwe do zidentyfikowania dane do-
tyczące zużycia energii oraz profili ob-
ciążenia, a ponadto audyt zawierać ma 
szczegółowy przegląd zużycia energii 
w budynkach, w instalacjach przemy-
słowych oraz w transporcie, odpowia-
dających łącznie, za co najmniej 90% 
całkowitego zużycia energii (wszystkich 
nośników) przez to przedsiębiorstwo.

Oszczędności energii poszukiwać 
można w jednym z trzech etapów: kon-
wersji paliw energetycznych do postaci 
energii łatwej do transportowania, trans-
portu wytworzonej energii oraz końco-
wego wykorzystania energii w bezpo-
średniej postaci np. ciepła lub ponownej 
konwersji do pożądanej postaci energii 
np. mechanicznej. Na ten ostatni etap 
także kładzie szczególny nacisk dyrek-
tywa [1] i ustawa [2] zwłaszcza, gdy mo-
wa o budynkach. Nie jest to przypadek, 
gdyż ponad 40% energii pierwotnej zu-
żywanej jest na potrzeby grzewcze.
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W przedsiębiorstwach energetycz-
nych dąży się w pierwszej kolejności do 
podniesienia sprawności wytwarzania 
energii, np. podniesienie sprawności 
kotłów energetycznych poprzez podnie-
sienie parametrów wytworzonej np. pary 
suchej dla turbozespołów. Niesie to za 
sobą z reguły wysokie koszty inwesty-
cyjne. Wytworzone ciepło dostarcza się 
następnie do odbiorników generatorów, 
maszyn i urządzeń czy też bezpośred-
nio do odbiorców końcowych. I tu też 
jest potencjalne źródło oszczędności 
energii, związane z jego transportem, 
tym większe im wyższe są parametry 
medium i większe odległości.

 � Bezpośredni pomiar 
strat ciepła

Strumień transportowanego ciepła z 
największą dokładnością można określić 
bezpośrednio poprzez pomiary, lecz wy-
niki są uzależnione od warunków, doty-
czących zarówno medium, jak i otocze-
nia, w których został on przeprowadzony. 
używa się do tego celu liczników ciepła. 
Jednak obliczenie straty ciepła QS, jako 
różnicy zmierzonych strumieni ciepła Q1 
- Q2 na granicach bilansowych, w wie-
lu przypadkach obarczone jest tak dużą 
niepewnością, że pomiar taki jest bezu-
żyteczny. Wynika to z zastosowania róż-
nicowej metody pomiaru, w której wynik 
końcowy jest różnicą wskazań ciepło-
mierzy. Jest on obarczony niepewno-
ścią pomiaru tym większą im mniejsze 
są różnice wskazań obu ciepłomierzy. 
Nawet używając licznika ciepła klasy 1 i 
uwzględniając tylko składowe niepewno-
ści związane z pomiarem równicy tempe-
ratur ∆T oraz przelicznika elektronicznego 
(równ. 1), dla strat ciepła wynoszących 
10% ilości transportowanego ciepła, uzy-
skuje się niepewność uS ich pomiaru na 
poziomie 19% (równ. 2), dla niepewno-
ści wyznaczania ciepła u

1, u2 na wyjąt-
kowo niskim poziomie 1,4%. Dodatko-
wym źródłem niepewności mógłby być 
pomiar strumienia masy medium, ale w 
analizowanym przypadku strumień masy 
się nie zmienia, w związku z tym ta skła-
dowa może zostać pominięta.

W przedsiębiorstwach energetycznych dąży się w pierwszej kolejności do podniesienia 
sprawności wytwarzania energii, np. podniesienie sprawności kotłów energetycznych poprzez 
podniesienie parametrów wytworzonej np. pary suchej dla turbozespołów. Niesie to za sobą z 
reguły wysokie koszty inwestycyjne. Wytworzone ciepło dostarcza się następnie do 
odbiorników generatorów, maszyn i urządzeń, czy też bezpośrednio do odbiorców 
końcowych. I tu też jest potencjalne źródło oszczędności energii, związane z jego
transportem, tym większe im wyższe są parametry medium i większe odległości.

Bezpośredni pomiar strat ciepła
Strumień transportowanego ciepła z największą dokładnością można określić bezpośrednio 
poprzez pomiary, lecz wyniki są uzależnione od warunków, dotyczących zarówno medium,
jak i otoczenia, w których został on przeprowadzony. Używa się do tego celu liczników 
ciepła. Jednak obliczenie straty ciepła QS, jako różnicy zmierzonych strumieni ciepła Q1 - Q2
na granicach bilansowych, w wielu przypadkach obarczone jest tak dużą niepewnością, że 
pomiar taki jest bezużyteczny. Wynika to z zastosowania różnicowej metody pomiaru, w 
której wynik końcowy jest różnicą wskazań ciepłomierzy. Jest on obarczony niepewnością 
pomiaru tym większą im mniejsze są różnice wskazań obu ciepłomierzy. Nawet używając 
licznika ciepła klasy 1 i uwzględniając tylko składowe niepewności związane z pomiarem 
równicy temperatur ∆T oraz przelicznika elektronicznego (równ. 1), dla strat ciepła
wynoszących 10% ilości transportowanego ciepła, uzyskuje się niepewność US ich pomiaru 
na poziomie 19% (równ. 2), dla niepewności wyznaczania ciepła U1, U2 na wyjątkowo niskim 
poziomie 1,4%. Dodatkowym źródłem niepewności mógłby być pomiar strumienia masy 
medium, ale w analizowanym przypadku strumień masy się nie zmienia, w związku ta 
składowa może zostać pominięta.
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Dwukrotne mniejsze straty prowadzą do kolejnego dwukrotnego zwiększenia niepewności 
pomiaru straty ciepła, a przy 2% stratach ciepła niepewność ich wyznaczania metodą 
różnicową osiąga 100%. Reasumując, metoda różnicowa nie nadaje się do pomiaru strat 
ciepła w przypadku, gdy są one niewielkie.
Dużo lepszym rozwiązaniem jest bezpośredni pomiar strat ciepła, także ciepłomierzem, lecz 
tu pojawia się problem techniczny związany ze znacznym oddaleniem obu końców badanego 
odcinka rurociągu. Typowe termorezystancyjne czujniki typu Pt (RTD) mają przewody
łączeniowe o długości do 5 m. W tym przypadku konieczny jest przelicznik ciepła
przystosowany do czteroprzewodowego pomiaru rezystancji, co pozwala na dokonanie 
odczytu temperatury w znacznej odległości od elektronicznego przelicznika ciepła. I pomimo 
tego, że pomiar rezystancji metodą czteroprzewodową teoretycznie nie zależy od długości 
toru pomiarowego, to jednak jest on wrażliwy na zakłócenia, które zwiększą składową 
niepewności typu A. Możliwe jest też wykorzystanie pętli prądowej np. 4-20 mA oraz 
przetworników R/I, lecz należy liczyć się z dodatkowymi niepewnościami pomiaru różnicy 
temperatur.
Z punktu wiedzenia eliminacji zakłóceń w torze pomiarowym, najlepszym rozwiązaniem
byłaby cyfrowa transmisja wyników pomiaru rezystancji. Rozwiązanie takie może być 
zrealizowane w oparciu o moduły pomiarowe z transmisją przewodową (np. IEEE 802.3 -
Ethernet) lub bezprzewodową (np. IEEE 802.11 - WiFi). Niestety takie rozwiązania liczników 
ciepła nie są dostępne na rynku, jednak dedykowane rozwiązanie oparte o platformę np. 
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W przedsiębiorstwach energetycznych dąży się w pierwszej kolejności do podniesienia 
sprawności wytwarzania energii, np. podniesienie sprawności kotłów energetycznych poprzez 
podniesienie parametrów wytworzonej np. pary suchej dla turbozespołów. Niesie to za sobą z 
reguły wysokie koszty inwestycyjne. Wytworzone ciepło dostarcza się następnie do 
odbiorników generatorów, maszyn i urządzeń, czy też bezpośrednio do odbiorców 
końcowych. I tu też jest potencjalne źródło oszczędności energii, związane z jego
transportem, tym większe im wyższe są parametry medium i większe odległości.

Bezpośredni pomiar strat ciepła
Strumień transportowanego ciepła z największą dokładnością można określić bezpośrednio 
poprzez pomiary, lecz wyniki są uzależnione od warunków, dotyczących zarówno medium,
jak i otoczenia, w których został on przeprowadzony. Używa się do tego celu liczników 
ciepła. Jednak obliczenie straty ciepła QS, jako różnicy zmierzonych strumieni ciepła Q1 - Q2
na granicach bilansowych, w wielu przypadkach obarczone jest tak dużą niepewnością, że 
pomiar taki jest bezużyteczny. Wynika to z zastosowania różnicowej metody pomiaru, w 
której wynik końcowy jest różnicą wskazań ciepłomierzy. Jest on obarczony niepewnością 
pomiaru tym większą im mniejsze są różnice wskazań obu ciepłomierzy. Nawet używając 
licznika ciepła klasy 1 i uwzględniając tylko składowe niepewności związane z pomiarem 
równicy temperatur ∆T oraz przelicznika elektronicznego (równ. 1), dla strat ciepła
wynoszących 10% ilości transportowanego ciepła, uzyskuje się niepewność US ich pomiaru 
na poziomie 19% (równ. 2), dla niepewności wyznaczania ciepła U1, U2 na wyjątkowo niskim 
poziomie 1,4%. Dodatkowym źródłem niepewności mógłby być pomiar strumienia masy 
medium, ale w analizowanym przypadku strumień masy się nie zmienia, w związku ta 
składowa może zostać pominięta.
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Dwukrotne mniejsze straty prowadzą do kolejnego dwukrotnego zwiększenia niepewności 
pomiaru straty ciepła, a przy 2% stratach ciepła niepewność ich wyznaczania metodą 
różnicową osiąga 100%. Reasumując, metoda różnicowa nie nadaje się do pomiaru strat 
ciepła w przypadku, gdy są one niewielkie.
Dużo lepszym rozwiązaniem jest bezpośredni pomiar strat ciepła, także ciepłomierzem, lecz 
tu pojawia się problem techniczny związany ze znacznym oddaleniem obu końców badanego 
odcinka rurociągu. Typowe termorezystancyjne czujniki typu Pt (RTD) mają przewody
łączeniowe o długości do 5 m. W tym przypadku konieczny jest przelicznik ciepła
przystosowany do czteroprzewodowego pomiaru rezystancji, co pozwala na dokonanie 
odczytu temperatury w znacznej odległości od elektronicznego przelicznika ciepła. I pomimo 
tego, że pomiar rezystancji metodą czteroprzewodową teoretycznie nie zależy od długości 
toru pomiarowego, to jednak jest on wrażliwy na zakłócenia, które zwiększą składową 
niepewności typu A. Możliwe jest też wykorzystanie pętli prądowej np. 4-20 mA oraz 
przetworników R/I, lecz należy liczyć się z dodatkowymi niepewnościami pomiaru różnicy 
temperatur.
Z punktu wiedzenia eliminacji zakłóceń w torze pomiarowym, najlepszym rozwiązaniem
byłaby cyfrowa transmisja wyników pomiaru rezystancji. Rozwiązanie takie może być 
zrealizowane w oparciu o moduły pomiarowe z transmisją przewodową (np. IEEE 802.3 -
Ethernet) lub bezprzewodową (np. IEEE 802.11 - WiFi). Niestety takie rozwiązania liczników 
ciepła nie są dostępne na rynku, jednak dedykowane rozwiązanie oparte o platformę np. 
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Dwukrotnie mniejsze straty prowa-
dzą do kolejnego dwukrotnego zwięk-
szenia niepewności pomiaru straty 
ciepła, a przy 2% stratach ciepła nie-
pewność ich wyznaczania metodą różni-
cową osiąga 100%. reasumując, meto-
da różnicowa nie nadaje się do pomiaru 
strat ciepła w przypadku, gdy są one 
niewielkie.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest 
bezpośredni pomiar strat ciepła, także 
ciepłomierzem, lecz tu pojawia się pro-
blem techniczny związany ze znacznym 
oddaleniem obu końców badanego od-
cinka rurociągu. Typowe termorezystan-
cyjne czujniki typu Pt (rTD) mają prze-
wody łączeniowe o długości do 5 m. 
W tym przypadku konieczny jest prze-
licznik ciepła przystosowany do cztero-
przewodowego pomiaru rezystancji, co 
pozwala na dokonanie odczytu tempe-
ratury w znacznej odległości od elek-
tronicznego przelicznika ciepła. I pomi-
mo tego, że pomiar rezystancji metodą 
czteroprzewodową teoretycznie nie za-
leży od długości toru pomiarowego, to 
jednak jest on wrażliwy na zakłócenia, 
które zwiększą składową niepewności 
typu A. Możliwe jest też wykorzystanie 
pętli prądowej, np. 4-20 mA oraz prze-
tworników r/I, lecz należy liczyć się z 
dodatkowymi niepewnościami pomiaru 
różnicy temperatur. 

Z punktu wiedzenia eliminacji zakłó-
ceń w torze pomiarowym, najlepszym 
rozwiązaniem byłaby cyfrowa transmisja 
wyników pomiaru rezystancji. rozwiąza-
nie takie może być zrealizowane w opar-
ciu o moduły pomiarowe z transmisją 
przewodową (np. IEEE 802.3 - Ethernet) 
lub bezprzewodową (np. IEEE 802.11 
- WiFi). Niestety takie rozwiązania licz-
ników ciepła nie są dostępne na rynku, 
jednak dedykowane rozwiązanie oparte 
o platformę np. CompactrIO i moduły 
serii C oraz oprogramowanie LabView 

z programową realizacją elektroniczne-
go przelicznika ciepła jest możliwe do 
realizacji. Taki dedykowany licznik cie-
pła mógłby współpracować z dowolnym 
przepływomierzem zabudowanym w in-
stalacji. Ale także w przypadku jego bra-
ku, możliwe byłoby oszacowanie strat 
ciepła, wprowadzając wartość strumie-
nia w sposób arbitralny. Oczywiście od 
tej wartości bezpośrednio zależy wynik 
pomiaru strat ciepła. 

Analizując niepewność pomiaru 
strat ciepła, zgodnie z równaniem 1 dla 
licznika klasy 1 i dla np. różnicy tempe-
ratur pomiędzy początkiem i końcem 
równym ∆T=5 K oraz dla strumienia 
q=2qp, otrzymuje się 4,4%. Dla trans-
portowanych mediów typu gorąca wo-
da można zatem liczyć na względnie 
mały udział w całkowitej niepewności 
pomiaru ciepła składnika związanego 
z pomiarem różnicy temperatur, gdyż 
z licznikiem ciepła otrzymuje się spa-
rowany zestaw czujników temperatury. 
Większy problem występuje podczas 
pomiaru strumienia pary suchej, o tem-
peraturze ponad 500°C. Sparowanie 
czujników dla takich temperatur jest du-
żo kosztowniejsze, a usługę taką wyko-
nuje niewiele ośrodków. użycie stan-
dardowych czujników Pt nawet klasy A 
(bez parowania) jest nieodpowiednie, 
ponieważ niepewność pomiaru tak wy-
sokich temperatur wynosi około 1,2 K,  
co przy różnicy temperatur np. 5K, 
spowoduje ponad 30% niepewność tyl-
ko pomiaru różnicy temperatur.

 � Obliczeniowe 
wyznaczanie strat ciepła

Z podanych wcześniej powodów 
dużo częściej straty ciepła określa się 
obliczeniowo, także w przypadku au-
dytu energetycznego. Wyniki obliczeń 
odnoszą się do tzw. warunków oblicze-
niowych szczególnie dotyczących oto-
czenia zewnętrznego oraz uśrednionych 
parametrów medium transportujące-
go ciepło. Straty ciepła można także 
oszacować obliczeniowo, częściowo 
korzystając z dodatkowych pomiarów 
pośrednich.
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Niezależnie od tego, jaką metodę się 
wybierze, uzyskane wyniki zawsze zwią-
zane są z parametrami transportowane-
go medium, rodzajem osłon termicznych 
oraz warunkami zewnętrznymi. Sporzą-
dzając audyt istnieje zawsze potrzeba 
oszacowania strat ciepła w istniejącej 
instalacji, często o złym stanie technicz-
nym, nie tylko odnoszącym się do izo-
lacji. I tu raczej problematyczne jest po-
sługiwanie się danymi producenta czy 
normowymi wartościami, gdyż obliczone 
straty będą z reguły niższe od rzeczy-
wistych, co z punktu widzenia audytu 
prowadzić będzie do mniejszego poten-
cjału oszczędności energii. Najlepszym 
rozwiązaniem byłoby przyjmowanych 
w obliczeniach wartości parametrów, 
zwłaszcza dotyczących izolacji, na pod-
stawie rzeczywistych pomiarów współ-
czynnika przenikania ciepła u.

Sposób obliczania strat ciepła 
przedstawiono np. w normie dotyczą-
cej izolacji cieplnej wyposażenia budyn-
ków i instalacji przemysłowych [3]. Do 
wykonania obliczeń wymagana jest zna-
jomość geometrii obiektów i właściwości 
fizycznych materiałów, z których są one 
wykonane. Norma nie określa niepewno-
ści oszacowania strat ciepła. Strumień 
ciepła Qs (moc strat) do otoczenia dla 
pojedynczego segmentu rurociągu czy 
przegrody o powierzchni A, o jednako-
wej geometrii i współczynniku u moż-
na obliczyć z zależności 3, przyjmując 
znaną temperaturę medium Ti oraz ob-
liczeniową temperaturę otoczenia ze-
wnętrznego Te.

)( eiS TTUAQ −⋅=
  (3)

Do wyznaczenia współczynnika 
przenikania ciepła u (równ. 4) wyma-
gana jest wartość oporu cieplnego r 
przegrody, będący sumą cząstkowych 
wartości oporów przewodzenia kolej-
nych warstw ri (ścianka rurociągu, izo-
lacja, płaszcz) oraz oporów przejmowa-
nia ciepła na powierzchni wewnętrznej 
rurociągu r

si oraz zewnętrznej rse. 
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Sposób doboru wartości Rsi oraz Rse w zależności o tego czy rurociąg znajduje się w 
przestrzeniu wewnętrznej czy zewnętrznej oraz sposobu ułożenia poziomego czy pionowego 
szczegółowo określa norma [3]. Przykład jej praktycznego wykorzystania do oszacowania 
strat ciepła z instalacji przemysłowych przedstawiono w artykule [4].
Składnikiem decydującym o współczynniku U jest jednak opór cieplny przegrody (w tym 
głównie izolacji termicznej). Dla nowych izolacji do obliczeń przyjmuje się wartości na 
podstawie danych producenta. Jednak, jak już wspomniano, dla już istniejących i od wielu lat 
eksploatowanych izolacji celowe jest wykonanie pomiarów, w celu określenia rzeczywistego 
oporu cieplnego.
W pomiarach bezpośrednich, z wykonywanych zarówno dedykowanymi czujnikami, jak i z 
użyciem termografii, najczęściej wykorzystuje się prawo Fouriera, zgodnie z którym przez 
kolejne warstwy i powierzchnie przenika (w stanie ustalonym) taka sama energia, co można 
opisać równaniem (5).
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Rys. 1. Temperatury przyjmowane do obliczeń strumienia ciepła w izolowanym rurociągu
oraz dla przegrody budowlanej

Przykładowo dla przegrody budowlanej opierając się na np. pomiarach temperatury 
otaczającego powietrza Te lub Ti oraz temperatury przegrody budowlanej po stronie 
odpowiednio zewnętrznej Tse lub wewnętrznej Tsi oprogramowanie kamer termowizyjnych 
pozwala oszacować jednostkowe straty ciepła, przy założeniu konwekcyjnej wymiany ciepła.
Wyniki takich pomiarów mają niestety bardzo dużą niepewność pomiaru, od kilkunastu do 
kilkudziesięciu procent, tym większą im większy jest opór cieplny przegrody, głównie na 
znaczną niepewność pomiaru temperatury kamerami termowizyjnymi (1÷2 K) oraz niewielką 
różnicę temperatur powietrza i przegrody budowlanej. Podobnie wygląda to także w 
przypadku pomiarów strumienia strat ciepła z rurociągów poprzez pomiar temperatury 
płaszcza osłonowego izolacji i temperatury zewnętrznej, gdy różnice są kilku stopniowe. O
wiele mniejszą niepewność wyznaczania wsp. U, bądź strat mocy q można uzyskać, jeśli 
dokona się pomiaru temperatury medium. Nie popełni się przy tym dużego błędu, jeśli 
zmierzona będzie temperatura rurociągu (pod izolacją) transportującego medium. Zmianę 
niepewności wyznaczania współczynnika przewodzenia U oraz jednostkowych strat mocy q 
w zależności od niepewności pomiaru temperatur, w przypadku jednakowych niepewności 
pomiaru wszystkich temperatur pokazano na rys. 2.
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Sposób doboru wartości rsi oraz rse 
w zależności o tego czy rurociąg znaj-
duje się w przestrzeniu wewnętrznej czy 
zewnętrznej oraz sposobu ułożenia po-
ziomego czy pionowego szczegółowo 
określa norma [3]. Przykład jej praktycz-
nego wykorzystania do oszacowania 
strat ciepła z instalacji przemysłowych 
przedstawiono w artykule [4].

Składnikiem decydującym o współ-
czynniku u jest jednak opór cieplny 
przegrody (w tym głównie izolacji ter-
micznej). Dla nowych izolacji do obliczeń 
przyjmuje się wartości na podstawie da-
nych producenta. Jednak, jak już wspo-
mniano, dla już istniejących i od wielu 
lat eksploatowanych izolacji celowe jest 
wykonanie pomiarów, w celu określenia 
rzeczywistego oporu cieplnego.

W pomiarach bezpośrednich, wy-
konywanych zarówno dedykowanymi 
czujnikami, jak i z użyciem termografii, 
najczęściej wykorzystuje się prawo Fo-
uriera, zgodnie z którym przez kolejne 
warstwy i powierzchnie przenika (w sta-
nie ustalonym) taka sama energia, co 
można opisać równaniem (5).
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Sposób doboru wartości Rsi oraz Rse w zależności o tego czy rurociąg znajduje się w 
przestrzeniu wewnętrznej czy zewnętrznej oraz sposobu ułożenia poziomego czy pionowego 
szczegółowo określa norma [3]. Przykład jej praktycznego wykorzystania do oszacowania 
strat ciepła z instalacji przemysłowych przedstawiono w artykule [4].
Składnikiem decydującym o współczynniku U jest jednak opór cieplny przegrody (w tym 
głównie izolacji termicznej). Dla nowych izolacji do obliczeń przyjmuje się wartości na 
podstawie danych producenta. Jednak, jak już wspomniano, dla już istniejących i od wielu lat 
eksploatowanych izolacji celowe jest wykonanie pomiarów, w celu określenia rzeczywistego 
oporu cieplnego.
W pomiarach bezpośrednich, z wykonywanych zarówno dedykowanymi czujnikami, jak i z 
użyciem termografii, najczęściej wykorzystuje się prawo Fouriera, zgodnie z którym przez 
kolejne warstwy i powierzchnie przenika (w stanie ustalonym) taka sama energia, co można 
opisać równaniem (5).
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Rys. 1. Temperatury przyjmowane do obliczeń strumienia ciepła w izolowanym rurociągu
oraz dla przegrody budowlanej

Przykładowo dla przegrody budowlanej opierając się na np. pomiarach temperatury 
otaczającego powietrza Te lub Ti oraz temperatury przegrody budowlanej po stronie 
odpowiednio zewnętrznej Tse lub wewnętrznej Tsi oprogramowanie kamer termowizyjnych 
pozwala oszacować jednostkowe straty ciepła, przy założeniu konwekcyjnej wymiany ciepła.
Wyniki takich pomiarów mają niestety bardzo dużą niepewność pomiaru, od kilkunastu do 
kilkudziesięciu procent, tym większą im większy jest opór cieplny przegrody, głównie na 
znaczną niepewność pomiaru temperatury kamerami termowizyjnymi (1÷2 K) oraz niewielką 
różnicę temperatur powietrza i przegrody budowlanej. Podobnie wygląda to także w 
przypadku pomiarów strumienia strat ciepła z rurociągów poprzez pomiar temperatury 
płaszcza osłonowego izolacji i temperatury zewnętrznej, gdy różnice są kilku stopniowe. O
wiele mniejszą niepewność wyznaczania wsp. U, bądź strat mocy q można uzyskać, jeśli 
dokona się pomiaru temperatury medium. Nie popełni się przy tym dużego błędu, jeśli 
zmierzona będzie temperatura rurociągu (pod izolacją) transportującego medium. Zmianę 
niepewności wyznaczania współczynnika przewodzenia U oraz jednostkowych strat mocy q 
w zależności od niepewności pomiaru temperatur, w przypadku jednakowych niepewności 
pomiaru wszystkich temperatur pokazano na rys. 2.

 (5)
Przykładowo dla przegrody budow-

lanej, opierając się na np. pomiarach 
temperatury otaczającego powietrza Te 
lub Ti oraz temperatury przegrody bu-
dowlanej po stronie odpowiednio ze-
wnętrznej Tse lub wewnętrznej Tsi, opro-
gramowanie kamer termowizyjnych 
pozwala oszacować jednostkowe stra-

ty ciepła, przy założeniu konwekcyjnej 
wymiany ciepła. Wyniki takich pomiarów 
mają niestety bardzo dużą niepewność 
pomiaru, od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu procent, tym większą im większy 
jest opór cieplny przegrody, głównie na 
znaczną niepewność pomiaru tempera-
tury kamerami termowizyjnymi (1÷2 K)  
oraz niewielką różnicę temperatur po-
wietrza i przegrody budowlanej. Po-
dobnie wygląda to także w przypadku 
pomiarów strumienia strat ciepła z ru-
rociągów poprzez pomiar temperatury 
płaszcza osłonowego izolacji i tempe-
ratury zewnętrznej, gdy różnice są kilku 
stopniowe. O wiele mniejszą niepew-
ność wyznaczania wsp. u, bądź strat 
mocy q można uzyskać, jeśli dokona 
się pomiaru temperatury medium. Nie 
popełni się przy tym dużego błędu, jeśli 
zmierzona będzie temperatura rurocią-
gu (pod izolacją) transportującego me-
dium. Zmianę niepewności wyznacza-
nia współczynnika przewodzenia u oraz 
jednostkowych strat mocy q w zależno-
ści od niepewności pomiaru temperatur, 
w przypadku jednakowych niepewności 
pomiaru wszystkich temperatur pokaza-
no na rys. 2.

W przypadku, gdy nie jest możli-
wy bezpośredni pomiar temperatury 
medium lub rurociągu pod izolacją, to 
można w przybliżony sposób określić 
tę temperaturę na podstawie znanych 
temperatur na początku i końcu anali-
zowanego odcinka rurociągu, dokonu-
jąc jej interpolacji w wybranym punkcie. 
Zakładając nawet stosunkowo dużą nie-
pewność tak oszacowanej temperatury 
na poziomie 3 K, uzyskać można zado-
walające wyniki, z niepewnością powy-
żej 5%, przy niepewności pomiaru po-
zostałych niepewności na poziomie 1 K.

rys. 1. Temperatury przyjmowane do obliczeń strumienia ciepła  
w izolowanym rurociągu oraz dla przegrody budowlanej
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uzyskanie małych niepewności po-
miaru temperatury z użyciem kamery 
termowizyjnej jest trudno osiągalne. 
Jedną z najnowszych propozycji pro-
ducentów kamer termowizyjnych jest 
aplikacja pozwalająca w sposób au-
tomatyczny wykrywać naklejane na 
obiekt znaczniki o znanym współczyn-
niku emisyjności ε, który pozwala w tym 
obszarze zmierzyć temperaturę bez do-
datkowego błędu wynikającego z wpro-
wadzenia innej niż rzeczywistej warto-
ści współczynnika emisyjności. równie 
dobrym rozwiązaniem jest określenie 
współczynnika ε w sposób bezpośred-
ni, mierząc temperaturę termometrem 
stykowym obiektu o bliżej nieznanym 
współczynniku ε i dopasowując go w 
kamerze, aż do uzyskania zmierzonej 
temperatury bezpośrednio termome-
trem. Ponadto płaszcze ochronne izo-
lacji często wykonywane są z metalu o 
niskim współczynniku ε, co prowadzi do 
dodatkowych błędów pomiaru tempe-
ratury, związanych z błędną kompen-
sacją temperatury odbitej (rTC). Warto 
wtedy użyć radiatora Lamberta lub je-
go 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 warto-
ściami lokalnymi.

 � Wnioski

Oszacowanie strat ciepła z istnie-
jących instalacji jest skomplikowanym 
i trudnym zadaniem, niezależnie od te-
go, czy wykonuje się je metodą pomia-
rową czy obliczeniową. Metoda pomiaru 
bezpośredniego wymaga specjalistycz-
nego sprzętu pomiarowego, natomiast 
metoda obliczeniowa wymaga znajo-
mości geometria obiektu i właściwości 
fizycznych materiałów. O ile w oblicze-
niach przyjmuje się warunki odniesienia 
opisujące konwekcyjną i radiacyjną wy-
mianę 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

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 pozio-
mie 20% może być trudne, bez dodat-
kowych czynności i pomiarów. Należy 
liczyć się z sytuacją, że oszacowanie 
strat ciepła różnymi metodami prowa-
dzić będzie do znacznie różniących się 
wyników, co niejednokrotnie może być 
przedmiotem do dyskusji nie tyle na te-
mat rzetelności audytu, co uzyskanych 
rzeczywistych oszczędności energii.

 o

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
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Sieć ciepłownicza została przedsta-
wiona w postaci grafów, a następnie za-
pisana w postaci macierzy, co umożliwi-
ło automatyczne wykonywanie obliczeń 
hydraulicznych i cieplno-bilansowych, 
dla dowolnej struktury sieci. W modelu 
uwzględniono opory hydrauliczne, rów-
nania cieplno-bilansowe, nakłady inwe-
stycyjne na odcinki sieci ciepłowniczej 
oraz koszty eksploatacyjne, w tym kosz-
ty strat przesyłania ciepła i pompowania 
wody sieciowej. Jako przykład działania 
programu przedstawiono w artykule ob-
liczenia sprawdzające poprawność do-
boru średnic dla fragmentu istniejącej 
sieci ciepłowniczej w dużym systemie 
ciepłowniczym w Polsce. Artykuł jest 
kontynuacją i rozwinięciem problema-
tyki poruszanej w [1-4].

Systemy scentralizowanego wytwa-
rzania ciepła w krajach europejskich do-
starczają od 10 do 90% zapotrzebowa-
nia na cele komunalne i technologiczne. 
W Polsce systemy ciepłownicze pokry-
wają zapotrzebowanie na ciepło ponad 
40% mieszkańców kraju. Całkowita moc 
ciepłownicza tych systemów wynosi ok. 
60 GW. Łączna długość sieci wchodzą-
cych w ich skład wynosi ponad 20 000 
km, z czego 1700 km należy do naj-
większego w kraju systemu warszaw-

Jakub Murat, Adam Smyk, Rafał Laskowski, Politechnika Warszawska

Dobór optymalnej średnicy rurociągów 

sieci ciepłowniczej  
Dobór 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.

skiego. Koszty przesyłania ciepła sta-
nowią istotną część (15-30%) kosztów 
loco odbiorca.

Przewymiarowanie rurociągów sieci 
ciepłowniczej oznacza większe koszty 
stałe, większe straty ciepła wynikające 
z większej powierzchni wymiany cie-
pła oraz mniejsze spadki ciśnień w od-
cinkach. ustalenie zbyt małych średnic 
natomiast wprawdzie przynosi zmniej-
szenie kosztów stałych i kosztów strat 
ciepła, ale może skutkować pogorsze-
niem się jakości usług w postaci niedo-
borów ciśnień dyspozycyjnych w wę-
złach cieplnych odbiorców. Dlatego tak 
istotne jest prawidłowe określenie śred-
nic rurociągów dla całej sieci ciepłow-
niczej.

W niektórych systemach sieci mają 
strukturę rozgałęźną, w innych złożo-
ną strukturę rozgałęźno-pierścieniową. 
Odcinki domykające fragmenty sieci w 
pierścienie zwiększają wprawdzie na-
kłady inwestycyjne ponoszone na sie-
ci, ale zdecydowanie zwiększają nieza-
wodność zasilania odbiorców w ciepło i 
ograniczają skutki awarii sieci. Problem 
doboru średnic rurociągów sieci ciepłow-
niczej jest istotny dla każdego przedsię-
biorstwa zajmującego się przesyłem i 
dystrybucją ciepła. Na bazie takich po-

trzeb, autorzy opracowali metodę opty-
malizacji średnic dla złożonego systemu 
rozgałęźno-pierścieniowego, stosowa-
nego w wielu polskich i europejskich 
systemach ciepłowniczych [1-4]. W sen-
sie numerycznym jest to zagadnienie 
optymalizacji z ograniczeniami równo-
ściowymi i nierównościowymi. Specy-
fika techniczna oznacza potrzebę wy-
znaczenia oporów hydraulicznych, strat 
ciepła i strumienia wody sieciowej we 
wszystkich odcinkach sieci ciepłowni-
czej. Do automatycznego wykonania 
tych obliczeń wykorzystano teorię gra-
fów. Sieć ciepłownicza została przed-
stawiona w postaci grafów, a następ-
nie zapisana w postaci trzech macierzy: 
macierzy incydencji, macierzy obwodów 
i macierzy cykli [5]. Nieliniowy algorytm 
optymalizacji z ograniczeniami rozwią-
zano przy pomocy SOLVErA programu 
Microsoft Excel. Program składał się z 
makr napisanych w języku Visual Basic 
umożliwiających połączenie obliczeń 
cieplno-bilansowych z obliczeniami opty-
malizacyjnymi uwzględniającymi koszty 
inwestycyjne i koszty eksploatacyjne dla 
złożonej struktury sieci ciepłowniczej.

Zaprezentowane podejście, tj. połą-
czenie obliczeń hydraulicznych i cieplno-
bilasowych z wykorzystaniem własno-
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ści grafów i zagadnienia optymalizacji 
z ograniczeniami dla złożonej struktury 
sieci rozgałęźno-pierścieniowej, stano-
wi praktyczne rozwiązania ważnego za-
gadnienia w optymalizacji budowy i pra-
cy systemów ciepłowniczych, które są i 
będą rozwijane w Europie [6].

 � Kryterium optymalizacji

Przy doborze optymalnej średnicy 
rurociągów sieci cieplnej w układzie zło-
żonym, tj. rozgałęźnym i pierścieniowym, 
pod uwagę brane są koszty całkowite 
przesyłania ciepła, w tym roczne kosz-
ty budowy i eksploatacji sieci [7-14]. 
Kryterium doboru dla tych układów jest 
minimum tychże kosztów, które stano-
wią sumę rocznych kosztów budowy i 
rocznych kosztów eksploatacyjnych dla 
wszystkich odcinków wchodzących w 
skład analizowanej sieci ciepłowniczej. 
Spełnienie tego kryterium jest równo-
znaczne z osiągnięciem minimum jed-
nostkowych kosztów przesyłania ciepła, 
które są ilorazem rocznych kosztów cał-
kowitych (stałych i eksploatacyjnych) i 
rocznej ilości sprzedawanego ciepła, 
zdyskontowanych w okresie n lat eks-
ploatacji sieci [1, 2].

Zbiór optymalnych średnic rurocią-
gów sieci ciepłowniczej to zbiór średnic 
wybranych z typoszeregu odpowiadają-
cy minimum kosztów przesyłania ciepła 
według zależności:

2

Zaprezentowane podejście, tj. połączenie obliczeń hydraulicznych i cieplno-bilasowych z 
wykorzystaniem własności grafów i zagadnienia optymalizacji z ograniczeniami dla złożonej 
struktury sieci rozgałęźno-pierścieniowej, stanowi praktyczne rozwiązania ważnego 
zagadnienia w optymalizacji budowy i pracy systemów ciepłowniczych, które są i będą 
rozwijane w Europie [6]. 

Kryterium optymalizacji
Przy doborze optymalnej średnicy rurociągów sieci cieplnej w układzie złożonym, tj. 
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 
minimum tychże kosztów, które stanowią sumę rocznych kosztów budowy i rocznych 
kosztów eksploatacyjnych dla wszystkich odcinków wchodzących w skład analizowanej sieci
ciepłowniczej. Spełnienie tego kryterium jest równoznaczne z osiągnięciem minimum 
jednostkowych kosztów przesyłania ciepła, które są ilorazem rocznych kosztów całkowitych 
(stałych i eksploatacyjnych) i rocznej ilości sprzedawanego ciepła, zdyskontowanych w 
okresie n lat eksploatacji sieci [1, 2].
Zbiór optymalnych średnic rurociągów sieci ciepłowniczej to zbiór średnic wybranych z 
typoszeregu odpowiadający minimum kosztów przesyłania ciepła według zależności:
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gdzie:
kqd - jednostkowy zdyskontowany koszt przesyłania ciepła, PLN/GJ,
Kt - roczne koszty całkowite budowy i eksploatacji sieci w roku t, PLN/a,
At - ilość ciepła przesłanego siecią w roku t, GJ/a,
at - współczynnik dyskontujący w roku t,
n - liczba lat eksploatacji sieci.
Na roczne koszty eksploatacji systemu ciepłowniczego K składają się: roczne koszty 
inwestycyjne (amortyzacja) sieci KA, roczne koszty finansowe (obsługa kredytu) sieci KF,
roczne koszty operacyjne (bez amortyzacji i kosztów finansowych) KO, roczne koszty 
pompowania wody sieciowej KP i roczne koszty strat ciepła z sieci KS.
Kryterium (1) odnosi się zarówno do złożonych układów sieci cieplnej, jak również do 
układów prostych, tj. pojedynczych odcinków sieci. W przypadku rozgałęźnych i 
pierścieniowych układów sieci cieplnej kryterium (1) musi być spełnione przy równoczesnym 
spełnieniu czterech następujących ograniczeń (2)÷(5):
• nie przekraczania maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w sieci ciepłowniczej 

występującego zwykle na wyjściu ze źródła ciepła (2),
• zapewnienie wymaganego minimalnego ciśnienia dyspozycyjnego we wszystkich 

węzłach cieplnych (3),
• zerowych wartości sumy spadków ciśnień w zamkniętych pierścieniach sieci (4),
• bilansowania się przepływów w rozgałęzieniach sieci, wynikającego z prawa zachowania 

masy (5).
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 (1)
gdzie:
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cja) sieci KA, roczne koszty finansowe 

(obsługa kredytu) sieci KF, roczne koszty 
operacyjne (bez amortyzacji i kosztów 
finansowych) KO, roczne koszty pompo-
wania wody sieciowej KP i roczne koszty 
strat ciepła z sieci KS.

Kryterium (1) odnosi się zarówno 
do złożonych układów sieci cieplnej, jak 
również do układów prostych, tj. poje-
dynczych odcinków sieci. W przypadku 
rozgałęźnych i pierścieniowych ukła-
dów sieci cieplnej kryterium (1) musi 
być spełnione przy równoczesnym speł-
nieniu czterech następujących ograni-
czeń (2)÷(5):

 � nie przekraczania maksymalnego 
dopuszczalnego ciśnienia w sieci 
ciepłowniczej występującego zwy-
kle na wyjściu ze źródła ciepła (2),

 � zapewnienie wymaganego mini-
malnego ciśnienia dyspozycyjnego 
we wszystkich węzłach cieplnych 
(3),

 � zerowych wartości sumy spadków 
ciśnień w zamkniętych pierście-
niach sieci (4),

 � bilansowania się przepływów w 
rozgałęzieniach sieci, wynikające-
go z prawa zachowania masy (5).
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Zaprezentowane podejście, tj. połączenie obliczeń hydraulicznych i cieplno-bilasowych z 
wykorzystaniem własności grafów i zagadnienia optymalizacji z ograniczeniami dla złożonej 
struktury sieci rozgałęźno-pierścieniowej, stanowi praktyczne rozwiązania ważnego 
zagadnienia w optymalizacji budowy i pracy systemów ciepłowniczych, które są i będą 
rozwijane w Europie [6]. 

Kryterium optymalizacji
Przy doborze optymalnej średnicy rurociągów sieci cieplnej w układzie złożonym, tj. 
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 
minimum tychże kosztów, które stanowią sumę rocznych kosztów budowy i rocznych 
kosztów eksploatacyjnych dla wszystkich odcinków wchodzących w skład analizowanej sieci
ciepłowniczej. Spełnienie tego kryterium jest równoznaczne z osiągnięciem minimum 
jednostkowych kosztów przesyłania ciepła, które są ilorazem rocznych kosztów całkowitych 
(stałych i eksploatacyjnych) i rocznej ilości sprzedawanego ciepła, zdyskontowanych w 
okresie n lat eksploatacji sieci [1, 2].
Zbiór optymalnych średnic rurociągów sieci ciepłowniczej to zbiór średnic wybranych z 
typoszeregu odpowiadający minimum kosztów przesyłania ciepła według zależności:
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układów prostych, tj. pojedynczych odcinków sieci. W przypadku rozgałęźnych i 
pierścieniowych układów sieci cieplnej kryterium (1) musi być spełnione przy równoczesnym 
spełnieniu czterech następujących ograniczeń (2)÷(5):
• nie przekraczania maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w sieci ciepłowniczej 

występującego zwykle na wyjściu ze źródła ciepła (2),
• zapewnienie wymaganego minimalnego ciśnienia dyspozycyjnego we wszystkich 

węzłach cieplnych (3),
• zerowych wartości sumy spadków ciśnień w zamkniętych pierścieniach sieci (4),
• bilansowania się przepływów w rozgałęzieniach sieci, wynikającego z prawa zachowania 

masy (5).

W

pidiziECpECzi

Widla
pppppp

...,,2,1
max

=

≤∆+∆+∆+=

(2)
Wdidi Widlapp ...,,2,1min =∆≥∆ (3) (2)

2

Zaprezentowane podejście, tj. połączenie obliczeń hydraulicznych i cieplno-bilasowych z 
wykorzystaniem własności grafów i zagadnienia optymalizacji z ograniczeniami dla złożonej 
struktury sieci rozgałęźno-pierścieniowej, stanowi praktyczne rozwiązania ważnego 
zagadnienia w optymalizacji budowy i pracy systemów ciepłowniczych, które są i będą 
rozwijane w Europie [6]. 

Kryterium optymalizacji
Przy doborze optymalnej średnicy rurociągów sieci cieplnej w układzie złożonym, tj. 
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 
minimum tychże kosztów, które stanowią sumę rocznych kosztów budowy i rocznych 
kosztów eksploatacyjnych dla wszystkich odcinków wchodzących w skład analizowanej sieci
ciepłowniczej. Spełnienie tego kryterium jest równoznaczne z osiągnięciem minimum 
jednostkowych kosztów przesyłania ciepła, które są ilorazem rocznych kosztów całkowitych 
(stałych i eksploatacyjnych) i rocznej ilości sprzedawanego ciepła, zdyskontowanych w 
okresie n lat eksploatacji sieci [1, 2].
Zbiór optymalnych średnic rurociągów sieci ciepłowniczej to zbiór średnic wybranych z 
typoszeregu odpowiadający minimum kosztów przesyłania ciepła według zależności:

min
aA

a)KKKKK(

aA

aK
k n

1t
tt

n

1t
tSPOFA

n

1t
tt

n

1t
tt

qd ⇒
⋅

⋅++++
=

⋅

⋅
=

∑

∑

∑

∑

=

=

=

= (1)

gdzie:
kqd - jednostkowy zdyskontowany koszt przesyłania ciepła, PLN/GJ,
Kt - roczne koszty całkowite budowy i eksploatacji sieci w roku t, PLN/a,
At - ilość ciepła przesłanego siecią w roku t, GJ/a,
at - współczynnik dyskontujący w roku t,
n - liczba lat eksploatacji sieci.
Na roczne koszty eksploatacji systemu ciepłowniczego K składają się: roczne koszty 
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• nie przekraczania maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w sieci ciepłowniczej 

występującego zwykle na wyjściu ze źródła ciepła (2),
• zapewnienie wymaganego minimalnego ciśnienia dyspozycyjnego we wszystkich 

węzłach cieplnych (3),
• zerowych wartości sumy spadków ciśnień w zamkniętych pierścieniach sieci (4),
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gdzie:
pECzi - ciśnienie na zasilaniu w źródle ciepła wynikające z przyjętego ciśnienia 
dyspozycyjnego i-tego węzła cieplnego i sumy spadków w sieci doprowadzającej ciepło do 
węzła, bar,
pECp - ciśnienie na powrocie w źródle ciepła, bar,
Δpzi - spadek ciśnienia w rurociągach zasilających od źródła ciepła do i-tego węzła 
cieplnego, bar,
Δpdi - ciśnienie dyspozycyjne i-tego węzła cieplnego, bar,
Δppi - spadek ciśnienia na powrocie od i-tego węzła cieplnego do źródła ciepła, bar,
pmax - dopuszczalne maksymalne ciśnienie w systemie ciepłowniczym, bar,
Δpdimin - wymagane minimalne ciśnienie dyspozycyjne i-tego węzła cieplnego, bar,
WW - liczba węzłów cieplnych w sieci,
Δpji - spadek ciśnienia w j-tym odcinku należącym do i-tego pierścienia sieci, bar,
S - liczba zamkniętych pierścieni w sieci,
Gji - j-ty przepływ związany z i-tym rozgałęzieniem sieci, kg/s,
signji - znak j-tego przepływu dla i-tego rozgałęzienia: „+” dla wpływającego do 
rozgałęzienia lub „-” dla wypływającego z rozgałęzienia,
WR - liczba rozgałęzień w sieci,
ni - liczba odcinków sieci w i-tym pierścieniu.

Zaproponowany proces optymalizacji sieci według kryterium (1) z ograniczeniami (2)÷(5),
jest wielostopniowy [1], [2]. Jego realizację, uwzględniającą zarówno postać matematyczną,
jak i specyfikę struktury sieci ciepłowniczej, obrazują etapy E1-E5, a pełniejszy opis podany 
jest w dalszej części artykułu.

Algorytm optymalizacyjny
Ze względu na postać funkcji celu i ograniczenia oraz fakt, że optymalizacja może dotyczyć 
systemu istniejącego lub nowoprojektowanego - zastosowano wielostopniowy proces doboru 
optymalnych średnic sieci ciepłowniczej.
Optymalizacja wstępna (E1) przeprowadzana jest dla wszystkich odcinków sieci prócz 
odcinków pierścieniowych. Polega ona na wstępnym wyznaczeniu średnicy rurociągów dla 
każdego z tychże odcinków, tj. takiej średnicy, dla której jednostkowe koszty 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 
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WW - liczba węzłów cieplnych w sie-
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Δpji - spadek ciśnienia w j-tym od-
cinku należącym do i-tego pierścienia 
sieci, bar,

S - liczba zamkniętych pierścieni w 
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cego z rozgałęzienia,
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r - liczba rozgałęzień w sieci,

ni - liczba odcinków sieci w i-tym 
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Zaproponowany proces optymali-
zacji sieci według kryterium (1) z ogra-
niczeniami (2)¸(5), jest wielostopniowy 
[1], [2]. Jego realizację, uwzględniają-
cą zarówno postać matematyczną, jak 
i specyfikę struktury sieci ciepłowniczej, 
obrazują etapy E1-E5, a pełniejszy opis 
podany jest w dalszej części artykułu.

 � Algorytm 
optymalizacyjny

Ze względu na postać funkcji celu 
i ograniczenia oraz fakt, że optymaliza-
cja może dotyczyć systemu istniejącego 
lub nowoprojektowanego - zastosowano 
wielostopniowy proces doboru optymal-
nych średnic sieci ciepłowniczej.

Optymalizacja wstępna (E1) prze-
prowadzana jest dla wszystkich od-
cinków sieci prócz odcinków pierście-
niowych. Polega ona na wstępnym 
wyznaczeniu średnicy rurociągów dla 
każdego z tychże odcinków, tj. takiej 
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ty przesyłania ciepła są minimalne. W 
etapie tym nie są sprawdzane żadne z 
ograniczeń (2)÷(5).

Zadaniem optymalizacji „prędkościo-
wej” (E2) - rys. 1 jest sprawdzenie, czy 
prędkość przepływu czynnika przy wy-
znaczonej w poprzednim kroku średnicy 
rurociągów nie przekracza maksymalnej 
wartości prędkości dla tej średnicy sto-
sowanej w projektowaniu sieci [2]. W 
przypadku gdy prędkość została prze-
kroczona, średnica zostaje zwiększona o 
jedną, tj. na kolejną katalogową średnicę 
rurociągu. Prócz wspomnianych prędko-
ści w tym etapie optymalizacji również 
nie sprawdza żadnego z ograniczeń.

Kolejnym krokiem algorytmu jest 
określenie średnicy odcinków pierście-
niowych (E3). użytkownik może wpro-
wadzić wymagane wartości średnicy 
tych odcinków (DEF) bądź zdefiniować 
je jako średnicę minimalną (MIN) lub 
maksymalną (MAX) spośród średnic są-
siednich odcinków sieci, tj. wszystkich 
odcinków, które zbiegają się w punktach 
początku i końca każdego z odcinków 
pierścieniowych. Takie postępowanie 
wynika z faktu, iż algorytm optymaliza-
cyjny dąży do wyłączenia fragmentów 
sieci stanowiących pierścienie, gdyż 
kryterium ekonomiczne nie uwzględ-
nia głównego celu ich budowy, którym 
jest zwiększenie pewności zasilania od-
biorców.

W następnym etapie dotyczącym 
optymalizacji wybranych odcinków (E4) 
sprawdza się, czy przy średnicach tych-
że odcinków o jedną mniejszą niż okre-
ślona dotychczas, jednostkowe kosz-
ty przesyłania ciepła są niższe niż dla 
średnic przed zmianą. Jeśli dla mniej-
szych średnic koszty są niższe oraz 
spełnione są wszystkie cztery ograni-
czenia, średnice te zostają przyjęte jako 
optymalne. Ten etap optymalizacji po-
zwala skorygować dobór średnic zre-
alizowany w etapie pierwszym i drugim 
z uwzględnieniem struktury sieci oraz 
ograniczeń.

Ostatnim etapem algorytmu jest 
optymalizacja wszystkich odcinków 
węzłowych (E5), tj. przyłączy do wę-
złów cieplnych. Średnica odcinka wę-

złowego zostaje zmieniona w przypad-
ku, 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 mini-
malne ciśnienie dyspozycyjne.

Po wykonaniu wszystkich wyżej 
opisanych kroków otrzymujemy zbiór 
optymalnych średnic nominalnych dla 
wszystkich odcinków sieci wchodzą-
cych w skład analizowanego fragmen-
tu sieci ciepłowniczej. Poszczególne 
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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]

etapy optymalizacji przedstawiono do-
kładniej w [1-3].

Numeryczny algorytm optymaliza-
cyjny z ograniczeniami wykorzystywa-
ny jest w procesie optymalizacji (E1,E5) 
średnic sieci jako ostatni krok etapu E4 
oraz w punkcie E5 do rozwiązania ukła-
dów równań bilansujących przepływy i 
ciśnienia w sieci ciepłowniczej, w któ-
rym brane są pod uwagę odcinki pier-
ścieniowe ze zdefiniowanymi średni-
cami. Pozwala to w sposób efektywny 
uwzględniać ograniczenia (2)-(5) w pro-
cesie poszukiwania minimum funkcji 
celu (1).

rys. 2. Analizowany fragment systemu ciepłowniczego
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 � Analizowany fragment 
sieci ciepłowniczej

Działanie algorytmu optymalizacyj-
nego przetestowane zostało na wielu 
wariantach struktury sieci ciepłowniczej. 
Testy potwierdziły poprawność i sku-
teczność działania algorytmu. W artykule 
działanie algorytmu optymalizacyjnego 
zostanie zobrazowane na przykładzie 
optymalizacji fragmentu istniejącej sieci 
ciepłowniczej, która ze względu na dłu-
goletni okres eksploatacji poddawana 
jest kolejnym modernizacjom polegają-
cym na wymianie najbardziej zużytych 
odcinków sieci (rys. 2). Ponieważ ana-
lizowana sieć była projektowana przed 
wielu laty dla znacznie większych mocy 
u odbiorców mamy w tym przypadku do 
czynienia ze wskazaniem przez algo-
rytm optymalizacyjny potrzeby znacz-
nej redukcji niektórych odcinków sieci. 

rzeczywisty fragment sieci ciepłow-
niczej z rys. 2 objęty kropkowaną nie-
bieską linią został „zwinięty” poprzez 
przypisanie mocy rzeczywistych wę-
złów cieplnych do węzłów zastępczych 
zlokalizowanych w rozgałęzieniach sieci 
rzeczywistej i  przedstawiony w formie 
grafu - rys. 3. Takie skompensowanie 
fragmentu sieci miało na celu wyodręb-
nienie jedynie odcinków sieci o średnicy 
powyżej DN 150. Model sieci optyma-
lizowanej składa się zatem z 30 łuków 
(u=30), 28 wierzchołków (W=28) i 3 cy-
kli (S=3) - tab.1.

Podstawowe dane dla analizowa-
nego fragmentu sieci ciepłowniczej 
przedstawiono w tab. 1. „Liczba łuków” 
i „liczba wierzchołków” wynika z wpro-
wadzonej przez użytkownika struktury 
systemu, a „liczba cykli” to także wyni-
kająca ze struktury liczba zamkniętych 
pierścieni. Liczba „cykli znalezionych” 
to liczba wszystkich zamkniętych pier-
ścieni 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-

rys. 3. Graf analizowanego fragmentu 
sieci ciepłowniczej

rys. 4. rozkład ciśnienia od źródła do węzła oraz ciśnienie dyspozycyjne dla węzła 14

8

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 %

Jednostkowe koszty przesyłania ciepła
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
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 

Opracowany program umożliwia przedstawienie spadków ciśnienia w postaci graficznej na 
drodze od źródła ciepła do dowolnego węzła końcowego. Dla przykładu przedstawiono 
wykres piezometryczny oraz ciśnienia dyspozycyjne dla węzła 14 (z rys. 3).
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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 
fragmentu sieci, dla którego spełnione jest kryterium ekonomiczne w postaci minimum 
jednostkowych kosztów przesyłania ciepła oraz towarzyszące temu kryterium ograniczenia 
hydrauliczne nałożone na źródło ciepła, węzły cieplne, zamknięte pierścienie układu oraz 
rozgałęzienia 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.

zacji to odcinki u3, u7, u14,u18, u22, 
w tym u3, u7,u18 to odcinki zamyka-
jące pierścienie.

Dla sieci z rys. 2 zostały wykona-
ne obliczenia optymalizacyjne oraz wy-
znaczono strumienie wody sieciowej i 
spadki ciśnień we wszystkich odcinkach 
analizowanej sieci. 

W tab. 2 podane są wartości średni-
cy odcinków sieci w kolejnych etapach 
optymalizacji dla wariantu optymalnego 
oznaczonego w tab. 3 jako DEF2. 

W tab. 3 podano pełne wyniki ob-
liczeń optymalizacyjnych, w tym dane 
techniczne oraz składowe kosztu prze-
syłania ciepła dla 4 wariantów: MIN, 
DEF1, DEF2, MAX różniących się za-
danymi wartościami średnicy odcinków 
pierścieniowych u4,u7,u18 oraz dla wa-
riantu obecnych średnic oznaczonego ja-
ko „rZECZ”. Dla sieci istniejącej (wariant 
rZECZ) jednostkowy koszt przesyłania 
ciepła wynosi 5,00 PLN/GJ. Optymalnym 
jest wariant DEF2, dla którego wartości 
średnicy DN dla odcinków pierścienio-
wych u4,u7,u18 wynoszą odpowiednio: 
400,700,400. Wariant MIN ma wpraw-
dzie niższy koszt jednostkowy, ale nie 
spełnia ograniczeń - za niskie są ciśnienia 
dyspozycyjne w kilku węzłach cieplnych. 

Opracowany program umożliwia 
przedstawienie spadków ciśnienia w 
postaci graficznej na drodze od źródła 
ciepła do dowolnego węzła końcowe-
go. Dla przykładu przedstawiono wykres 
piezometryczny oraz ciśnienia dyspozy-
cyjne dla węzła 14 (z rys. 3).

 � Wnioski

Zaprezentowany w artykule algorytm 
służący do doboru średnicy rurociągów 
sieci ciepłowniczej w układzie złożonym 
może być wykorzystywany do optymali-
zacji fragmentów sieci cieplnej zarówno 
nowo tworzonych, jak i już istniejących 
systemów ciepłowniczych. Pozwala on 
na znalezienie takiego zbioru średnic dla 
wszystkich odcinków analizowanego 
fragmentu sieci, dla którego spełnione 
jest kryterium ekonomiczne w postaci 
minimum jednostkowych kosztów prze-
syłania ciepła oraz towarzyszące temu 
kryterium ograniczenia hydrauliczne na-
łożone na źródło ciepła, węzły cieplne, 
zamknięte pierścienie układu oraz roz-
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Tab. 2. Zestawienie średnic odcinków z kolejnych etapów optymalizacji 
dla wariantu optymalnego DEF2 

Zestawienie średnic odcinków z kolejnych etapów optymalizacji

U Wstępna Prędkośc. Opt. wybr. Opt. węzł. Ostateczne Rzeczyw. Porówn. Różnica

1 800 900 900 900 900 1100 mniejsza -2

2 500 600 600 600 600 1000 mniejsza -4

3 500 500 500 500 500 400 większa 2

4 500 600 600 600 600 900 mniejsza -3

5 450 500 500 450 450 400 większa 1

6 300 350 350 300 300 300 taka sama 0

7 600 600 600 600 600 900 mniejsza -3

8 800 900 900 900 900 900 taka sama 0

9 600 700 700 700 700 700 taka sama 0

10 500 600 600 600 600 500 większa 1

11 300 350 350 250 250 200 większa 1

12 250 300 300 200 200 200 taka sama 0

13 400 450 450 350 350 300 większa 1

14 400 450 450 450 450 600 mniejsza -2

15 400 450 450 450 450 500 mniejsza -1

16 250 300 300 300 300 350 mniejsza -1

17 300 350 350 300 300 250 większa 1

18 400 400 350 350 350 300 większa 1

19 500 600 600 600 600 800 mniejsza -2

20 250 300 300 250 250 300 mniejsza -1

21 200 250 250 200 200 350 mniejsza -3

22 450 500 500 500 500 600 mniejsza -1

23 200 250 250 250 250 200 większa 1

24 300 350 350 350 350 250 większa 2

25 250 300 300 300 300 200 większa 2

26 250 300 300 300 300 250 większa 1

27 250 300 300 300 300 500 mniejsza -4

28 250 300 300 300 300 500 mniejsza -4

29 150 200 200 200 200 200 taka sama 0

30 150 200 200 200 200 200 taka sama 0

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: U 30

Źródłowe UEC 2

Pierścieniowe UP 3

Końcowe UW 14

Pozostałe US 11

Wierzchołki: W 28

Źródła WEC 1

Węzły WW 14

Rozgałęzienia WR 13

Cykle S 3

Cykle znalezione S’ 6

Optymalizacja

Łuki do optymalizacji UOPT 5

Liczba przypadków KOMB 31

gałęzienia sieci. Jednoczesne spełnie-
nie kryterium i wszystkich ograniczeń 
prowadzi do redukcji kosztów przesy-
łania ciepła przy zachowaniu wymagań 
technicznych i cieplno-przepływowych.

Z wykonanych obliczeń dla wielu wa-
riantów sieci ciepłowniczej oraz fragmen-
tów sieci dużych systemów ciepłowni-
czych 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, doko-
nano analizy poprawności doboru śred-
nicy odcinków istniejącej sieci, przewidy-
wanej do modernizacji. Sieć magistralna, 
o łącznej długości sieci 24,3 km, pobiera 
ze źródła ciepła (elektrociepłowni) moc 
560 MW. Ciepło przesyłane jest dwie-
ma głównymi magistralami oraz 26 od-
cinkami magistralnymi i rozdzielczymi 
oraz o średnicach podanych w tabeli 
2. Jednostkowy koszt przesyłania cie-
pła dla tej sieci wynosi 5 PLN/GJ. Obli-
czenia tego samego fragmentu systemu 
w zaproponowanym w artykule proce-
sie optymalizacji wykazały, że w wyniku 
korekty średnic wybranych odcinków  
koszt jednostkowy zmalałby do wartości 
4,04 PLN/GJ, a zatem można uzyskać 

oszczędność 0,94 PLN/GJ, wynoszącą 
19% obecnego kosztu.

Algorytm optymalizacyjny zaprezen-
towany w pracy, pozwala uzyskiwać za-
dowalające wyniki obliczeń cieplno-hy-
drauliczno-ekonomicznych dla inwestycji 
takich jak: budowa nowych bądź rozbu-
dowa istniejących systemów. Ich stoso-
wanie oraz wdrażanie zmian w oparciu o 
otrzymywane wyniki wpływa korzystnie 
na koszty ponoszone przez przedsiębior-
stwa ciepłownicze zajmujące się prze-
syłaniem i dystrybucją ciepła. Optyma-
lizacja konstrukcji (średnic) sieci cieplnej 
zrealizowana w oparciu o zaproponowa-
ny algorytm prowadzi zatem do poprawy 
efektywności energetycznej i ekonomicz-
nej  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

Długości i średnice sieci

Długość rzeczywista sieci L 24300 24300 24300 24300 24300 m

Długość zastępcza sieci Lz 5025 4621 4561 4541 4338 m

Długość hydrauliczna sieci Lc 29325 28921 28861 28841 28638 m

Udział procentowy sieci magi-
stralnych (DN>=350)

Lmag/L 80,25 79,01 79,01 78,19 68,72 %

Udział procentowy sieci przesyło-
wych (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 dyspozycyj-
ne węzła cieplnego systemie

pdmax 11,037 4,059 3,940 3,960 4,377 bar

Najmniejsze ciśnienie dyspozycyj-
ne węzła cieplnego w systemie

pdmin 2,524 2,019 2,002 2,004 -0,122 bar

Koszty

Nakłady inwestycyjne I 263243 213720 208680 207802 197890 tys. PLN

Roczne koszty stałe (od amorty-
zacji 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 eksplo-
atacji 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

Kpom-
p/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 %

Jednostkowe koszty przesyłania 
ciepła

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

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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Analiza przepisów prawa dotyczą-
cych przedmiotowych zagadnień prowa-
dzi do wniosku, że zarówno w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne, jak i w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne, brak jest 
dedykowanych rozwiązań prawnych do-
tyczących etapu rozruchu źródeł ener-
gii. udzielenie odpowiedzi na ważne dla 
przedsiębiorców pytania wymaga zatem 
interpretacji przepisów, z tym zaś nieod-

Piotr Zamroch, radca prawny, partner, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp. p.

Zagadnienie 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?

rozruch technologiczny 
źródła ciepła 
a prowadzenie działalności 
koncesjonowanej

łącznie wiąże się ryzyko dokonania od-
miennej wykładni przez organy admini-
stracji, w szczególności przez prezesa 
urzędu regulacji Energetyki. 

W niniejszym artykule poddane 
zostaną analizie problemy związane 
z rozruchem źródła ciepła na tle obo-
wiązujących regulacji, orzeczeń sadów 
powszechnych oraz administracyjnych, 
z uwzględnieniem doświadczeń autora 
publikacji.
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 � Rozruch źródła ciepła 
a pozwolenie na 
użytkowanie obiektu

W pierwszej kolejności należy odpo-
wiedzieć na pytanie, czy rozruch próbny 
źródła ciepła stanowi przejaw przystą-
pienia do użytkowania instalacji w rozu-
mieniu przepisów art. 55 i następnych 
Prawa budowlanego, a więc czy wyma-
ga uprzedniego uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie. Wątpliwości w tym za-
kresie mogą wynikać z interpretacji po-
jęcia użytkowanie, które w języku po-
tocznym oznacza korzystanie z czegoś, 
używanie rzeczy.

Takie właśnie potoczne rozumienie 
użytkowania zastosował Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego, wymie-
rzając jednej z gmin karę za nielegalne 
użytkowanie mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków. Gmina zaskarża-
jąc powyższą decyzję, wskazała, że ko-
rzystanie z oczyszczalni miało charakter 

próbnego rozruchu, niezbędnego dla 
sprawdzenia prawidłowości funkcjono-
wania instalacji i uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie. Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy 
decyzję organu I instancji. Wskazał, że 
przed przystąpieniem do rozruchu tech-
nologicznego strona winna legitymować 
się decyzją o pozwoleniu na użytkowa-
nie obiektu.

Stanowisko powyższe, gdyby zosta-
ło uznane za prawidłowe, stawia przed-
siębiorców w trudnej sytuacji. Zgodnie 
bowiem z przepisem art. 57 ust. 1 pkt 
4 ustawy Prawo budowlane, do wnio-
sku o uzyskanie pozwolenia na użytko-
wanie, inwestor powinien dołączyć pro-
tokoły badań i sprawdzeń. uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie powinno 
być więc poprzedzone sprawdzeniem 
prawidłowości wykonania i funkcjono-
wania obiektu. 

Powyższe dostrzegł Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Łodzi, rozpo-
znając skargę gminy na decyzję Woje-
wódzkiego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego. W wyroku wydanym 10 lipca 
2012 r. w sprawie II SA/Łd 547/12, zwa-
żył w tym przedmiocie, co następuje:

„Nie można więc odmówić racji skar-
żącej Gminie, iż prawidłowy i należycie 
udokumentowany wniosek o pozwolenie 
na użytkowanie winien być poprzedzony 
sprawdzeniem prawidłowości wykona-
nia (w tym także funkcjonowania) ele-
mentów, stanowiących części składowe 
obiektu (budowli), będącego przedmio-
tem inwestycji. (…)

Skoro więc spełnienie powyższych 
wymagań warunkuje udzielenie pozwo-
lenia na użytkowanie, sprawdzenie pra-
widłowości wykonania i funkcjonowania 
budowli (oczyszczalni ścieków będącej 
całością technologiczną), jest niezbędne 
dla skutecznego ubiegania się przez in-
westora o pozwolenie na użytkowanie. 
Tego rodzaju działania nie stanowią za-
tem nielegalnego użytkowania obiektu, 
w rozumieniu art. 57 ust. 7 ustawy Pra-
wo budowlane, wykluczając tym samym 
możliwość wymierzenia kary, o której 
mowa w powołanym przepisie”.

Podobne uwagi odnośnie do po-

winności przeprowadzenia niezbędnych 
prób i sprawdzeń w toku procesu bu-
dowlanego zawarł Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Gliwicach w uzasadnie-
niu wyroku wydanego 30 września 2011 
r. w sprawie II SA/Gl 1161/10, zazna-
czając dodatkowo, iż powyższe działa-
nia winny zostać odpowiednio odnoto-
wane w dzienniku budowy.

Przytoczone fragmenty orzeczeń 
przemawiają za prawidłowością posta-
wionej wcześniej tezy, iż w przypad-
ku niektórych obiektów budowlanych, 
w tym źródeł ciepła, z uwagi na ich spe-
cyfikę, prowadzenie prób rozruchowych 
nie będzie kwalifikowane jako użytko-
wanie obiektu w rozumieniu przepisów 
Prawa budowlanego, co więcej jest nie-
zbędnym elementem procesu budow-
lanego, koniecznym dla przygotowania 
rzetelnego wniosku o udzielenie po-
zwolenia na użytkowanie obiektu. War-
to w tym miejscu poczynić praktyczną 
uwagę, iż rozruch instalacji prowadzony 
po złożeniu wniosku o udzielenie pozwo-
lenia na użytkowanie może nie być trak-
towany jako niezbędne próby i spraw-
dzenia, 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 

(…) 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.

”
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możliwość zgodnego z prawem wytwa-
rzania i sprzedaży ciepła wyprodukowa-
nego ubocznie na etapie próbnego roz-
ruchu źródła ciepła.

Wątpliwości w tym zakresie zwią-
zane są z szeregiem obowiązków, ja-
kie prawo nakłada na przedsiębiorstwa 
energetyczne i kwestią możliwości ich 
spełnienia na etapie rozruchu źródła cie-
pła. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
Energetyczne, przedsiębiorstwo energe-
tyczne jest obowiązane dla prowadze-
nia działalności gospodarczej w zakre-
sie wytwarzania ciepła i jego sprzedaży 
uzyskać niezbędną koncesję, w dalszej 
kolejności na takim przedsiębiorstwie 
spoczywa szereg obowiązków publicz-
noprawnych związanych np. z przedsta-
wieniem do umorzenia Prezesowi urE 
świadectw pochodzenia albo uiszczenia 
opłaty zastępczej. 

Przepisy ustawy Prawo energe-
tyczne uzależniają możliwość uzyska-
nia koncesji od dysponowania przez 
przedsiębiorstwo energetyczne możli-
wościami technicznymi gwarantującymi 
prawidłowe wykonywanie koncesjono-
wanej działalności gospodarczej. uzy-
skanie koncesji powinno być poprze-
dzone 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 przeprowa-
dzenia próbnego rozruchu źródła ciepła 
(prób i sprawdzeń w rozumieniu przepi-
sów Prawa budowlanego).

W świetle powyższego powsta-
je pytanie, czy prowadzenie próbnego 
rozruchu źródła ciepła obejmującego 
wytwarzanie ciepła stanowi przejaw wy-
konywania koncesjonowanej działalno-
ści gospodarczej. 

W ocenie autora niniejszego artyku-
łu, kluczowa dla odpowiedzi jest defini-
cja działalności gospodarczej zawarta 
w przepisie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej. Zgodnie z treścią tego przepisu, 
działalnością gospodarczą jest zarobko-
wa działalność wytwórcza, budowlana, 
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, 

rozpoznawanie i wydobywanie kopalin 
ze złóż, a także działalność zawodo-
wa, wykonywana w sposób zorganizo-
wany i ciągły. 

W świetle treści przytoczonej normy 
prawnej, prowadzenie rozruchu próbne-
go źródła ciepła nie powinno być kwali-
fikowane jako prowadzenie działalności 
gospodarczej podlegającej koncesjono-
waniu. Powyższe wynika z okoliczności, 
iż charakter podejmowanych działań 
determinowany jest przez cel próbnego 
rozruchu źródła ciepła. Takie działania 
cechuje okresowość i brak przewidy-
walności jeżeli chodzi o efekt w zakre-
sie ilości oraz standardów jakościowych 
wytworzonego ciepła. Podmiot będący 
właścicielem instalacji w okresie rozru-
chu próbnego nie jest w stanie zawrzeć 
kontraktów charakterystycznych na ryn-
ku wytwarzania i sprzedaży ciepła, nie 
może bowiem zagwarantować określo-
nej jej ilości, ciągłości dostaw, a przede 
wszystkim dać gwarancji niezawodno-
ści 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 tech-
nologicznego był przedmiotem anali-
zy Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
w sprawie rozpoznanej pod sygnaturą 
VI ACa 1198/14, zakończonej wyda-
niem wyroku 4 listopada 2014 r.:

„Bezsporne jest, iż wskazywana 
przez powoda sprzedaż energii elek-
trycznej w II kwartale 2008 r. nastąpiła 
przed uzyskaniem koncesji i związana 
była nie tyle z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą w zakresie wytwa-
rzania energii - gdyż takiej działalności 
powód w tym czasie jeszcze nie podjął 
- co z próbnym rozruchem przedsiębior-
stwa. Tym samym sprzedaż ta w ocenie 
Sądu Apelacyjnego pozostawała poza 
relacjami kontraktowymi przedsiębiorcy 
podejmowanymi w ramach prowadze-
nia 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 od-
bioru energii i uniemożliwiało uzyska-
nie ceny rynkowej wskazuje, iż nie była 
to sprzedaż na rynku konkurencyjnym. 
Sprzedaż energii wytworzonej w ramach 
rozruchu przedsiębiorstwa odbywała 
się w ramach działalności inwestycyj-
nej i była związana z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa, nie była zaś sprzeda-
żą w ramach działalności gospodarczej”.

Przytoczone stanowisko wspiera po-
stawioną tezę, iż podejmowanie czyn-
ności w ramach procesu budowlanego, 
polegających na próbnych rozruchach 
wznoszonego obiektu, nie stanowi jesz-
cze działalności gospodarczej w zakre-
sie wytwarzania ciepła, nawet w sytuacji, 
w której wytworzone w trakcie rozruchu 
ciepło zostało sprzedane osobie trzeciej.

Mając na uwadze powyższe, moż-
na zasadnie bronić stanowiska, iż okres 
rozruchu próbnego źródła ciepła, przed 
przystąpieniem do jego użytkowania 
w rozumieniu przepisów Prawa budow-
lanego, nie będzie stanowił wykonywa-
nia działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania ciepła, albowiem brakuje 
takiej działalności wystarczającego stop-
nia 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 ciążą-
cych na przedsiębiorstwie energetycz-
nym, jako podmiocie wykonującym dzia-
łalność gospodarczą.

Warto na koniec zwrócić uwagę 
na praktyczny aspekt analizowanego 
zagadnienia, odnoszący się do treści 
umów sprzedaży ciepła wytworzone-
go w okresie rozruchu. Ze wskazanych 
umów powinno jednoznacznie wynikać, 
iż zawarte zostały na okres przejściowy 
rozruchu źródła ciepła, którego zasad-
niczym celem jest weryfikacja prawidło-
wości jego wybudowania oraz możliwo-
ści wystąpienia o wydanie w stosunku 
do tego obiektu pozwolenia na użyt-
kowanie. 

       o
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dr inż. Krzysztof Fuzowski, kierownik Biura Rozwoju Ciepłownictwa, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Biorąc 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.

Strategiczne wyzwania 
sektora ciepłowniczego XXI wieku - cz. I.
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Polska jest jednym z czołowych kra-
jów uE w obszarze ciepłownictwa sie-
ciowego zarówno w zakresie długości 
sieci ciepłowniczych, jak i sprzedaży 
ciepła sieciowego do odbiorców koń-
cowych. Według danych urE [1] kon-
cesjonowaną działalnością ciepłowniczą 
na regulowanym rynku ciepła, zajmuje 
się ok. 435 przedsiębiorstw, które z za-
instalowanej mocy ok. 56 GW wytwa-
rzają (łącznie z ciepłem odzyskanym 
w procesach technologicznych), ok. 395 
tys. TJ ciepła. Należy przy tym podkre-
ślić, 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 wytwa-
rzania ciepła sieciowego dominującą po-
zycję (ok. 75%) zajmują paliwa węglowe. 
W ostatnich latach ciepłownictwo siecio-
we znów zaczyna być rentowne, a do-
datkowo pozytywnym zjawiskiem jest 
spadek dekapitalizacji majątku trwałego 
oraz wzrost inwestycji zarówno w obsza-
rze wytwarzania, jak i dystrybucji ciepła.

Pomimo tak dużego potencjału cie-
płowniczego, polski sektor ciepłowniczy 
nieustannie od wielu lat staje przed wie-
loma wyzwaniami wpływającymi na jego 
rozwój, a wręcz nawet i dalsze funkcjo-
nowanie w obecnym kształcie. rozwój 
ten silnie zależy od wielu uwarunkowań 
zarówno lokalnych związanych z wytwa-
rzaniem i dystrybucją ciepła na lokalnych 
(do tego regulowanych rynkach), jak 
i globalnych związanych głównie z cią-
głą penalizacją sektora energetycznego 
przez Komisję Europejską. Wśród głów-
nych uwarunkowań silnie wpływających 
na dalsze funkcjonowanie sektora cie-
płowniczego można by wymienić: 

 � ciągłe zaostrzenie standardów emi-
sji zanieczyszczeń gazowych (Dy-
rektywa MCP, IED, Konkluzje BAT) 
oraz zmniejszenie darmowych przy-
działów i konieczność inwestowa-
nia 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 odbio-
rze ciepła ze źródeł OZE - mogące 
negatywnie wpłynąć na istnieją-
cych wytwórców ciepła zwłaszcza 
w efektywnych układach kogene-
racyjnych,

 � konieczność funkcjonowania na re-
gulowanym rynku ciepła oraz polity-
kę taryfową urE, oraz stosowanie 
akceptowalnych cen ciepła sie-
ciowego przez odbiorców końco-
wych przy konieczności poniesienia 
w najbliższym czasie ogromnych 
nakładów inwestycyjnych na do-
stosowanie do wymogów śro-
dowiskowych oraz odtworzenie 
zdekapitalizowanego majątku,

 � wdrożone oraz planowane do 
wdrożenia akty prawne mające 
na celu stymulowanie rozwoju cie-
płownictwa sieciowego.

 � Strategiczne regulacje 
rozwoju sektora 
ciepłowniczego 
w Polsce

Biorąc pod uwagę zarówno uwarun-
kowania klimatyczne Polski, jak i funk-
cjonowanie przez wiele lat w zupełnie in-
nych uwarunkowaniach gospodarczych 
niż kraje Europy Zachodniej, wszelkie 
aspekty regulacyjne dotyczące sekto-
ra elektroenergetycznego, w tym cie-
płowniczego, niezwykle silnie wpływają 
na dalszy sposób jego funkcjonowania. 
Dotychczasowe działania regulacyjne 
związane były głównie z zaostrzaniem 
przepisów środowiskowych oraz de-
karbonizacją energetyki. Tym niemniej, 
biorąc pod uwagę, iż ok 43% zużycia 
finalnego energii w Eu to ogrzewanie 
i chłodzenie, w ostatnich latach wresz-
cie zauważono również korzyści płynące 
z realizacji planu działań w ciepłownic-
twie sieciowym i przygotowano kilka klu-
czowych dokumentów, takich jak Mapa 
drogowa dla ciepłownictwa do 2050 r. 
[2] oraz Strategia Eu w zakresie ogrze-
wania i chłodzenia [3].  

W Mapie drogowej dla ciepłownic-
twa określono szereg korzyści z realiza-

cji planu działań w sektorze ciepłowni-
czym poprzez:

 � redukcję kosztów ogrzewania wy-
nikających ze zwiększenia efektyw-
ności energetycznej, wykorzystania 
lokalnych zasobów i zmniejszenie 
importu energii i surowców,

 � zwiększenie o około 20-200 tys. 
miejsc pracy w sektorze ciepłow-
niczych wynikających z inwesty-
cji w źródła OZE, lokalny recykling 
ciepła, rozbudowanie struktur sie-
ciowych,

 � redukcję emisji gazów cieplarnia-
nych nawet o 13-17% z uwagi na 
ograniczenie importu surowców 
energetycznych i energii, wykorzy-
stanie kogeneracji,

 � polepszenie warunków pracy infra-
struktury sieciowej i możliwość sto-
sowania wielu hybrydowych źródeł 
ciepła.
Strategia Eu w zakresie ogrzewa-

nia i chłodzenia to pierwszy taki doku-
ment w unii Europejskiej, lecz przede 
wszystkim komunikat ukierunkowany 
na zwiększenie efektywności energe-
tycznej budynków, szczególnie tych 
nowo budowanych oraz termomo-
dernizację obiektów już istniejących. 
W komunikacie zwrócono uwagę, że 
wytwarzanie ciepła i chłodu odpowia-
da za połowę energii konsumowanej 
w uE. Komisja Europejska w komu-
nikacje wskazuje, iż produkcja ciepła 
i chłodu powinna harmonizować z pla-
nami budowy gospodarki niskoemisyj-
nej i osiągnięciem przyjętych wcześniej 
celów redukcji CO2. Strategia pomimo 
swojej ogólności identyfikuje szereg do-
brych praktyk i rozwiązań, które mogą 
przyczynić się do poprawy wskaźników 
efektywności (kogeneracja, trigenera-
cja, termorenowacja, energooszczęd-
ność, itd.), lecz konkretne rozwiązania 
w tych obszarach będą analizowane 
dopiero w ramach bieżących przeglą-
dów prawodawstwa, w tym przeglądu 
dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków, dyrektywy 
w sprawie efektywności energetycznej 
i dyrektywy w sprawie odnawialnych 
źródeł energii.
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W Polsce również nie było dotych-
czas regulacji dotyczących całościo-
wej strategii w zakresie ciepłownictwa, 
ogrzewania lub chłodzenia. Tematy te 
zostały poruszone w pewnych zakre-
sach w ostatnich roboczych dokumen-
tach strategicznych wśród których głów-
ne 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 sys-
temów ciepłowniczych i chłodni-
czych, w których co najmniej 75% 
energii będzie pochodziło z koge-
neracji lub 50% energii ze źródeł 
odnawialnych bądź z ciepła od-
padowego. Dokument ten jednak-
że nadal jednak nie został przyjęty 
i jest na etapie formułowania za-
łożeń i wytyczania kierunków roz-
woju,

 � Strategia na rzecz odpowiedzial-
nego rozwoju [5], przygotowana 
przez Ministerstwo rozwoju jako 
jeden z pięciu głównych obszarów 
definiuje obszar „Energii”. W tym 
obszarze położono głównie na-
cisk na kierunek gospodarki Polski 
opartej na tradycyjnych źródłach 
energii oraz podkreślenie udziału 
paliw stałych w energetyce zapew-
niających stabilność, bezpieczeń-
stwo i niezależność energetyczną 
kraju w produkcji energii elektrycz-
nej i ciepła. W Strategii wskazano, 
iż jednym z podstawowych wyzwań 
rozwojowych Polski jest zapewnie-
nie gospodarce nieprzerwanych 
dostaw energii elektrycznej i ciepła, 
po akceptowalnej cenie oraz zwięk-
szenie efektywności jej wykorzysta-
nia przez przedsiębiorstwa, sektor 
publiczny i gospodarstwa domowe. 
Jednocześnie jednymi z najwięk-
szych wyzwań dla polskiej energe-
tyki są: konieczność zwiększenia 
skali odtwarzania majątku trwałe-
go (co zostało podkreślone w Stra-
tegii), istotne ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń przemysłowych 
i przechodzenie na gospodarkę ni-

skoemisyjną. W ramach konsultacji 
branżowych zaproponowano roz-
szerzenie obszaru energii o nowy 
obszar kogeneracji, który odpowia-
dałby swoimi kierunkami działania 
na wyzwania stojące przed sekto-
rem 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 obsza-
rze ochrony środowiska uE realizu-
je już przeszło od pięćdziesięciu lat, 

Dyrektywa IPPC (Integrated Pollution 
Prevention and Control), dotycząca 
zintegrowanego zapobiegania i kon-
troli zanieczyszczeń, wprowadzają-
ca wymóg uzyskania tzw. pozwolenia 
zintegrowanego, regulującego kwe-
stie ochrony środowiska. Dyrektywa 
ta ewoluowała (wraz z innymi dyrekty-
wami obejmującymi standardy i limity 
emisji), doprowadzając ostatecznie do 
ich połączenia w Dyrektywę 2010/75/
uE z dnia 24 listopada 2010 r. - Dyrek-
tywę IED  (Industrial Emission Directi-
ve) 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 źró-
dła odprowadzające spaliny jednym 
emitorem, a także umożliwiła dalszą 
pracę obiektów bez konieczności do-
stosowania do nowych wymagań stan-
dardów emisji, dzięki pracy w tzw. de-
rogacjach. Dyrektywa ta sankcjonuje 
również proces przeglądu BrEF i two-
rzenie dokumentów referencyjnych 
(Konkluzji BAT). Konkluzje BAT będą-
ce rozdziałem w dokumentach BrEF 
zawierają kluczowe wymagania w za-
kresie 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 sa-
mym łagodniejsze poziomy emisji okre-
ślone w Dyrektywie IED będą stanowić 
jedynie absolutne minimum i granicę, 
której przekroczenie nie będzie moż-
liwe przy udzielaniu pozwoleń z od-
stępstwami od poziomów wskazanych 
w konkluzjach BAT. Dodatkowo zgod-
nie z zapisami dyrektywy IED, Komi-
sja Europejska powinna dążyć do ak-
tualizacji dokumentów referencyjnych 
BAT najpóźniej 8 lat po publikacji po-
przedniej wersji. Podczas ponownego 

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 polity-
ki nastąpiło dopiero w ostatnich 20. 
latach. Jedną z poważnych regula-
cji środowiskowych była Dyrektywa 
nr 96/61/WE z 24 września 1996 r. - 
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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 pozwa-
lają wnioskować, iż Konkluzje BAT dla 
dużych źródeł spalania zostaną opubli-
kowane 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 co-
raz głośniejsze ze strony kilku państw 
członkowskich dyskusje nad oszaco-
waniem kosztów i korzyści oraz ter-
minem wprowadzenia Konkluzji BAT, 
istnieje cień szansy na odłożenie o kil-
ka miesięcy publikacji Konkluzji BAT, 
a tym samym - odłożenie w czasie nie-
zbędnych inwestycji środowiskowych 
dostosowujących elektrociepłownie do 
wymogów Konkluzji BAT. 

Obiekty energetycznego spala-
nia podlegające pod Dyrektywę IED 
oraz Konkluzje BAT będą miały zale-
dwie 4 lata od opublikowania Konklu-
zji BAT na dostosowanie do nowych 
norm emisji, które to normy w porów-
naniu do obecnie obowiązujących od 
1 stycznia 2016 r. w niektórych przy-
padkach będą znacząco zaostrzo-
ne. Oznaczać to może, iż ciepłownie 
i elektrociepłownie (ok 43 % konce-
sjonowanych wytwórców ciepła [1], 
w których niedawno zakończono pro-
cesy inwestycyjne dostosowujące 
obiekty do wymagań Dyrektywy IED 
mogą nie spełniać przyszłych stan-
dardów emisji, ze względu na zabu-
dowane technologie redukcji emisji. 
również elektrociepłownie i ciepłow-
nie korzystające z dopuszczalnych od-
stępstw od standardów emisji dla SO2, 
NOx i pyłów na podstawie art. 33 (tzw. 
derogacje 17 500 godz.) lub art. 35 
(tzw. derogacje ciepłownicze) Dyrek-
tywy IED, w przypadku ich dalszej pra-
cy 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 de-
rogacje dla CO2, NOX i pyłów, jednakże 
niekoniecznie w zakresie pozostałych 
zanieczyszczeń, których derogacje 
z art. 32 i 33 Dyrektywy IED nie obej-
mują. Dotyczy to np. amoniaku z in-
stalacji odazotowania, HCl, HF, N2O, 
Hg. Wszystko to oznacza, iż już teraz 
właściciele poszczególnych obiektów 
powinni przygotowywać plany dosto-
sowawcze do nowych standardów 
emisji.

 � Dyrektywa MCP

Ponieważ Dyrektywa IED obejmuje 
wyłącznie źródła spalania paliw o mo-
cy powyżej 50 MWt w paliwie (przy 
czym sumowaniu podlegają wszyst-
kie jednostki powyżej 15 MWt w pali-
wie podłączone do wspólnego emito-
ra), w listopadzie 2015 r. uE przyjęła 
tzw. Dyrektywę MCP (Medium Com-
bustion Plant) określającą standardy 
emisyjne dla średnich obiektów ener-
getycznego spalania tj. o mocy 1-50 
MWt (sumowaniu podlegają wszyst-
kie jednostki powyżej 1 MWt w pali-
wie podłączone do wspólnego emi-
tora). Po wejściu w życie Dyrektywy 
MCP, regulacjami dotyczącymi ochro-
ny powietrza w uE zostaną objęte 
praktycznie wszystkie instalacje spa-
lania 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 Pol-
ska reguluje emisje SO

2, NOx i pyłów 
z małych i średnich obiektów ener-
getycznego spalania paliw (o mocy 
powyżej 1 MWt) w rozporządze-
niu ws. standardów emisji z 2014 r.,  
lecz normy zaproponowane przez KE 
są kilkakrotnie surowsze, zwłaszcza 
dla najpopularniejszych w ciepłownic-
twie źródeł spalania opartych o węgiel 
kamienny, który w sektorze ciepłow-
niczym stanowi ok. 75% zużywanych 
paliw [1]. Aktualnie w Polsce liczbę 

obiektów, które będą podlegały pod 
Dyrektywę MCP oszacowano na po-
nad 3600 i obejmuje to ok. 57% kon-
cesjonowanych wytwórców ciepła [1]. 
Co prawda okresy przejściowe dla ist-
niejących obiektów (początek 2025 
bądź 2030 r.) pomogą w pewnym 
stopniu rozłożyć w czasie niezbęd-
ne koszty dostosowania instalacji do 
nowych regulacji, jednakże wdrożenie 
tych regulacji będzie wymagało ponie-
sienia ogromnych nakładów finanso-
wych, zwłaszcza w zakresie zabudo-
wy instalacji odsiarczania spalin dla 
kotłów rusztowych węglowych o mo-
cy cieplnej w paliwie powyżej 5 MWt.

 � Źródła poniżej 1 MWt

W zakresie potencjalnie możli-
wych 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 przygoto-
waniem odpowiednich rozporządzeń 
do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia  
21 października 2009 r., zawierającej 
ogólne zasady ustalania wymogów do-
tyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią (Directive Ener-
gy 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 dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego 
i rady 2009/125/WE w odniesieniu 
do wymogów dotyczących ekopro-
jektu dla miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwa stałe (do-
tyczące kominków, pieców sta-
łopalnych, 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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2015 r. w sprawie wykonania dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego 
i rady 2009/125/WE w odniesie-
niu do wymogów dotyczących eko-
projektu 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. Wynikają-
ce z nich wymogi dla ekoprojektu - ta-
kie jak kryterialna efektywność ener-
getyczna i wielkości emisji określone 
dla pyłu, NOx, CO, OGC, będą obo-
wiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.  
w  przypadku rozporządzenia 
2015/1185 oraz od dnia 1 stycznia 
2020 r. w przypadku rozporządzenia 
2015/1189. Ponieważ rozporządze-
nie 2015/1185 nie obejmuje instala-
cji o mocy od 0,5 do 1 MW z uwagi 
na brak normy europejskiej określa-
jącej metodykę prowadzenia badań 
energetyczno-emisyjnych kotłów o ta-
kiej mocy, w terminie do 1 stycznia 
2022 r. Komisja Europejska ma do-
konać przeglądu tego rozporządze-
nia, analizując m.in. kwestię włącze-
nia w zakres tej regulacji także kotłów 
na paliwo stałe o znamionowej mocy 
cieplnej większej niż 0,5 MW i mniej-
szej niż 1,0 MW. Biorąc zatem pod 
uwagę ww. rozporządzenia (pomimo 
tego, iż wersje robocze rozporządze-
nia w sprawie standardów emisyjnych 
z 2014 r. zawierały regulacje dot. stan-
dardów emisji dla źródeł od 500 kW do 
1 MWt w paliwie) ostatecznie do dnia 
dzisiejszego nie wdrożono w prawo-
dawstwie polskim standardów emisji 
dla źródeł poniżej 1 MWt w paliwie. 
Należy jednakże mieć na uwadze, iż 
po wdrożeniu Dyrektywy MCP oraz 
przepisów wykonawczych do Dyrek-
tywy dot. ekoprojektu prawdopodob-
nie zostanie przeanalizowana kwestia 
objęcia standardami emisji źródeł po-
niżej 1 MWt w paliwie i wdrożone roz-
wiązania w tym zakresie. 

 � Dekarbonizacja sektora 
elektroenergetycznego 
- uprawnienia do emisji 
CO2

Europejski system handlu emisja-
mi wprowadzony w 2003 r. Dyrekty-
wą 2003/87/WE nowelizowaną ko-
lejnymi Dyrektywami w tym głównie 
Dyrektywą nr 2009/29/WE [6], sta-
nowi główny i największy na świecie 
instrument mający na celu dekarboni-
zację sektora elektroenergetycznego. 
W ramach I i II okresu systemu han-
dlu emisjami CO2 (lata 2005-2012) 
uprawnienia do emisji dla sektora cie-
płowniczego przyznawane były nie-
odpłatnie w oparciu o krajowe zasa-
dy regulujące bezpłatne przydziały 
do emisji CO2. Począwszy od 2013 r. 
w ramach III okresu rozliczeniowe-
go (2013-2020) instalacje objęte 
KPru otrzymują jedynie niewielką 
część bezpłatnych przydziałów na 
energię elektryczną i ciepło, a pozo-
stałą brakującą część uprawnień do 
emisji muszą zakupić lub odpowied-
nio zarządzać produkcją, aby mini-
malizować niedobory uprawnień do 
emisji. O ile w 2013 r. ciepłownic-
two otrzymać mogło do 80% darmo-
wych przydziałów, o tyle w 2020 r.  
ilość darmowych uprawnień zmniejszy 
się do 30%, a całkowita likwidacja bez-
płatnych 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 pro-
cesu dekarbonizacji energetyki i cie-
płownictwa 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 porów-
naniu do 1990 r. (o 43% w stosun-
ku do 2005 r. dla instalacji objętych 
ETS),

 � udział energii z OZE w całkowitym 

zużyciu energii elektrycznej na po-
ziomie co najmniej 27%. Cel wią-
żący na poziomie całej uE, ale nie 
dla poszczególnych państw człon-
kowskich,

 � zwiększenie efektywności energe-
tycznej o co najmniej 27% (cel nie-
wiążący),

 � reforma Systemu ETS, tak by Ko-
misja 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 du-
żych nakładów inwestycyjnych, jest to 
naturalna konsekwencja dekapitaliza-
cji majątku wytwórczego, konieczności 
dostosowania do wymogów środowi-
skowych oraz uwarunkowaniach ze-
wnętrznych oraz rynkowych. Biorąc pod 
uwagę rentowność sektora ciepłowni-
czego oraz możliwość generacji środ-
ków z produkcji energii elektrycznej i cie-
pła, niezwykle istotnym problemem dla 
sektora ciepłowniczego będzie pozyska-
nie środków zewnętrznych na niezbęd-
ne inwestycje w zakresie potencjalnego 
przejścia na wytwarzanie w kogeneracji, 
dostosowanie istniejących urządzeń do 
wymogów środowiskowych oraz mo-
dernizację i odtworzenie często zdeka-
pitalizowanego majątku wytwórczego.

Aktualnie w Polsce funkcjonuje 
system wsparcia operacyjnego dla 
elektrociepłowni, w postaci systemu 
czerwonych i żółtych certyfikatów dla 
wyprodukowanej w wysokospraw-
nej kogeneracji energii elektrycznej. 
System ten jednakże wygasa z koń-
cem 2018 r. i na dzień dzisiejszy trud-
no stwierdzić, czy system ten będzie 
przedłużony, czy też zastąpiony nowym 
systemem wsparcia lub też wsparcie 
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takie zostanie całkowicie wygaszone. 
Biorąc pod uwagę doświadczenia z lat 
2013-2014, w których w aspekcie wy-
gaszenia systemu wsparcia dla wy-
sokosprawnej kogeneracji większość 
kogeneracyjnych bloków gazowo-pa-
rowych zostało wyłączonych z eksplo-
atacji, istotnym jest wcześniejsze roz-
poczęcie prac nad nowym systemem 
wsparcia tak, aby przedsiębiorstwa 
ciepłownicze mogły przygotować się 
do funkcjonowania po 2018 r. Obec-
nie w ramach wspierania kogeneracji 
długoterminowym wsparciem inwesty-
cyjnym (system aukcyjny) mogą zostać 
wsparte jednostki biomasowe, jednak-
że na dzień dzisiejszy nie przeprowa-
dzono jeszcze aukcji na energię OZE 
z jednostek biomasowych.

Wsparcie inwestycyjne oraz opera-
cyjne zarówno dla istniejących jedno-
stek kogeneracyjnych oraz nowych za-
budowywanych (w miejscu istniejących 
ciepłowni) będzie również niezwykle 
istotne ze względu na możliwość zali-
czenia sieci ciepłowniczej do efektywne-
go systemu ciepłowniczego lub chłod-
niczego zgodnie z zapisami Dyrektywy 
w sprawie efektywności energetycznej 
[8] i aplikowania o środki unijne w sek-
torze ciepłowniczym. Biorąc pod uwa-
gę aktualny stan infrastruktury wytwór-
czej opartej głównie o kotły rusztowe 
węglowe lub gazowo-olejowe, ponad 
90% przedsiębiorstw ciepłowniczych 
nie będzie miała możliwości ubiega-
nia się o środki unijne na modernizację 
sieci ciepłowniczych bez poniesienia 
olbrzymich nakładów na podniesienie 
systemu do efektywnego w rozumieniu 
zapisów Dyrektywy. Dodatkowo w finan-
sowej perspektywie unijnej 2014-2020 
na wsparcie mogą liczyć tylko te inwe-
stycje przedsiębiorstw ciepłowniczych, 
które znajdą się w planach zwanych 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
(ZIT) albo w gminnych planach gospo-
darki niskoemisyjnej (PGN). Brak tych 
dokumentów bądź brak inwestycji cie-
płowniczych na liście zadań w tych do-
kumentach uniemożliwi przedsiębior-
stwom ciepłowniczym na korzystanie 
ze środków unijnych.

 � Wnioski

Działania uE zmierzające do dekar-
bonizacji oraz penalizacji środowisko-
wej elektroenergetyki w tym również 
ciepłownictwa, a także dotychczaso-
wy brak spójnego kształtowania polity-
ki krajowej dla sektora ciepłowniczego 
powodują, iż sektor ten permanentnie od 
wielu lat zmaga się z wieloma wyzwa-
niami. Co prawda częściowo wyzwania 
te były łagodzone dzięki inicjatywom 
i działaniom, dzięki którym ciepłownic-
two sieciowe uzyskało różne derogacje 
i odstępstwa od wprowadzanych aktów 
prawnych (Dyrektywa IED, ETS, MCP), 
które pozwalają na odłożenie w cza-
sie zwłaszcza niezwykle kosztownych 
działań inwestycyjnych, jednakże dal-
sze działania uE powodują, iż w naj-
bliższym czasie ciepłownictwo stanie 
przed wyzwaniami, które dotychczas 
częściowo udawało się minimalizować. 
W głównej mierze wyzwania te będą 
wiązały się z koniecznością poniesie-
nia ogromnych nakładów inwestycyj-
nych na inwestycje dostosowawcze 
do wymogów środowiskowych, mo-
dernizację istniejącego majątku, a tak-
że budowę nowych źródeł kogenera-
cyjnych pozwalających na zaliczenie 
sieci cieplnych do efektywnych syste-
mów ciepłowniczych i możliwość po-
zyskania środków pomocowych dla ich 
dalszego rozwoju. Dodatkowo zmniej-
szenie darmowych przydziałów CO2, 
brak mechanizmów dalszego wsparcia 
wysokosprawnej kogeneracji po 2018 
r. oraz wzrost kosztów operacyjnych 
wynikających z inwestycji środowisko-
wych również może niekorzystnie wpły-
nąć na rozwój ciepła sieciowego i jego 
konkurencyjność w stosunku do indy-
widualnych źródeł ogrzewania. Szansą 
dla sektora ciepłowniczego jest jednak 
ciągła przewaga cenowa nad indywidu-
alnymi 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 zanieczysz-
czeń. Biorąc pod uwagę ostanie proble-
my ze smogiem w wielu miastach Polski 
oraz deklarowane działania zmierzające 
do ograniczenia zanieczyszczenia po-
wietrza z indywidualnych węglowych 
źródeł ciepła, wparcie sektora ciepłow-
niczego i stworzenie mu warunków do 
dalszego rozwoju i likwidacja barier mo-
że przynieść społeczeństwu polskiemu 
wiele korzyści zarówno ekonomicznych, 
jak i zdrowotnych.

       o
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 � Bo nie wystarczy 
zbudować zakład 
termicznego 
przekształcania 
odpadów, trzeba go 
jeszcze utrzymać

Nowoczesne obiekty termicznego 
przetwarzania odpadów wspomaga-
ne są niezawodnymi instalacjami elek-
trycznymi oraz systemami automatyki. 
Bezawaryjna praca 24/7 związana jest  
z dopracowaną technologią oraz jakością 
zastosowanych urządzeń. Wybrany sys-
tem nie tylko utrzymuje sprawność przy 
pełnym cyklu operacyjnym, ale również 
pozwala optymalizować koszty związane 
z procesem inwestycyjnym oraz z kosz-
tami utrzymania ruchu obiektu.

Mając świadomość powyższych 
realiów, Elsta świadczy komplekso-
we usługi elektryfikacyjne od projektu 
technicznego, po uruchomienie i roz-
ruch instalacji obejmujące także narzę-
dzia wspierające utrzymanie ruchu typu 
CMMS wraz z obsługą serwisową 24/7. 
Standardowa oferta obejmuje znakowa-
nie poszczególnych elementów dostawy 
i digitalizację wszelkiej dokumentacji, co 
docelowo usprawnia ich późniejsze utrzy-
manie, a także obniża koszty inwestycji.

Marcin Nawrot, dyrektor handlowy, Elsta Sp. z o.o.

Elsta, 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.

Doświadczenia międzynarodowe 
w zakresie technologii termicznego 

przekształcania odpadów na rynku rodzimym

 � Najlepsze praktyki 
przeniesione na rynek 
polski - case study

�o Kompleksowe	realizacje	na	
przykładzie	Dunbar	Energy	
Recovery	Facility,	Wielka	
Brytania

Kompleksowe realizacje cechuje 
wyższa efektywność zarówno pod ką-
tem harmonogramu, jak i budżetu. Spo-
śród 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 na-
pięcia oraz pozostałych szaf ste-
rowniczych, systemowych, szaf 
średniego napięcia odbywa się w 
tym samym miejscu, co prace pro-
jektowe, a także FAT i testy syste-
mowe: skrócenie harmonogramu 
i koordynacja, stały nadzór projek-
tantów nad produkcją i zmianami.  
Dwunitkowy obiekt w Dunbar, 

Szkocja, powstaje na bazie duń-
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Fot. 1 rozdzielnice na licencji Siemens SIVACON produkowane przez Elsta
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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 ko-
tłowej, pakietu oczyszczania spalin 
oraz dla turbiny,

 � rozdzielnie 33 kV i 11 kV: projekt, 
dostawa, montaż, uruchomienie  
i rozruch, 

 � pakiet systemów zasilania gwa-
rantowanego: Systemy uPS oraz 
„Emergency Diesel”: projekt, do-
stawa, montaż, uruchomienie  
i rozruch,

 � transformator blokowy (40 MVA): 
projekt, dostawa, montaż, urucho-
mienie i rozruch,

 � kompleksowe dostawy oraz mon-
taż urządzeń elektrycznych m.in.: 
MCC, rozdzielnic nN, przemien-
ników częstotliwości, transfor-
matorów, szynoprzewodów nN, 
skrzynek sterowania lokalnego 

(projekt, dostawa, montaż, urucho-
mienie i rozruch),

 � kompletacja dostaw urządzeń po-
miarowych i automatyki: dobór, do-
stawa, montaż i uruchomienie,

 � dostawa oraz montaż: tras kablo-
wych, kabli zasilających, sterowni-
czych, DCS oraz uziemiających.
W podobnym zakresie na rynku pol-

skim Elsta współpracowała przy inwesty-
cji ZTPO w Krakowie, bazującej na kore-
ańskiej technologii firmy POSCO E&C.

�o Rozwiązania	kontenerowe	na	
przykładzie	ITPOK	Poznań

rosnącą popularnością w przemy-
śle cieszą się ponadto rozwiązania kon-
tenerowe wypierające stopniowo trady-
cyjną ideę pomieszczenia elektrycznego 
w budynku. Kontenery dają możliwość 
zlokalizowania urządzeń blisko dane-
go procesu, co prowadzi do redukcji 
okablowania, zmniejszenia ilości prac 
montażowych i pomiarowych, a finalnie 
przekłada się na skrócony harmonogram  
i optymalizację kosztów.

Elsta, nauczona doświadcze-
niem w Wielkiej Brytanii, wykorzysta-
ła swoją ekspertyzę m.in. w trakcie 

realizacji obiektu kogeneracyjnego  
w Poznaniu we współpracy ze szwaj-
carską 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 ter-
miczną -20°/+45°C, itp.

 � Planowanie 
długoterminowe

rozsądne planowanie inwestycji dą-
ży do nieustającego podwyższania ja-
kości, a także optymalizacji kosztów jej 
późniejszej eksploatacji. Wpisują się w 
nie propozycje Elsta oparte na bazie 
wieloletnich doświadczeń w branży sze-
roko pojętej ochrony środowiska, w tym 
m.in. kompleksowość zakresów, rozwią-
zania kontenerowe, a także wdrażanie 
CMMS już na etapie pierwszych dostaw. 

Cieszymy się, że i na rynku polskim 
wzrasta zainteresowanie tymi produk-
tami. o

Więcej informacji na: www.elsta.pl
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Fot. 2 Stacje kontenerowe na obiekcie ITPOK Poznań



71nr 1(55)/2017

Te
c

h
n

o
lo

g
ie

prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, Katedra Elektrowni, Diagnostyki i Inżynierii Komputerowej, 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska

W 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.

Słowa kluczowe: silnik wysokona-
pięciowy indukcyjny klatkowy, uszko-
dzenie izolacji uzwojeń, diagnostyka izo-
lacji off-line. 

Silniki elektryczne są jednymi z naj-
częściej stosowanych maszyn napę-
dzających ze względu na łatwość ich 
zasilania, łatwość sterowania oraz sto-
sunkowo dużą niezawodność. Wśród 
nich najbardziej dogodne w eksploatacji 
są silniki indukcyjne, szczególnie z wir-
nikiem klatkowym.

Silniki indukcyjne klatkowe stano-
wią ok. 90% ogólnej ilości silników na 
świecie pracujących w przemyśle i ener-
getyce. również łączna moc tych silni-
ków stanowi w różnych krajach ok. 90% 
ogólnej mocy silników elektrycznych 
zainstalowanych w przemyśle i ener-
getyce. Świadczy to o tym, jak duże 
znaczenie ma zagadnienie wykrywa-

Uszkodzenia i diagnostyka  
off-line stanu izolacji uzwojeń 

w silnikach wysokonapięciowych  
indukcyjnych klatkowych dla potrzeb 

energetyki i przemysłu

nia uszkodzeń i diagnozowania silni-
ków indukcyjnych klatkowych. W kraju 
w napędach przemysłowych dużej mocy 
są stosowane głównie silniki indukcyj-
ne klatkowe wysokiego napięcia (WN) 
o mocach od 160 kW do 11 MW. Pra-
widłowa eksploatacja i diagnostyka tych 
silników jest jednym z najważniejszych 
zadań dla służb technicznych. Awaryj-
ność silników elektrycznych w energety-
ce i przemyśle w ostatnich latach wyraź-
nie spada. Wynika to przede wszystkim 
z: prowadzenia na coraz wyższym po-
ziomie eksploatacji, obsługi i diagnosty-
ki silników W latach 50-60. ub. stulecia 
w statystykach przyczyn uszkodzeń ma-
szyn elektrycznych, w tym silników asyn-
chronicznych klatkowych, uszkodzenia 
izolacji stanowiły nawet 85% wszyst-
kich uszkodzeń. W miarę upływu cza-
su, przy intensywnym rozwoju materia-

łoznawstwa elektrotechnicznego oraz 
konstrukcji maszyn elektrycznych, sta-
tystyka przyczyn uszkodzeń zmieniła 
się. W latach 70-80. uszkodzenia izolacji 
w dalszym ciągu dominowały, ale liczbo-
wo zbliżano się do 50%. uważa się, że 
zmiana jakościowa izolacji uzwojeń ma-
szyn 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 wpro-
wadzono tkaniny z włókna szklanego. 
Kolejnym przełomem było wprowadze-
nie do produkcji materiałów elektroizo-
lacyjnych; żywic syntetycznych epoksy-
dowo-poliestrowych [19]. W latach 90. 
uszkodzenia izolacji stanowiły poniżej 
50% wszystkich uszkodzeń. Statystyki 
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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 ob-
serwacji przyczyn awarii silników elek-
trycznych w energetyce i w przemy-
śle krajowym są podobne do wyników 
przedstawionych w tab. 1. Najczęst-
szymi przyczynami awarii i nieplanowa-
nych postojów silników w napędach są: 
uszkodzenia łożysk tocznych i uszko-
dzenia izolacji uzwojeń silników.

 � Izolacja uzwojeń 
silników

Dobre wykonanie układu elektro-
izolacyjnego w maszynach elektrycz-
nych jest jednym z trudniejszych zadań 
konstrukcyjnych i technologicznych [3, 
19, 21]. Izolacja uzwojeń silników WN 
powinna zapewnić okres użytkowania 
silników w przewidzianych dla niej wa-
runkach 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 moż-
na wyodrębnić izolację główną i zwojo-
wą [3]. Elektrycy zajmujący się pomia-
rami, remontami i diagnostyką silników 
elektrycznych wyróżniają: izolację zwo-
jową (nazywaną niekiedy elementarną), 
izolację międzyfazową i izolację główną. 
Podział ten wynika między innymi z moż-
liwości 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 elek-
trycznej określa wymagania dielektrycz-
ne wobec izolacji, kolejnym z wymagań 
technicznych jest przewidywany przy-
rost temperatury uzwojeń. Głównie one 
wpływają na dobór klasy izolacji [3, 7, 
19, 21]. Dla zapewnienia większej trwa-
łości maszyny elektrycznej dość często 
stosuje się materiały elektroizolacyjne 
zapewniające wyższą klasę izolacji niż 
to wynika z przewidywanych przyrostów 

temperatury [19].
Obecnie w kraju podobnie, jak i na 

świecie dominują dwie podstawowe 
technologie wykonywania izolacji w pro-
dukcji nowych silników WN i w ich re-
montach [15, 19, 20, 21]:

 � izolacja termoutwardzalna, izolacja 
prasowana z zastosowaniem ter-
moutwardzalnych taśm mikowych 
z dużą zawartością lepiszcza. W li-
teraturze nazywana resin-rich - 
rr [19, 20, 21],

 � izolacja wykonywana technologią 
próżniowo-ciśnieniową VPI (Vacu-
um Pressure Impregnation), izola-
cja 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 sil-
ników 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 promieniowa-

niem.
Wysokonapięciowe uzwojenie sto-

jana musi spełniać szereg kryteriów ja-
kościowych, aby pracować niezawod-
nie przez wiele lat [19, 21]. Optymalnie 
zaprojektowany oraz niezawodny układ 
izolacyjny musi być odporny na działanie 
bardzo silnego pola elektrycznego, pod-
wyższonej temperatury, narażeń mecha-

Tab. 1. Statystyka uszkodzeń maszyn elektrycznych [19]
Przyczyna awarii Procentowy udział

Łożyska 41%

Stojan 37%

Wirnik 10%

Osprzęt, wyposażenie dodatkowe i inne 12%

nicznych, termomechanicznych i czyn-
ników zewnętrznych.

Pełne zestawienie wymagań sta-
wianych materiałom elektroizolacyjnym 
można znaleźć w literaturze [19, 21]. 
Idealnego materiału izolacyjnego, któ-
ry spełniałby wszystkie wymagania nie 
ma, technolodzy kojarzą różne kompo-
nenty, aby uzyskać rozwiązania najlep-
sze [19, 21].

Analiza narażeń układu izolacyjnego 
w silnikach upoważnia do wniosków, że 
konstruktor - projektant silników musi za-
projektować uzwojenie i elementy jego 
usztywnienia po wcześniejszej wnikliwej 
analizie sił elektrodynamicznych działa-
jących na uzwojenia w szczególności 
w strefie czół [3, 4]. Bardzo ważnym eta-
pem projektowania jest dobranie kształ-
tu czół cewek. Szczegółowe zalecenia 
odnośnie projektowania uzwojenia sto-
janów silników, w tym jego części czoło-
wej, można znaleźć w literaturze [3, 4].

 � Ocena własna przyczyn 
uszkodzeń izolacji 
uzwojeń stojanów

Autor prowadzi od wielu lat obser-
wacje uszkodzeń uzwojeń w silnikach 
elektrycznych. Obserwacje te pozwala-
ją uszeregować przyczyny poważnych 
awarii silników spowodowane uszkodze-
niem izolacji uzwojeń stojanów. Należy 
tu wymienić:

 � zwarcia zwojowe na czołach uzwo-
jeń, szczególnie w obrębie główek 
(rys. 1),

 � deformacja czół cewek obejmują-
ca przede wszystkim skrajne cewki 
w poszczególnych grupach fazo-
wych uzwojenia stojana (rys. 2), to-
warzyszy 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-
korbienia przy przejściu z prosto-
liniowego odcinka w główny łuk 
stożkowy,

 � zwarcia między połączeniami mię-
dzygrupowymi i międzycewkowymi, 

 � upalenie przewodów zasilających 
bezpośrednio na odcinku za tablicą 
zaciskową na łączeniu ze skrajnymi 
cewkami grup fazowych lub w oko-
licach izolatorów przepustowych,

 � zwarcie zwojowe w cewce w środ-
kowej części rdzenia lub w czę-
ści skrajnej rdzenia, połączone ze 
zwarciem do rdzenia stojana, 

 � poluzowanie mocowania czół ce-
wek 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 deforma-
cjom ulegają skrajne cewki w grupach 
fazowych, towarzyszy temu uszkodze-
nie wiązań usztywniających.

Zapobieganie zbyt częstym ewen-
tualnym uszkodzeniom uzwojeń stoja-
nów w silnikach elektrycznych w trak-
cie eksploatacji sprowadza się w opinii 
autora do:
1.	 właściwej eksploatacji silników 

ograniczającej wielkość sił elek-
trodynamicznych działających na 
uzwojenia w szczególności w cza-
sie rozruchów,

2.	 okresy remontowe i przeglądowe, 
powinny obejmować przegląd uzwo-
jenia i usunięcie ewentualnych za-
uważonych anomalii, czy nawet 
uszkodzeń części żłobkowej i czo-
łowej uzwojeń. Najprostsze jest po-
prawienie usztywnienia. Możliwe są 
lokalne naprawy izolacji.

 � 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 dopusz-
czeniu silnika do eksploatacji, warunkują 
jego bezpieczną eksploatację, a wcze-
śniej na etapie produkcji silnika umożli-
wiają ocenę jakości uzwojenia. Badania 
izolacji uzwojeń silników prowadzone 
w oparciu o wykorzystanie najnowszej 
aparatury diagnostycznej należą do naj-
trudniejszych i najbardziej kosztownych.

Na badania stanu izolacji uzwojeń 
silników składają się:
1.	 ocena funkcjonalna układów izola-

cyjnych na etapie ich badań, 
2.	 badania stanu izolacji uzwojeń 

w czasie ich produkcji,
3.	 próba napięciowa izolacji,
4.	 badania diagnostyczne stanu izo-

lacji uzwojeń off-line (poza eksplo-
atacją),

5.	 badania diagnostyczne stanu izo-
lacji uzwjeń on-line (w czasie eks-
ploatacji).
Ocena funkcjonalna układów izo-

lacyjnych na etapie ich badań dotyczy 
etapu opracowań nowych rozwiązań 
układów izolacji. Zagadnienie przedsta-
wiono w literaturze [11, 19].

Badania stanu izolacji uzwojeń 
w czasie ich produkcji w próbie pełnej 
obejmują: badania wytrzymałości elek-
trycznej, pomiar współczynnika strat 
dielektrycznych tgδ, pomiar wyładowań 
niezupełnych. Procedura uproszczona 
obejmuje: badania wytrzymałości elek-
trycznej oraz pomiar współczynnika strat 
dielektrycznych. Zagadnienie przedsta-
wiono w literaturze [12, 15, 19, 21].

Miejsce szczególne w badaniach 
stanu izolacji uzwojeń silników zajmuje 
próba napięciowa. Celem próby napię-
ciowej jest sprawdzenie prawidłowego 
wykonania układu izolacyjnego maszyny 
elektrycznej w szczególności WN. Po-
zytywny rezultat próby daje podstawę 
do stwierdzenia, że maszyna nie sta-
nowi zagrożenia dla użytkownika. Jest 
to badanie obowiązkowe dla maszyny 
elektrycznej. Próbę taką musi przejść 
każdy wyrób elektryczny o napięciu zna-
mionowym większym od 24 V [7, 9, 12, 
13]. Procedura badawcza jest ściśle 
określona w normach [12]. Autorowi 
znane są z praktyki eksploatacji silni-
ków w przemyśle liczne przypadki, gdy 
próba napięciowa izolacji silnika została 
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przeprowadzona z wynikiem pozytyw-
nym, a wkrótce po oddaniu do eksplo-
atacji doszło do uszkodzenia izolacji 
silników, najczęściej na czołach uzwoje-
nia. Oto jeden z przykładów. użytkownik 
6-letniego silnika o mocy 1 MW w trak-
cie kampanii remontowej w elektrow-
ni poddał silnik przeglądowi. Przegląd 
obejmował między innymi oczyszcze-
nie uzwojenia oraz suszenie. Następnie 
działając zgodnie z wytycznymi normy 
[12], wstępnie sprawdził stan izolacji 
i poddał silnik próbie napięciowej na-
pięciem probierczym up=1,5uN. Wynik 
próby okazał się pozytywny. uzwojenie 
silnika czyste i suche. Silnik zamonto-
wano na stanowisku pracy. W czasie 
pierwszego uruchomienia izolacja sil-
nika uległa uszkodzeniu. Przypadków 
takich lub podobnych praktyka zna wie-
le. Stawia to pod znakiem zapytania 
zasadność stosowania próby napię-
ciowej 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 in-
formacji o skali zagrożenia izolacji z po-
wodu występujących w niej zjawisk 
elektrycznych. Próba napięciowa pro-
wadzona zgodnie z wytycznymi nor-
my [12] w silnikach starszych z izolacją 
częściowo zużytą w sposób zasadniczy 
pogłębia to zagrożenie. Praktyka do-
wodzi, że w interesie właściciela silni-
ka, prób napięciowych izolacji prądem 
zmiennym, napięciem probierczym okre-
ślonym przez normę [12] w silnikach 
z izolacją częściowo zużytą nie należy 
wykonywać. Wyjątkiem są odbiory po-
remontowe.

 � Badania diagnostyczne 
stanu izolacji uzwojeń 
off-line 

Badanie stanu izolacji uzwojeń silni-
ków w szczególności WN prowadzone 
poza eksploatacją (off-line) jest podsta-
wowym badaniem określającym stan 

izolacji uzwojeń. Obserwując od wielu 
lat sposoby oceny izolacji uzwojeń sil-
ników w przemyśle krajowym i śledząc 
literaturę techniczną poświęconą temu 
zagadnieniu, autor usystematyzował ro-
dzaje technik stosowanych przez oce-
niających stan izolacji uzwojeń silników 
indukcyjnych. Według wiedzy autora 
można tu wyróżnić następujące metody:
1.	 ocena na podstawie pomiarów wg 

norm krajowych, zaleceń branżo-
wych i zakładowych [12, 13, 16],

2.	 metoda prof. Tadeusza Glinki na 
podstawie pomiarów napięciem 
stałym [6, 7],

3.	 wieloparametrowa metoda W. Wi-
ły [21],

4.	 metoda w oparciu o pomiary PI 
(wskaźnika polaryzacji), C (pojem-
ności), SV (pomiar przy napięciu 
narastającym schodkowo), DD (roz-
ładowanie dielektryka) - test Meg-
gera [10],

5.	 metoda udarów napięciowych [19, 
20, 21],

6.	 metoda rampy wysokonapięciowej, 
DC ramp Test [19, 20],

7.	 metoda spektroskopii niskoczęsto-
tliwościowej [18],

8.	 ocena na podstawie pomiarów wy-
ładowań niezupełnych [1, 2, 5, 8, 
14, 19, 20, 21].
Większość użytkowników silników 

indukcyjnych WN w przemyśle krajowym 
do oceny stanu izolacji silników stosuje 
tylko wskazania norm krajowych i ewen-
tualnie zalecenia branżowe i zakładowe 
[12, 13, 16]. Normy i zalecenia określają 
wymagania w zakresie rezystancji izola-
cji uzwojeń stojana. Najważniejszym wy-
maganiem jest konieczność wykonania 
pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń 
w warunkach określonych przez nor-
mę [12, 13]. 

Dla wyznaczenia stopnia zawilgoce-
nia uzwojenia maszyny należy mierzyć 
rezystancję izolacji po upływie 15 i 60 
sek. od momentu przyłożenia napięcia, 
r15 i r60. Miarą stopnia zawilgoce-
nia jest stosunek r60/r15 nazywany 
współczynnikiem absorpcji. Dla maszyn 
dobrze wysuszonych wg normy [13] po-
winny być spełnione zależności:

7
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Pomiar izolacji powinien być poprzedzony pomiarem rezystancji uzwojeń stojana, który jest 

podstawowym pomiarem w maszynach elektrycznych i transformatorach. Szczegóły i warunki 

tych pomiarów omawia w literaturze T. Glinka [7].

 (1)
Pomiar izolacji powinien być poprze-

dzony pomiarem rezystancji uzwojeń 
stojana, który jest podstawowym po-
miarem w maszynach elektrycznych 
i transformatorach. Szczegóły i warun-
ki tych pomiarów omawia w literaturze 
T. Glinka [7].

Norma [13] mówi, że rezystancje 
uzwojeń stojana powinny być zgodne 
z danymi wytwórcy, a w przypadku bra-
ku tych danych rezystancje faz uzwo-
jeń nie powinny różnić się między sobą 
więcej niż o 2% największej wartości 
zmierzonej. Jest to kryterium symetrii 
uzwojeń silnika.

W literaturze [19] można spotkać 
również parametr DA (Dielectric Ab-
sorption), definiowany jako r60/r30. 
Poziom nieakceptowalny to DA ≤ 1,25, 
akceptowalny DA≥1,5. Wg wiedzy au-
tora parametr DA jest rzadko stosowa-
ny w praktyce przemysłowej.

Autor podziela opinię T. Glinki [6, 7], 
że kryterium (1) jest tylko wskaźnikiem 
zawilgocenia izolacji i informuje czy dany 
silnik należy przed włączeniem do pracy 
suszyć. Nie jest to kryterium określają-
ce stopień zużycia izolacji i porówny-
wanie wartości współczynnika absorp-
cji przy kolejnych pomiarach nie może 
świadczyć o stopniu degradacji izola-
cji. W praktyce zdarza się, że kryterium 
(1) jest spełnione, izolacja sucha wręcz 
przesuszona, a jednocześnie całkowicie 
zużyta i silnik nie nadaje się do eksplo-
atacji. Współczynnik absorpcji należy 
mierzyć przed uruchomieniem silnika 
po dłuższym postoju, w szczególności 
gdy zmieniły się warunki klimatyczne. 

Przedstawione wyżej kryteria wyda-
ją się być niewystarczające. Mogą one 
dać jedynie zgrubną ocenę stanu izola-
cji i poinformować czy izolacja jest np. 
zawilgocona. Dla większości silników 
są to kryteria dotyczące izolacji głów-
nej fazowej. Tylko dla niewielkiej grupy 
silników (najwyższych mocy), które ma-
ją dostępne końce uzwojeń fazowych, 
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pomiary wykonane zgodnie ze wska-
zaniami normy [13] umożliwiają ocenę 
izolacji głównej fazowej i międzyfazowej.

W niektórych zakładach produkują-
cych i remontujących silniki indukcyjne 
WN, do oceny stanu ich izolacji wykonu-
je się pomiary współczynnika stratności 
tgδ, podając napięcie zmienne o często-
tliwości 50 Hz. Zagadnienie przedsta-
wiono w literaturze [9].

Zdaniem autora pomiar tgδ w istot-
ny sposób wzbogaca informacje o sta-
nie izolacji maszyn elektrycznych uzy-
skane z pomiarów wskazanych przez 
normy. Należy pamiętać [7], że warto-
ści tgδ izolacji można wyznaczyć tyl-
ko w przypadku układu o parametrach 
stałych. Jeżeli izolacja jest na tyle zuży-
ta, 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 elek-
trycznych pożądane są jednoznaczne 
kryteria pozwalające określić stopień 
zużycia izolacji. Służby utrzymania ru-
chu elektrycznego muszą mieć bazę 
odniesienia, na podstawie której moż-
na by porównywać proces starzenia się 
izolacji silników w kolejnych latach ich 
eksploatacji.

W rezultacie długoletnich badań, 
oceniając stan izolacji eksploatowanych 
w przemyśle krajowym maszyn elek-
trycznych, T. Glinka opracował metodę 
oceny stanu izolacji przy wykorzystaniu 
pomiarów napięciem stałym. [6, 7]. Me-
toda jest już na tyle uznana, że została 
wpisana do Polskiej Normy PN-E-04700 
jako próba nieobowiązkowa [13].

Wyznaczone pomiarowo charakte-
rystyki i parametry określają stan tech-
niczny izolacji. W publikacjach poświę-
conych temu zagadnieniu, np. w [6, 
7] podano kryteria oceny stanu izola-
cji w oparciu o wymienione wcześniej 
charakterystyki i parametry. Podanym 
ocenom stanu technicznego izolacji, T. 
Glinka przypisuje również ocenę punk-
tową stopnia zużycia, w klasyfikacji od 5 

(bardzo dobra) do 0 (trwale uszkodzona) 
punktów. W ocenie autora największym 
walorem metody prądu stałego jest jej 
praktyczna użyteczność do oceny stop-
nia zużycia izolacji. W oparciu o wyniki 
badań, można przeprowadzić klasyfi-
kację punktową stopnia zużycia izolacji 
głównej fazowej i ewentualnie między-
fazowej. Na tej podstawie, korzystając 
z doświadczeń autora metody, można 
prognozować, że silniki będą niezawod-
nie pracować tyle lat, ile wynosi ich oce-
na punktowa.

 � Badania własne 
w zakresie metod off-
line 

Dla oceny stanu izolacji uzwojeń sil-
ników off-line w przemyśle w latach 80. 
ub. w., autor prowadził pomiary stosując 
obowiązujące normy oraz zarządzenia 
i wytyczne [12, 13, 16]. Wielkości po-
miarowe i kryteria ocen przedstawio-
no w pkt 6. Autor wielokrotnie miał do 
czynienia z sytuacją, gdy sposób oce-
ny określony przez normy oraz zarzą-
dzenia i wytyczne wymienione wyżej 
zawodził i nie dawał możliwości oceny 
diagnostycznej izolacji badanych silni-
ków. Wykonane pomiary umożliwiały 
stwierdzenia, czy silnik ewentualnie su-
szyć przed uruchomieniem, nie było na-
tomiast podstaw do klasyfikacji stopnia 
zużycia izolacji w silnikach.

Na początku lat 90. ub. w. dla po-
trzeb zespołu badawczego, którego au-
tor był członkiem w porozumieniu z prof. 
Tadeuszem Glinką zaczęto do oceny 
stanu izolacji maszyn elektrycznych sto-
sować Jego metodę prądu stałego. Sto-
sując metodę prądu stałego, w ciągu 
kilkunastu lat zdiagnozowano ponad 
100 silników WN, wzbogacając pomiary 
o oprogramowanie ułatwiające archiwi-
zację wyników. Największym poligonem 
doświadczalnym były krajowe elektrow-
nie i elektrociepłownie w tym w szcze-
gólności Elektrownia Opole. 

Konieczność archiwizowania wy-
ników na bieżąco w trakcie pomiarów 
stanu izolacji silników bezpośrednio na 
komputerze w postaci plików, koniecz-

ność zautomatyzowania pomiarów, 
przy-jęcie opcji konieczności zwięk-
szenia czasu pomiarów [10, 20], skie-
rowała uwagę autora na pomiary stanu 
izolacji silników elektrycznych w tzw. te-
ście 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 warun-
kach przemysłowych na całym świecie. 
Zdobywa sobie uznanie w krajowych 
zakładach przemysłowych. Autor sto-
suje ją z powodzeniem od kilkunastu 
lat [21, 22, 24], w wersji rozbudowanej 
sprzętowo i archiwizacyjnie w oparciu 
o miernik BM 25 od 2004 r. Test Meg-
gera podobnie jak metoda prądu stałe-
go jest metodą do oceny stanu izolacji 
głównej. Metody te nie dają możliwości 
oceny zwarć zwojowych.

Wnioski z badań silników z nie-
symetriami elektrycznymi prowadzo-
ne przez autora w przemyśle [20÷24] 
oraz analiza statystyk uszkodzeń silni-
ków, skierowały uwagę na podjęcie te-
matyki badań w zakresie wykrywania 
zwarć zwojowych. Pozyskanie silników, 
w których można było wprowadzić nie-
symetrie typu zwarcie uzwojenia stoja-
na, skłoniło autora do podjęcia badań 
nad wykorzystaniem do celów dia-
gnostycznych dla wykrywania zwarć 
zwojowych pobudzenia impulsowego. 
W tym celu w latach 1984-1985 w ze-
spole badawczym podjęto prace nad 
wykorzystaniem prądowych generato-
rów impulsów (półsinusoidalnych) wła-
snej konstrukcji do wykrywania zwarć 
w uzwojeniach stojanów silników nisko-
napięciowych [21]. 

W czasie badań generator przy ob-
ciążeniu: 
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∫
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Widmo ciągu impulsów w kształcie połówek sinusoid jest widmem prążkowym i zawiera 

składową o wartości 2A/π⋅t0/T oraz składowe harmoniczne o częstotliwościach f1, 2f1, ..., nf1 i

amplitudach odpowiednio Cn [17]. Dla przykładowego silnika Sf 80 4A, uzwojenie pobudzono do 

(badane uzwojenie stojana) podawał 
na badany obiekt impulsy w kształcie 
połówki sinusoidy o parametrach:

 � amplituda prądu: 
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plitudach odpowiednio Cn [17]. Dla przy-
kładowego silnika Sf 80 4A, uzwojenie 
pobudzono do drgań ciągiem udarów 
prądowych - ciągiem połówek sinusoid 
o następujących parametrach: t0 = 
0,5×10-3 s. Na rys. 3 przedstawiono ciąg 
udarów prądowych i jego widmo.
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4A - rys. 4 można było wykryć zwarcie 
0,5% zwojów, czyli zwarcie 2 zwojów na 
492 zwoje w uzwojeniu fazowym silnika. 
W stosunku do uzwojenia fazowego bez 
zwarcia ulegała zmianie częstotliwość 
odpowiedzi na impuls podany z gene-
ratora. Na rys. 4b pokazano odpowiedź 
uzwojenia stojana na pobudzenie impul-
sem dla uzwojenia fazowego bez zwar-
cia i ze zwarciem.
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waniu metody pobudzenia impulsowego 
do oceny stanu izolacji silników w bada-
niach autora w latach 80-90. ub. w., były 
skromne możliwości techniczne wspo-
mnianego generatora rodzimej konstruk-
cji oraz trudności w archiwizowaniu wy-
ników pomiarów oraz w ich wzajemnym 
porównywaniu. Na rys. 5÷7 przedsta-
wiono wyniki badań wykonane w 2006 r. 
na tym samym uzwojeniu silnika, nowo-
czesnym urządzeniem diagnostycznym 
firmy Baker. urządzenie obok wizualiza-
cji odpowiedzi badanego uzwojenia na 
pobudzenie impulsowe, wylicza różnice 
w częstotliwości oscylacji odpowiedzi 
dla poszczególnych przypadków pomia-
rowych - dla poszczególnych uzwojeń 
fazowych. Na rys. 5¸7 widać wyraźne 
różnice w odpowiedzi uzwojeń fazowych 
stojana na pobudzenie do drgań impul-

sem w zależności od stopnia niesyme-
trii. różnice podano w procentach dla 
wzajemnych relacji okresów przebiegów 
napięciowych będących odpowiedzią na 
pobudzenie impulsem. Przez wzajem-
ne porównanie odpowiedzi i określenie 
różnicy dla poszczególnych uzwojeń fa-
zowych można diagnozować uzwojenie. 
różnica w odpowiedzi przekłada się na 
asymetrię impedancji poszczególnych 
uzwojeń stojana. Producenci aparatury 

diagnostycznej wykorzystującej meto-
dę impulsową proponują współcześnie 
diagnozowanie przy wykorzystaniu im-
pulsu napięciowego o czasie narastania 
nie przekraczającym 0,2 ms w zakresie 
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tość szczytowa napięcia najczęściej jest 
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N+1kV. uznaje się, że dla takich warun-
ków pomiarów asymetria impedancji 
uzwojeń nie powinna przekraczać 10% 

rys. 3. Impulsy prądowe pobudzające do drgań uzwojenie stojana silnika testowego:  
a) kształt ciągu impulsów, b) obwiednia widma amplitudowego
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Rys. 4. Silnik testowy Sf 80 4A: a) schemat uzwojenia stojana w badanym silniku, b) odpowiedź uzwojenia stojana 
na pobudzenie impulsem w silniku testowym: I dla uzwojenia fazowego bez zwarcia, II dla zwarcia 2 
zwojów (0,5%), III dla zwarcia 123 zwojów (25%) na 492 zwoje w fazie

poszczególnych uzwojeń stojana. Producenci aparatury diagnostycznej wykorzystującej metodę impulsową 

proponują współcześnie diagnozowanie przy wykorzystaniu impulsu napięciowego o czasie narastania nie 
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[25]. Dla wspomnianego silnika testowe-
go już przy zwarciu 2 zwojów (0,5%) na 
492 zwoje w uzwojeniu fazowym asy-
metria w porównaniu wynosiła 11% i 9% 
(rys. 6). Przy zwarciu 123 zwojów (25%), 
asymetria wynosiła 29% (rys. 7). Meto-
da diagnozowania stanu izolacji silników 
oparta na pobudzeniu impulsowym jest 
bardzo czuła. W przemyśle krajowym 
dopiero współcześnie zdobywa zaufa-
nie. Metoda udarów napięciowych jest 
metodą porównawczą, daje możliwość 
oceny izolacji zwojowej, międzyfazowej 
i głównej. W trakcie pomiarów uzwoje-
nie, które ma być badane, jest pobu-
dzane do drgań udarem napięciowym 
powstałym przez rozładowanie konden-
satora impulsowego Cs o znanej po-
jemności, wcześniej naładowanego do 
wymaganego napięcia z regulowanego 
źródła napięcia stałego. Schemat blo-
kowy układu pomiarowego przedstawia 
rys. 8. Po pobudzeniu do drgań badane-
go uzwojenia krótkotrwałym impulsem, 
rejestruje się jego zanik i analizuje tłu-
miony oscylacyjny przebieg napięcia na 
badanym uzwojeniu. uzyskany przebieg 
ma częstotliwość (pseudoczęstotliwość) 
wyrażoną wzorem [21]:

)(2
1

bs CCL
f

+
=

π
  

   (3)
gdzie: 
L - indukcyjność badanego uzwo-
jenia,
Cb - pojemność badanego uzwo-
jenia,
Cs - pojemność kondensatora im-
pulsowego urządzenia.
Typowa częstotliwość oscylacji za-

wiera się pomiędzy kilkoma kHz a 200 
kHz [21]. uszkodzenia izolacji uzwo-
jenia, zwarcie w uzwojeniu, powoduje 
zmianę indukcyjności L i pojemności Cb, 
a tym samym częstotliwości oscylacji f 
(10). W pamięci urządzenia pomiarowe-
go przechowuje się przebiegi referencyj-
ne uzyskane dla uzwojeń wzorcowych, 
wyniki pomiarów uzyskane przy odbio-
rze silnika dla izolacji nowej. Dla bieżą-
cej oceny stanu izolacji przeprowadza 
się porównania wyników otrzymanych 

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

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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na bieżąco z wynikami wcześniejszymi.
Dla przybliżenia realiów diagnozowa-

nia stanu izolacji silników w warunkach 
przemysłowych, poniżej przedstawiono 
trzy charakterystyczne przykłady: 

1. Spośród 2 silników 8-letnich tego 
samego typu o mocy 400 kW, 6 kV, izol. 
B, wykonanych przez tego samego pro-
ducenta, w tym samym czasie, należało 
wybrać silnik lepszy, który przepracuje 
co najmniej rok czasu bez awarii na na-
pędzie młyna węgla w jednej z elektro-
ciepłowni. Autor wykonał pomiary izolacji 
obydwu silników testem Meggera. Naj-
ciekawszy wynik pomiaru, charakterysty-
ka r=f(t) w okresie czasu 30 min - rys. 
9a i b pokazuje wyraźną różnicę w sta-
nie izolacji obydwu silników na korzyść 
silnika nr 1. Silniki różnią się wartościami 
r60 i r600, ale przede wszystkim różni 
je kształt charakterystyki r(t). Silnik nr 2 
w czasie pomiaru ma wyraźne wahania 
wartości r w funkcji czasu (wahania prą-
du), jego izolacja jest zużyta. Do pracy 
w napędzie młyna wybrano silnik nr 1. 
Silnik nr 2 wytypowano do przeglądu, 
a następnie remontu. Decyzje okaza-
ły się trafne.

2. Silnik o mocy 1,4 MW, 6 kV, izol. 
F uległ poważnej awarii, doszło do 
przytarcia wirnika o stojan na skutek 
uszkodzenia łożyska tocznego. Ob-
sługa w krótkim czasie wyłączyła sil-
nik z eksploatacji. Po awarii wykonano 
pomiary stanu izolacji uzwojeń silni-
ka testem Meggera. Wszystkie wyni-
ki pomiarów - rys. 10 były bardzo do-
bre, wręcz takie jak krótko przed awarią 
r60=1,62 GW, r600=9,99 GW, r600/
r60 =6,17, DD=1,65, C=0,42 mF. Nic 
nie wskazywało na jakiekolwiek uszko-
dzenie izolacji. Kolejnym etapem ba-
dań było sprawdzenie uzwojeń stojana 
przez pobudzenie do drgań impulsem. 
Wyniki testu pobudzenia wskazały na 
uszkodzenia izolacji zwojowej w jednym 
z uzwojeń fazowych - rys.11. Asymetria 
odpowiedzi pomiędzy fazą 3-1 była rzę-
du 19%. Silnik skierowano do zakładu 
remontowego. Podczas remontu oka-
zało się, że obok uszkodzenia węzła ło-
żyskowego uszkodzeniu uległa izolacja 
na wyjściu uzwojenia ze żłobka w jednej 

rys. 8. Schemat blokowy układu pomiarowego  
do badania stanu izolacji metodą udaru napięciowego [21]
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rys. 9. rezystancja izolacji głównej fazowej w funkcji czasu, r=f(t) dla dwóch silników 
tego samego typu o mocy 400 kW, 6 kV, 740 obr/min, izol. B, napięcie probiercze 2500 V: 

a) silnik nr 1 z izolacją lepszą, b) silnik nr 2 z izolacja zużytą
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rys. 10. Diagnostyka stanu izolacji silnika o mocy 1,4 MW, 6 kV, izol. F: a) pomiar r, 
przed awarią, b) pomiar r, po awarii, c) pomiar SV, 5 min, 5000 V,  

przed awarią, d) pomiar SV, 5 min, 5000 V, po awarii
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pobudzenie do drgań impulsem. Wyniki testu pobudzenia wskazały na uszkodzenia izolacji 

zwojowej w jednym z uzwojeń fazowych – rys.11. Asymetria odpowiedzi pomiędzy fazą 3-1

Rys. 10. Diagnostyka stanu izolacji silnika o mocy 1,4 MW, 6 kV, izol. F: a) pomiar R, przed awarią, b) pomiar R,
po awarii, c) pomiar SV, 5 min, 5000 V, przed awarią, d) pomiar SV, 5 min, 5000 V, po awarii,

była rzędu 19%. Silnik skierowano do zakładu remontowego. Podczas remontu okazało się, że 

obok uszkodzenia węzła łożyskowego uszkodzeniu uległa izolacja na wyjściu uzwojenia ze żłob-

ka w jednej z faz, około 1 cm poza żłobkiem. W lokalizacji takiego miejsca z uszkodzoną izolacją 

zwojową bardzo pomocnym są lokalizatory typu sonda do wnz [21]. Autor właśnie na przykładzie 

tego silnika miał okazję sprawdzić przydatność detektora wnz, który wyposażony w sondę wnz 

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

napięcia rzędu 4,5 kV.

Rys. 11. Diagnostyka stanu izolacji silnika o mocy 1,4 MW, 6 kV, izol. F, odpowiedź uzwojeń na pobudzenie 
impulsem, porównanie fazy 3 i 1, asymetria odpowiedzi 19%.

3. Kolejnym ciekawym przykładem konieczności stosowania metody impulsowej do diagnostyki 

stanu izolacji uzwojeń był silnik o mocy 800kW, 6kV, z napędu pompy w jednej z elektro-

3-1 EAR=19%
3 i 1 różnica 19%
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z faz, około 1 cm poza żłobkiem. W lo-
kalizacji takiego miejsca z uszkodzoną 
izolacją zwojową bardzo pomocnym są 
lokalizatory typu sonda do wnz [21]. Au-
tor właśnie na przykładzie tego silnika 
miał okazję sprawdzić przydatność de-
tektora wnz, który wyposażony w sondę 
wnz pozwolił na szybką lokalizację miej-
sca wyładowań w stojanie, przy podaniu 
na badaną fazę napięcia rzędu 4,5 kV.

3. Kolejnym ciekawym przykładem 
konieczności stosowania metody impul-
sowej do diagnostyki stanu izolacji uzwo-
jeń był silnik o mocy 800 kW, 6 kV, z na-
pędu pompy w jednej z elektrociepłowni. 
Test Meggera nie wykrył uszkodzenia izo-
lacji, badanie uzwojeń przy użyciu testu 
impulsowego dało podstawę do skiero-
wania silnika do remontu ze względu na 
uszkodzenie izolacji zwojowej - rys. 12a. 
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Asymetria odpowiedzi uzwojenia fazy 
2 i 3 osiągnęła 100%. Silnik skierowa-
no do remontu. Okazało się, że doszło 
do zwarcia zwojowego w części czoło-
wej. uszkodzenie udało się usunąć bez 
przezwajania silnika, naprawa obejmo-
wała uszkodzony fragment uszkodzenia 
uzwojenia. Po naprawieniu silnika wyko-
nano pomiary kontrolne uzwojenia. Wyni-
ki przedstawiono na rys. 12b. Asymetria 
odpowiedzi uzwojenia fazy 2 i 3 zmalała 
do 4%. uznano, że naprawa uzwojenia 
została wykonana prawidłowo.

W ocenie autora, elementem sto-
sunkowo nowym w badaniach stanu 
izolacji silników off-line w przemyśle kra-
jowym są metody wykorzystujące po-
miar wyładowań niezupełnych - wnz. 
Metody te są co raz częściej stosowane 
w badaniach stanu izolacji silników na 
zachodzie. W literaturze można nawet 
spotkać pogląd, że wynik pomiaru wnz 
jest podstawowym wskaźnikiem stanu 
izolacji elektrycznej [19]. Faktem jest, że 
rozszerza się ujęty normami zakres urzą-

dzeń, w których badanie poziomu wnz 
jest obligatoryjne [5, 19]. Metody ba-
dań wnz dają możliwość oceny jakości 
technologii wykonania izolacji np. przy 
produkcji kabli, generatorów, silników. 
Są to metody bardzo drogie, ze wzglę-
du na koszt koniecznej do badań apa-
ratury oraz bardzo kłopotliwe ze wzglę-
du na wpływ zakłóceń przemysłowych 
na wyniki pomiarów. Skuteczne ogra-
niczenie wpływu zakłóceń jest możliwe 
[5, 19, 21], ale kosztowne i wyraźnie 
obniża użyteczność metod w opinii jej 
potencjalnych użytkowników.

Silniki na postoju w trakcie badań 
off-line mają układ izolacyjny naprężony 
tylko elektrycznie. Wszystkie elementy 
uzwojenia silnika znajdują się pod jedna-
kowym napięciem - napięciem probier-
czym. Daje to możliwość sprawdzenia 
dla takich samych warunków naprężenia 
elektrycznego całego uzwojenia silnika. 
Analiza rozkładów fazowo-rozdzielczych 
przy pomiarach wnz daje możliwość 
określenia źródeł wyładowań, a tym sa-

mym źródeł anomalii w układzie izola-
cyjnym silników [5, 19, 20, 21].

Bardzo przydatną praktycznie w dia-
gnozowaniu stanu izolacji silników 
w oparciu o pomiary wnz jest możliwość 
skorzystania z baz wiedzy producenta 
silnika (jeżeli takową posiada) oraz pro-
ducenta aparatury do pomiarów i analizy 
wyładowań niezupełnych. Przykładowo, 
gdy producentem lub współproducen-
tem aparatury jest szwajcarska firma 
HAEFELY można korzystać z systemu 
opartego o „fingerprint”. System umoż-
liwia tworzenie bazy danych w oparciu 
o numeryczny opis uzyskanych wyników 
pomiarów za pomocą 29 statystycznych 
operatorów obrazujących wnz badanej 
maszyny oraz banku defektów modelo-
wych izolacji [5].

Cyfrowy zapis wyników badań wnz 
pozwala na porównanie ze sobą syste-
matycznie uzyskanych wyników, oce-
nę błędów i automatyczną identyfikację 
defektów izolacji z dużym prawdopo-
dobieństwem. Dzięki temu można ob-
serwować procesy starzeniowe izolacji 
i oceniać na bieżąco stopień jej degra-
dacji w miarę upływu lat eksploatacji. 
Na rys. 13a przedstawiono za [2] wynik 
pomiaru wnz dla przykładowego silnika 
elektrycznego, jako obraz „fingerprint”. 
rys. 13b podaje klasyfikację obrazu wnz 
tego silnika na podstawie banku danych. 
Z pomiarów wnz przykładowego silnika 
wynika, że z prawdopodobieństwem 
dużym, sięgającym 73% wnioskować 
można o wystąpieniu pustek przy elek-
trodzie niskiego napięcia czyli przy że-
lazie, z prawdopodobieństwem 48%, że 
ma miejsce zła ochrona przeciwjarzenio-
wa oraz z nieznacznym podobieństwem 
bo 5%, że występują kawerny wewnątrz 
dielektryka. Jest to bardzo kompetent-
na ocena stanu izolacji silnika na pod-
stawie pomiarów off-line. Wzbogacając 
tą ocenę o wyniki pomiarów on-line, je-
żeli takowe można wykonać, jesteśmy 
przygotowani do oceny diagnostycznej 
stanu izolacji silnika.

Dla uzyskania doświadczeń prak-
tycznych w stosowaniu metod pomia-
ru wnz dla oceny stanu izolacji silników 
off-line, autor uczestniczył w serii po-

rys. 11. Diagnostyka stanu izolacji silnika o mocy 1,4 MW, 6 kV, izol. F, odpowiedź 
uzwojeń na pobudzenie impulsem, porównanie fazy 3 i 1, asymetria odpowiedzi 19%
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miarów diagnostycznych w kilku kra-
jowych elektrowniach i elektrociepłow-
niach. W artykule przedstawiono dla 
przykładu wyniki pomiarów dla 2 silni-
ków. Po badaniach metodą wnz silniki 
przebadano metodą T. Glinki. Pomiary 
wnz wykonano w układzie pomiarowym 
z rys. 14, podając napięcie probiercze 
zmienne przez czas 2 min. W czasie 
pomiarów dokładnie kontrolowano śro-
dowisko pomiarowe i w miarę możliwo-
ści eliminowano wszelkie zakłócenia 
mogące negatywnie wpływać na wynik 
pomiarów. Pomiary wykonywano w dni 
wolne od pracy, starano się utrzymać tło 
na poziomie około 10 pC, wnz mierzono 
w paśmie 40¸400 kHz.

1. Silnik o mocy 320 kW, 6 kV, izol. 
F, napęd pompy w jednej z elektrowni. 
Wyniki pomiarów wnz przedstawiono 
na rys. 15a÷d. Wyniki pomiarów wnz 
silnika są dobre. Ładunek wyładowań 
jest na poziomie 2 nC, a więc jest mały. 
Kształty charakterystyk z rys. 15 również 
nie budzą zastrzeżeń. rozkład gęsto-
ści ładunku - rys. 15a przyjmuje kształt 
o jednym szczycie łagodnie obniżającym 
się. Obraz trójwymiarowy - rys. 15d pre-
zentujący liczbę wyładowań wnz w za-
leżności od fazy napięcia probierczego 
i ładunku wnz ma kształt podkowy co 
również jest cechą pozytywną [19]. Dla 
uzyskania możliwości porównania wyni-

ków pomiarów w przyszłych pomiarach 
przeprowadzono klasyfikację obrazów 
wnz na podstawie analizy „fingerprint” 
(odcisku palca) - rys. 15c. 

Po pomiarach wnz silnik przebada-
no metodą T. Glinki. W oparciu o kryte-
rium metody prądu stałego wystawio-
no mu ocenę dobrą, liczba punktów 4. 
Pomiar stanu izolacji silnika metodą wnz 
i metodą prądu stałego wystawia izolacji 
ocenę dobrą.

2. Silnik o mocy 630 kW, 6 kV, izo-
lacja F, napęd pompy w jednej z elek-
trowni. Wyniki pomiarów wnz przedsta-
wiono na rys. 16a÷c. Wyniki pomiarów 
wnz wystawiają silnikowi ocenę nega-

tywną. Silnik ma bardzo wysoki poziom 
wyładowań wnz. Już przy napięciu pro-
bierczym 3,9 kV ładunek maksymalny 
qmax osiąga bardzo wysoki poziom 
48 nC. Charakterystyki wnz mają kształ-
ty w znacznym stopniu odbiegające od 
regularności. Charakterystyki z rys. 16a 
są przykładem nieregularnego obrazu 
PD. W rozkładzie intensywności wnz 
występuje więcej niż jedno maksimum. 
również rozkłady fazowo-rozdzielcze 
powinny być bardziej regularne - rys. 
16b. Zwłaszcza rozkład Hqmax nie ma 
sinusoidalnej obwiedni. Wysoki poziom 
wnz kazał przypuszczać, że izolacja silni-
ka jest zużyta. Pomiary wnz silnika prze-

rys. 13. Wynik badań wnz przykładowego silnika:  
a) „fingerprint”, b) klasyfikacja obrazu wnz silnika na podstawie banku danych firmy HAEFELY [2]
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prawdopodobieństwem 48%, że ma miejsce zła ochrona przeciwjarzeniowa oraz z nieznacznym 

Rys. 13. Wynik badań wnz przykładowego silnika: a) „fingerprint”, b) klasyfikacja obrazu wnz silnika na podstawie 
banku danych firmy HAEFELY [2]

podobieństwem bo 5%, że występują kawerny wewnątrz dielektryka. Jest to bardzo kompetentna 

ocena stanu izolacji silnika na podstawie pomiarów off-line. Wzbogacając tą ocenę o wyniki 

pomiarów on-line jeżeli takowe można wykonać, jesteśmy przygotowani do oceny diagnostycznej 

stanu izolacji silnika.

Dla uzyskania doświadczeń praktycznych w stosowaniu metod pomiaru wnz dla oceny stanu 

izolacji silników off-line, autor uczestniczył w serii pomiarów diagnostycznych w kilku 

krajowych elektrowniach i elektrociepłowniach. W artykule przedstawiono dla przykładu wyniki 

pomiarów dla 2 silników. Po badaniach metodą wnz silniki przebadano metodą T. Glinki. Pomiary 

wnz wykonano w układzie pomiarowym z rys. 14, podając napięcie probiercze zmienne przez czas 

2 min. W czasie pomiarów dokładnie kontrolowano środowisko pomiarowe i w miarę możliwości 

eliminowano wszelkie zakłócenia mogące negatywnie wpływać na wynik pomiarów. Pomiary 

wykonywano w dni wolne od pracy, starano się utrzymać tło na poziomie około 10 pC, wnz 

mierzono w paśmie 40÷400 kHz.

Rys. 14. Schemat blokowy układu pomiarowego przy badaniach stanu izolacji 
silników w warunkach off-line napięciem zmiennym przy 
wykorzystaniu aparatury TE 571 firmy HAEFELY

1. Silnik o mocy 320 kW, 6 kV, izol. F, napęd pompy w jednej z elektrowni. Wyniki pomiarów wnz 

przedstawiono na rys. 15a÷d. Wyniki pomiarów wnz silnika są dobre. Ładunek wyładowań jest na 

poziomie 2 nC, a więc jest mały. Kształty charakterystyk z rys. 15 również nie budzą zastrzeżeń. Rozkład 
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rwano przy napięciu probierczym 3,9 kV. 
Postanowiono izolację przebadać meto-
dą T. Glinki. Wynik oceny był negatywny, 
liczba punktów 2. Silnik miał zbyt niskie 
napięcie przebicia izolacji - z ekstrapo-
lacji 11 kV. Ponieważ sytuacja ruchowa 
w elektrowni wymagała aby silnik praco-
wał, silnik uruchomiono. Po roku eksplo-
atacji, wyniki pomiarów stanu izolacji sil-
nika metodą prądu stałego były tak złe, 
że silnik skierowano do przezwojenia. 
Analizując ten przypadek, można mówić 
o wzajemnej zbieżności wyników pomia-
rów metodą wnz i metodą prądu stałego.

 � Uwagi i wnioski 
końcowe

W artykule przedstawiono wyniki ba-
dań własnych autora w zakresie usta-
lenia przyczyn uszkadzania się izolacji 
uzwojeń silników i diagnostyki off-line 
izolacji uzwojeń silników. Stwierdzono że:

a) uszkodzenia izolacji uzwojeń sto-
janów należą do najczęstszych przyczyn 
awarii oraz nieplanowanych postojów 
silników w przemyśle.

b) Przedstawiono ocenę własną 
przyczyn występowania uszkodzeń oraz 
rodzaje uszkodzeń izolacji uzwojeń sil-
ników. Badanie stanu izolacji uzwojeń 
silników off-line jest podstawowym, naj-
ważniejszym badaniem określającym 
stan izolacji uzwojeń. Jest to również 
w ocenie autora najważniejsze bada-
nie silnika z punktu widzenia jego eks-
ploatacji.

c) Autor uważa, że silniki z izola-
cją częściowo zużytą nie powinny być 
poddawane próbie napięciowej prądem 
zmiennym, napięciem probierczym okre-
ślonym przez normę [27]. Praktyka prze-
mysłowa dowodzi, że próba napięciowa 
daje jedynie możliwość stwierdzenia, 
czy własności izolacji uzwojenia silnika 
w stanie statycznym osiągają pewien 
poziom, nie daje natomiast informacji 
o skali zagrożenia izolacji z powodu wy-
stępujących w niej zjawisk elektrycz-
nych. Dla silników starszych z izolacją 
częściowo zużytą, próba napięciowa 
w sposób zasadniczy to zagrożenie po-
głębia.

rys. 15. Pomiary wnz, silnik o mocy 320 kW, 6 kV, izol. F, napięcie probiercze zmienne 
6 kV: a) charakterystyka liczby wyładowań w zależności od wielkości wyładowań H=f(q), 

b) charakterystyka liczby wyładowań w zależności od energii wyładowań H=f(p), c) 
„fingerprint”, d) charakterystyka liczby wyładowań  

w zależności od fazy i intensywności H=f(j, q)
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gęstości ładunku - rys. 15a przyjmuje kształt o jednym szczycie łagodnie obniżającym się. Obraz 

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.

Rys. 15. Pomiary wnz, silnik o mocy 320 kW, 6 kV, izol. F, napięcie probiercze zmienne 6 kV: a) charakterystyka 

liczby wyładowań w zależności od wielkości wyładowań H=f(q), b) charakterystyka liczby wyładowań w zależności od 

energii wyładowań H=f(p), c) „fingerprint”, d) charakterystyka liczby wyładowań w zależności od fazy i 

intensywności H=f(ϕ, q)

2. Silnik o mocy 630 kW, 6 kV, izolacja F, napęd pompy w jednej z elektrowni. Wyniki pomiarów 

wnz przedstawiono na rys. 16a÷c. Wyniki pomiarów wnz wystawiają silnikowi ocenę negatywną. 

Silnik ma bardzo wysoki poziom wyładowań wnz. Już przy napięciu probierczym 3,9 kV ładunek 

maksymalny qmax osiąga bardzo wysoki poziom 48 nC. Charakterystyki wnz mają kształty w 

znacznym stopniu odbiegające od regularności. Charakterystyki z rys. 16a są przykładem 

nieregularnego obrazu PD. W rozkładzie intensywności wnz występuje więcej niż jedno 

maksimum. Również rozkłady fazowo-rozdzielcze powinny być bardziej regularne - rys. 16b. 

Zwłaszcza rozkład Hqmax nie ma sinusoidalnej obwiedni. Wysoki poziom wnz kazał przypuszczać, 

 d) 

a)

b)

c)
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Rys. 16. Pomiary wnz, silnik o mocy 630 kW, 6 kV, izol. F, napięcie probiercze zmienne 3,9 kV: a) rozkład liczby 

wyładowań w funkcji ładunku q i energii p, b) parametry qmax - ładunku maksymalnego, n - liczby wyładowań, qs -

ładunku średniego w funkcji fazy napięcia probierczego, c) trójwymiarowy obraz wyładowań Hn=f(ϕ,q), w zależności 

od fazy i intensywności

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 

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

W artykule przedstawiono wyniki badań własnych autora w zakresie ustalenia przyczyn 

uszkadzania się izolacji uzwojeń silników i diagnostyki off-line izolacji uzwojeń silników. 

Stwierdzono że:

a) Uszkodzenia izolacji uzwojeń stojanów należą do najczęstszych przyczyn awarii oraz 

nieplanowanych postojów silników w przemyśle.

a) b)

c)

a)

b)

rys. 16. Pomiary wnz, silnik o mocy 630 kW, 6 kV, izol. F, napięcie probiercze zmienne 
3,9 kV: a) rozkład liczby wyładowań w funkcji ładunku q i energii p,  

b) parametry qmax - ładunku maksymalnego, n - liczby wyładowań, qs - ładunku 
średniego w funkcji fazy napięcia probierczego,  

c) trójwymiarowy obraz wyładowań Hn=f(j,q), w zależności od fazy i intensywności 
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d) Kryterium r60/r15>1,3÷1,5 (1), 
dotyczące wartość współczynnika ab-
sorpcji jest tylko wskaźnikiem zawilgo-
cenia izolacji i informuje, czy dany sil-
nik należy przed włączeniem do pracy 
suszyć. Nie jest to kryterium odnośnie 
stopnia zużycia izolacji i porównywanie 
wartości współczynnika absorpcji przy 
kolejnych pomiarach nie może świad-
czyć o stopniu degradacji izolacji.

e) Metoda oceny stanu izolacji uzwo-
jeń silników off-line w warunkach prze-
mysłowych 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 impulso-
wy. umożliwia on: wykrycie uszkodzenia 
izolacji zwojowej, wykrycie zwarcia zwo-
jowego, przez pomiar asymetrii impedan-
cji poszczególnych uzwojeń fazowych 
w trakcie ich pobudzania do drgań. Na-
leży bardzo mocno podkreślić, że zasto-
sowanie metody prądu stałego do oce-
ny stanu izolacji głównej daje możliwość 
oceny stopnia zużycia tej izolacji, przypi-
suje silnikowi ocenę punktową i pozwala 
prognozować okres jego eksploatacji ze 
względu na izolację uzwojenia. Zastoso-
wanie testu Meggera do oceny stanu izo-
lacji 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 re-
moncie w ramach tzw. pomiarów odbior-
czych, oraz określenie stopnia zużycia 
izolacji na silniku już eksploatowanym. 
Wykorzystanie bazy wiedzy własnej oraz 
producenta aparatury diagnostycznej, 
ułatwia postawienie diagnozy. Ograni-
czeniem w stosowaniu metody poza 
znacznymi kosztami aparatury firmo-
wej mogą być duże poziomy zakłóceń.

g) Ocena stanu izolacji uzwojeń sil-
ników off-line powinna być prowadzo-
na przede wszystkim w oparciu o trend 
zmian wielkości i parametrów mierzo-
nych. Charakter zmian tych wielkości 
w czasie upoważnia do podjęcia kom-
petentnej oceny izolacji. o
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W  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 uela-
stycznienia 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.  

rozwój energetyki wiatrowej w Pol-
sce nasuwa pytanie o właściwy kierunek 
zmian w energetyce cieplnej. Czy powin-
na być ona modernizowana niezależnie 
od rozwoju Odnawialnych Źródeł Ener-
gii (OZE), czy też dostosowywać się do 
zmian w systemie.

Jak wskazuje roczny raport Krajo-
wych Sieci Elektroenergetycznych [1] 
(KSE), udział mocy zainstalowanej w 
elektrowniach wiatrowych i innych OZE, 
z wyłączeniem zawodowych elektrow-
ni wodnych, w 2015 r. osiągnął aż 14% 
(5 678 MW), co stanowi 47% wzrost w 
stosunku do 2014 r. Natomiast udział 

Poprawa elastyczności  
bloków parowych 
poprzez magazynowanie  
ciepła i masy

energii wytworzonej w tych obiektach 
stanowił 6% ogółu (10 114 GWh). Jest 
to wynik o 39% większy w stosunku do 
2014 r. 

Elektrownie wiatrowe charakteryzu-
ją się niską dyspozycyjnością mocy za-
instalowanej. W 2015 r. średnie roczne 
obciążenie farm wiatrowych wyniosło 
1158.8 MW, co stanowiło 20% ich mocy 
zainstalowanej. rozpatrując wieczorne 
szczyty obciążenia, elektrownie wiatro-
we i inne OZE w 2015 r. były obciążone 
ze średnią mocą na poziomie 1 180MW, 
co stanowiło 100% mocy dysponowa-
nej, ale zaledwie 21% mocy zainstalo-

wanej. Dla porównania elektrownie za-
wodowe cieplne wchodzące w skład 
Jednostek Wytwórczych Centralnie Dys-
ponowanych (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 obcią-
żeniem elektrowni wiatrowych i ciepl-
nych wynika z faktu, iż elektrownie ciepl-
ne są obciążane w miarę potrzeb KSE z 
zachowaniem odpowiedniej rezerwy mo-
cy, a elektrownie wiatrowe w zależności 
od warunków pogodowych. Sytuację tą 
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dobrze obrazuje porównanie struktury 
mocy wytwórczej poszczególnych ty-
pów elektrowni w dniu największego i 
najmniejszego zapotrzebowania na moc 
przedstawione na rys. 1. 

W dniu największego zapotrzebo-
wania na moc (07.01.2015) elektrownie 
wiatrowe i inne OZE dysponowały śred-
nią dzienną mocą na poziomie 1 484 
MW, co stanowiło 100% ich mocy dys-
ponowanej, 26% mocy zainstalowanej i 
niespełna 6% średniego dziennego za-
potrzebowania systemu. Natomiast w 
dniu najmniejszego zapotrzebowania 
na moc dysponowały średnią dzienną 
mocą na poziomie 2 192 MW, co sta-
nowiło 100% ich mocy dysponowanej, 
39% mocy zainstalowanej i ponad 11% 
średniego dziennego zapotrzebowania 
systemu.

Jak wynika z przytoczonego przy-
kładu, elektrownie wiatrowe pomimo 
stosunkowo niskiej produkcji energii 
elektrycznej w skali systemu, charak-
teryzują się dużą zmiennością osiąga-
nej mocy zależnej od warunków pogo-
dowych. Posiadają one pierwszeństwo 
przy produkcji energii i z tego powodu 
mogą wprowadzać znaczne zaburzenia 
w typowej strukturze wytwarzania mocy, 
szczególnie w okresach niskiego zapo-
trzebowania na moc.

W poprzedniej pracy opublikowanej 
na łamach czasopisma „Nowa Ener-
gia” autorzy przedstawili jedną z me-
tod dostosowania bloków parowych do 

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]

a)         b) 

nowych warunków pracy, polegającą 
na zmniejszeniu czasu rozruchów i od-
stawień turbozespołów dzięki adaptacji 
sprężysto-plastycznej [2]. Inną grupą in-
tensywnie rozwijanych metod poprawy 
elastyczności KSE są systemy maga-
zynowania ciepła i masy. Są to syste-
my alternatywne dla elektrowni szczy-
towo-pompowych, które charakteryzują 
się wysoką sprawnością energetyczną, 
ale z uwagi na uwarunkowania geolo-
giczne naszego kraju ich dalszy rozwój 
jest utrudniony [3]. Do najbardziej roz-
powszechnionych systemów magazy-
nowania ciepła i masy należą obiekty 
wykorzystujące turbiny gazowe. Powie-
trze może być magazynowane w postaci 
sprężonej lub skroplonej. W czasie do-
liny zapotrzebowania systemu część 
powietrza za kompresorem jest maga-
zynowana, by w czasie zwiększonego 
zapotrzebowania na moc odciążyć lub 
całkowicie wyłączyć kompresor. roz-
wiązanie takie może czasowo zwięk-
szyć 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 elektrocie-
płowniach, szczególnie małej i średniej 
mocy [6]. Gorąca woda zmagazynowa-

na w czasie niższego zapotrzebowania 
sieci ciepłowniczej jest używana do po-
krycia zapotrzebowania szczytowego 
oraz pików. W przypadku zawodowych 
bloków parowych systemy te mogą być 
stosowane do magazynowania wody 
zasilającej kocioł, co w czasie szczy-
tu lub pików zapotrzebowania na moc 
umożliwia zamknięcie upustów pary 
i szybkie zwiększenie mocy turboze-
społu bez zmiany parametrów jako-
ściowych i ilościowych pary świeżej. 
Optymalnym miejscem magazynowa-
nia gorącej wody jest odgazowywacz, 
gdzie ciśnienie wody jest stosunkowo 
niskie i zawiera się w granicach 10-15 
bar, a temperatura 180-200°C. W ce-
lu niedopuszczania do zmian rozkładu 
temperatury w regeneracji niskopręż-
nej, za skraplaczem instaluje się zbior-
nik skroplin, który magazynuje wodę 
w czasie rozładowywania magazynu 
ciepła. Po powrocie do normalnego 
trybu pracy obiegu lub zmniejszenia 
mocy turbozespołu w celu naładowa-
nia magazynu ciepła, otwierany jest 
przepływ ze zbiornika skroplin. Zgro-
madzona woda ogrzewana jest w wy-
miennikach regeneracji niskoprężnej, 
a odgazowywacz zasilany jest wodą 
o znamionowych parametrach. Sche-
mat poglądowy układu magazynowa-
nia ciepła w wodzie zasilającej kocioł 
przedstawiono na rys. 2. 

Ogromną zaletą tego typu rozwią-
zania jest brak wpływu regulacji mo-
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cy na rozkład temperatur w obiegu. W 
przypadku turbin podkrytycznych klasy 
400 MW rozwiązanie tego typu pozwa-
la szybko zwiększyć moc o ok. 10%. 
W przypadku zamknięcia regeneracji 
wysokoprężnej, kocioł będzie zasilany 
chłodniejszą wodą, ale moc turboze-
społu wzrośnie o dodatkowe 4%. Do-
datkowe magazynowanie wody w ob-
szarze regeneracji wysokoprężnej jest 
korzystniejsze z termodynamicznego 
punktu widzenia, natomiast z uwagi na 
wysokie ciśnienia wody jest niekorzyst-
na od strony wykonania. 

W zależności od wielkości dobra-
nego magazynu, nadwyżka mocy mo-
że stanowić od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu minutowej rezerwy mocy pod 
pełnym obciążeniem bloku. Przy pracy 
z mocą znamionową pojemność każ-
dego zbiornika powinna wynosić 18 m3 
na 1 min pracy bloku. Przy rozładowy-
waniu zbiorników blok może pracować 
z mniejszą mocą, wtedy zapas energii 
wystarczy na odpowiednio dłużą pra-
cę. Inną możliwością jest zwiększenie 
mocy turbozespołu poprzez częściową 
redukcję mocy regeneracji niskopręż-
nej. W takim przypadku zapas energii 
również wystarczy na dłuższą pracę. 

Proponowana metoda magazyno-
wania energii termicznej posiada ogrom-
ną zaletę w postaci braku istotnego 
wpływu na sprawność konwersji ener-
gii. W przypadku regulacji pracy tylko 
regeneracji niskoprężnej bilans energe-
tyczny cyklu ładowania i rozładowywa-
nia zbiorników ma blisko 100% spraw-
ność. Dzieje się tak, ponieważ podczas 
korzystania ze zmagazynowanej energii 
większa ilość pary trafia do kondensato-
ra, co powoduje większe straty termody-
namiczne. Jednak w przypadku ładowa-
nia magazynu ciepła do kondensatora 
trafia mniej pary, poprawiając ogólną 
efektywność bloku. Jedyna strata energii 
związana jest przenikaniem ciepła przez 
izolację zbiornika. 

Wadą natomiast proponowane-
go rozwiązania jest stosunkowo krótki 
czas rozładowywania magazynu ciepła. 
Zapewnienie dodatkowej mocy turbo-
zespołu równej 50 MW przez 10 min 

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, dyspono-
wana moc elektrowni wiatrowych i in-
nych OZE będąca przedmiotem anali-
zy wynosi średnio 1180 MW. Tak więc 
instalacja systemów tego typu, zwięk-
szających 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 elek-
trowni wiatrowych i innych OZE. Ilość 
zmagazynowanej energii powinna być 
przy tym dobrana w sposób zapewnia-
jący możliwość zwiększenia mocy tur-
bozespołów poprzez zwiększenie mo-
cy 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 stosu-
jąc modele adaptacji sprężysto-plastycz-
nych można na chwilę obecną w sposób 
wystarczający stawić czoło wyzwaniom 
stawianym przez rozwój OZE. 

 o
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W wyniku tego procesu powstają 
odpady wtórne, które zgodnie z katalo-
giem odpadów są klasyfikowane w na-
stępujący sposób: żużel po procesie 
spalania, odpady z procesu oczysz-
czania spalin, w tym popioły lotne, pyły, 
placki filtracyjne i szlamy oraz zużyte 
sorbenty [3, 4, 5]. Ich charakterystyka 
oraz ilość zależą zarówno od właści-
wości odpadów poddawanych spa-
leniu, jak i od techniki i parametrów 
procesu spalania (rodzaj paleniska, 
temperatura spalania, parametry prze-
pływu powietrza i spalin) [5, 6]. 

W celu właściwej oceny możliwości 
zagospodarowania popiołów niezbęd-
ne są badania ich składu chemiczne-
go i granulometrycznego oraz form 
występowania w nich metali ciężkich. 

Monika Janas, Alicja Zawadzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka; 
Dorota Wasiak, Laboratorium Ochrony Środowiska Eko-Serwis

Proces 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]. 

Ocena zagrożenia 
środowiska wynikająca 
z zagospodarowania popiołów

z termicznego przekształcania 
odpadów

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 wielokierun-
kowego ich zastosowania. W literaturze 
znajdują się liczne doniesienia oraz publi-
kacje opisujące sposoby ich zagospoda-
rowania. Odpowiednio przetworzone te 
odpady stanowią wartościowy surowiec 
w różnych dziedzinach gospodarki [5, 8]. 

Początkowo popioły wykorzysty-
wane były w górnictwie jako dobry ma-
teriał uszczelniający, a w szczególno-
ści do izolacji i rekonsolidacji zrobów, 
likwidacji starych wyrobisk oraz w pro-
filaktyce przeciwpożarowej [1, 7, 12]. 
Na bazie popiołów wykonuje się ma-
teriały wykorzystywane w iniekcjach, 
mających na celu likwidację starych 
wyrobisk górniczych. Emulgat popio-
łowy charakteryzujący się znacznym 
udziałem (do 50%) minerałów ilastych, 
od wielu lat z powodzeniem stosowany 
jest jako warstwa izolacyjna na skła-
dowiskach odpadów komunalnych czy 
przemysłowych. Wysokie pH popiołów 
fluidalnych dodatkowo daje możliwość 
zastosowania ich do neutralizacji kwa-
śnych odcieków ze składowisk od-
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padów. Kilkudziesięcio centymetrowa 
warstwa utworzona z pulpy popiołowo-
wodnej o udziale popiołów 70% pełni 
rolę ekranów zapobiegających wybu-
chowi pożaru oraz utrudniających łu-
gowanie odpadów [9,10]. 

Ze względu na malejącą ilość wy-
dobywanego węgla, liczbę pracują-
cych kopalni oraz znaczne koszty 
transportu, opłacalne jest wykorzy-
stywanie popiołów wytworzonych tylko 
w niewielkiej odległości od wyrobisk, 
a tym samym ten sposób ich zagospo-
darowania jest znacznie ograniczony 
i mało perspektywistyczny [9].      

Obecnie istotnym sposobem wy-
korzystania popiołów jest zastosowa-
nie ich jako alternatywnych surowców 
lub dodatków do materiałów budowla-
nych. Wśród najważniejszych kierun-
ków wykorzystania popiołów lotnych 
w przemyśle budowlanym wyróżnia 
się produkcję cementów i betonów, 
kruszyw lekkich oraz wyrobów cera-
miki budowalnej [7, 10].

Popioły lotne ze względu na skład 
chemiczny (krzemionka, żelazo, wapń, 
glin, magnez, fosfor i tlen) i na właściwo-
ści pucolanowe (zdolność do wiązania 
ze związkami wapniowymi w połączeniu 
z wodą) i hydrauliczne z powodzeniem 
stosowane są jako aktywny dodatek 
w mieszaninie surowcowej do produk-
cji cementu, betonu oraz betonowych 
elementów prefabrykowanych. Ten spo-
sób zagospodarowania popiołów obniża 
koszty produkcji, a zarazem poprawia 
właściwości produkowanych cementów 
i betonów. Dodatek popiołów lotnych do 
nich poprawia ich odporność na czynni-
ki zewnętrzne i zwiększa ich wytrzyma-
łość, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
zapotrzebowaniu na wodę i zwiększo-
nej 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 spo-
iwa wiążącego [12, 13].    

Odpady wtórne z termicznego 
przekształcania odpadów wykorzy-
stywane są także w procesach produk-
cji ceramiki budowlanej jako surowiec 
podstawowy lub materiał schudzający 
w produkcji cegły pełnej, cegły kratów-
ki, cegły perforowanej i pustaka szcze-
linowego. Jako surowiec podstawowy 
popiół stanowi około 60-80% masy 
ceglarskiej, zastępując naturalny su-
rowiec ilasty. W przypadku materiału 
schudzającego stanowi około 20%, 
pełniąc funkcje jedynie dodatku [14].  

Ważnym kierunkiem zagospodaro-
wania popiołów jest ich zastosowanie 
do wytwarzania kruszyw lekkich, pro-
dukowanych zarówno metodą wypa-
łową, jak i bezwypałową. W pierwszej 
metodzie kruszywo otrzymywane jest 
bezpośrednio z popiołów lub na dro-
dze granulacji mieszaniny popiołów 
i spoiwa mineralnego, w drugiej mate-
riał jest granulowany i kolejno spiekany. 
Zastosowanie popiołów do produkcji 
kruszyw lekkich obniża koszty produk-
tów wskutek zastąpienia tradycyjnych 
materiałów [15].     

W chwili obecnej dużym odbiorcą 
popiołów z termicznego przekształ-
cania 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 do-
datek do mas bitumicznych oraz ja-
ko materiał do wykonywania ekranów 
przeciwfiltracyjnych. Takie wykorzysta-
nie popiołów jest najprostszym sposo-
bem zagospodarowania tych odpa-
dów, niewymagającym zastosowania 
dodatkowych procesów ich przetwa-
rzania, np. zestalania w blokach ce-
mentowych, spiekania do postaci gra-
nulatu czy brykietowania [10, 16, 17]. 

W ostatnich latach coraz bar-
dziej rozpowszechnionym sposobem 
unieszkodliwiania odpadów paleni-
skowych jest proces witryfikacji (ze-
szkliwianie - wysokotemperaturowa 
obróbka, w wyniku której krzemion-
ka zawarta w popiołach zostaje prze-
kształcona w szkło). Polega on na 

kontrolowanym dostarczeniu energii 
do witryfikowanej substancji, która 
w wysokiej temperaturze ulega ter-
micznemu rozkładowi z wydzieleniem 
produktów gazowych i ulega spopie-
leniu. Popiół zostaje stopiony i szybko 
schłodzony dzięki czemu uzyskujemy 
produkt o strukturze szkła, charaktery-
zujący się wysoką wytrzymałością me-
chaniczną, odpornością na działanie 
czynników chemicznych oraz brakiem 
toksyczności. Dzięki zastosowaniu pro-
cesu zeszkliwienia popiołów uzyskuje 
się materiał o bardzo dobrych właści-
wościach chemicznych i mechanicz-
nych [5, 15]. 

 � Cel, materiał i metodyka 
badawcza

Celem pracy było określenie za-
wartości 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 prze-
kształcania odpadów. Eksperymenty 
podzielono dwa etapy. W pierwszym 
z nich analizowany popiół poddano 
pełnej mineralizacji, a w otrzymanych 
roztworach oznaczono całkowitą za-
wartość metali ciężkich. W drugim zaś 
określono ilość wymytych metali cięż-
kich z popiołów, stosując ekstrakcję 
sekwencyjną popiołu zgodnie proce-
durą 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 tlen-

kami żelaza i manganu F3 - eks-
trahowana chlorowodorkiem hy-
droksyloaminy rozpuszczonym 
w kwasie octowym,
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4.	 związana z materią organiczną F4 
- ekstrahowana nadtlenkiem wodo-
ru w obecności kwasu azotowego,

5.	 pozostałościowa F5 - rozpuszczo-
na w mieszaninie stężonego kwasu 
solnego i azotowego (V) w stosun-

ku objętościowym 1:3 [21]. 
W poszczególnych frakcjach ozna-

czano osiem metali ciężkich (ołów, 
chrom, miedź, nikiel, cynk, arsen, ko-
balt, mangan). Stężenia metali cięż-
kich w roztworach poekstrakcyjnych 

i pomineralizacyjnych oznaczano me-
todą AAS (atomowej spektrometrii ab-
sorpcyjenej).

 � Wyniki 

Wyniki analizy specjacyjnej przed-
stawiono na rysunku 1 i 2. Metalami 
uznawanymi za najbardziej mobilne 
są metale występujące we frakcji F1 
i F2, czyli metale zaadsorbowane na 
powierzchni ciał stałych oraz metale 
związane z węglanami. Do frakcji czę-
ściowo mobilnej F3 zalicza się metale 
związane z tlenkami żelaza i manganu. 
uwalnianie F4 przebiega znacznie wol-
niej niż wcześniejszych frakcji, ponie-
waż są to metale związane z glinokrze-
mianami i są niedostępne dla roślin. 

Badane popioły z termicznego 
przekształcania odpadów charakte-
ryzują się zróżnicowaniem sumarycz-
nej zawartości metali ciężkich oraz róż-
norodnym udziałem poszczególnych 
frakcji. Średni udział metali ciężkich 
w wydzielonych frakcjach w popiele 
z termicznego przekształcania odpa-
dów został przedstawiony w tab. 1. 

Cechą charakterystyczną bada-
nego popiołu jest silna immobilizacja 
poszczególnych metali ciężkich w F4. 
W tym aspekcie popioły pochodzące 
z termicznego przekształcania odpa-
dów nie powinny stanowić istotnego 
zagrożenia dla środowiska w aspekcie 
toksykologicznym. 

 � Wnioski

Analizując zastosowanie popio-
łów i żużli z termicznego przekształ-
cania odpadów w gospodarce, można 
stwierdzić, że są one w coraz więk-
szym stopniu traktowane jako cenny 
surowiec do celów budowlanych oraz 
produkcji rozmaitych materiałów [17]. 

Popioły należy rozpatrywać ja-
ko układy wielofazowe, zawierające 
pewne ilości soli nierozpuszczalnych 
i rozpuszczalnych, które mogą być 
wymywane do środowiska podczas 
składowania. Skład chemiczny po-
piołów paleniskowych obejmuje za-

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

Frakcja
Wymycie poszczególnych pierwiastków w danej frakcji [%]

Pb Cu Zn As Cr Co Mn Ni

Frakcja 1 3,60 3,25 4,16 6,11 1,52 1,21 1,26 2,88

Frakcja 2 5,02 5,24 4,93 6,59 2,63 1,31 1,35 5,48

Frakcja 3 34,10 20,56 3,48 14,66 8,22 2,91 3,01 23,55

Frakcja 4 56,67 68,27 81,43 65,65 87,01 93,17 92,94 68,26

Frakcja 5 0,61 2,69 6,00 6,99 0,62 1,39 1,44 0,43

rys. 2. Procentowa zawartość form mobilnych (F1-F3) 
 i niemobilnych (F4-F5) metali ciężkich z popiołów  

z termicznego przekształcania odpadów
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równo pierwiastki należące do grupy 
ziem rzadkich, jak i pierwiastki zagra-
żające człowiekowi, w szczególności 
metale ciężkie [17]. Metale nagroma-
dzone w popiołach mogą przecho-
dzić do wody lub gleby i oddziaływać 
niekorzystnie na wszystkie elementy 
ekosystemu, doprowadzając do ich 
skażenia [19]. 

Ilość wymywanych metali z popio-
łów do środowiska naturalnego uwa-
runkowana jest przez wiele czynników. 
Zależy od całkowitego stężenia pier-
wiastka w popiołach, stopnia jego utle-
nienia, rodzaju formy chemicznej i spo-
sobu związania ze składnikiem fazy 
stałej [20]. Pod wpływem warunków 
środowiskowych niektóre formy me-
tali ciężkich mogą się szybciej uwal-
niać do środowiska, powodując jego 

zanieczyszczenie. Czynnikami decy-
dującymi o intensywności procesu wy-
mywania metali ciężkich z popiołów 
są pH, temperatura oraz potencjał re-
doks [18]. 

Oznaczenie całkowitej zawarto-
ści metali ciężkich w popiołach i żuż-
lach pochodzących z termicznego 
przekształcania odpadów nie poka-
zuje pełnego zagrożenia dla ekosys-
temów [20]. Całkowita zawartość 
metali ciężkich wskazuje jedynie na 
stopień zanieczyszczenia popiołów, 
a nie uwzględnia informacji o poten-
cjalnym ich zagrożeniu dla środowiska 
[19, 5]. Dla pełnej oceny zagrożenia 
wynikającej z obecności metali w po-
piołach istotna jest szybkość i forma 
ich wymywania z tego odpadu. Ta wie-
dza istotna jest do oceny metody za-

gospodarowania popiołów z termicz-
nego przekształcania odpadów. 

Przeprowadzone badania wy-
mywalności metali ciężkich metodą 
Tessiera, wykazały ich obecność we 
wszystkich formach wymienionych 
frakcji, jednak należy podkreślić, iż do-
minującą formą występowania analizo-
wanych metali są ich niemobilne połą-
czenia z glinokrzemianami. 

Przedstawione sposoby zagospo-
darowania popiołów z termicznego 
przekształcania odpadów, w szcze-
gólności zastosowanie ich do produk-
cji materiałów budowlanych (cemen-
tu, 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 cięż-
kich w popiołach pochodzących z ter-
micznego przekształcania odpadów 
oraz obowiązujące normy zawartości 
tych metali w glebie, można stwierdzić, 
że całkowita ilość wymytych metali nie 
spowoduje degradacji gleby i przekro-
czenia dopuszczalnych wartości według 
obowiązującego rozporządzenia [22].

Stosowanie popiołów w materia-
łach budowalnych wykorzystywanych 
w drogownictwie, stwarza potencjal-
ne ryzyko przekroczenia dopuszczal-
nych norm zawartości metali ciężkich 
w wodach. Normy dotyczące zawar-
tości metali ciężkich w wodach po-
wierzchniowych i podziemnych są na 
bardzo niskim poziomie i każda ilość 
potencjalnie wymytych metali ciężkich 
z popiołów może je znacznie zanie-
czyścić i spowodować skażenie śro-
dowiska [23]. 
� o
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Głównymi założeniami organizowa-
nego spotkania było przekazanie prak-
tycznej wiedzy z zakresu odbudowy 
mocy, a także wymagania techniczne 
związane z budową nowoczesnych blo-
ków na parametry nadkrytyczne, czy 
doświadczenia eksploatacyjne. Nieobce 
były też założenia techniczne i aktual-
ne trendy przy budowie nowych bloków 
oraz ekonomika eksploatacji bloków 
nadkrytycznych. 

Głównym Partnerem tego istotne-
go wydarzenia była firma Mitsubishi Hi-
tachi Power Systems Europe GmbH 
oraz ENErGOPrOJEKT-KATOWICE 
S.A i urząd Dozoru Technicznego. Na-
tomiast Partnerem Merytorycznym zo-
stało 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, kierow-
nika Zakładu Elektrowni z Politechniki 
Łódzkiej, mówiącego o projektach inwe-
stycyjnych krajowego parku elektrow-
ni. Zagadnienia założeń rynku Mocy 
w Polsce omówił radca prawny Arka-
diusz ratajczak z Kancelarii Adwokac-
kiej dr Mariusz Swora, po którym Paweł 

Dorota Kubek, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Tegoroczna 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”. 

IV Konferencja Techniczna 
„RBnaPN” kolejnym sukcesem

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 Cen-
trum Energetyki Akademii Górniczo-
Hutniczej. 

Do udziału w niej zostali zaprosze-
ni (w kolejności alfabetycznej): prof. dr 
hab. inż. Tadeusz Chmielniak z Insty-
tutu Maszyn i urządzeń Energetycz-
nych Politechniki Śląskiej; Krzysztof Fi-
gat, prezes zarządu ENEA Wytwarzanie 
Sp. z o.o.; Łukasz Grela, prezes zarzą-
du - dyrektor naczelny Biura Studiów, 
Projektów i realizacji ENErGOPrO-
JEKT-KATOWICE S.A.; Adam Kampa, 

wiceprezes zarządu, TAurON Wytwa-
rzanie S.A.; prof. dr hab. inż. Maciej 
Pawlik, kierownik Zakładu Elektrowni 
na Politechnice Łódzkiej; dr hab. Ludwik 
Pieńkowski, prof. nadzw. AGH z Wy-
działu Energetyki i Paliw AGH; Wiesław 
Mariusz różacki, dyrektor wykonawczy 
z Mitsubishi Hitachi Power Systems Eu-
rope GmbH; Grzegorz Szastok, dyrektor 
handlowy - członek zarządu z Amec Fo-
ster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.; 
dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. AGH 
z Centrum Energetyki AGH; Andrzej 
Ziółkowski, prezes urzędu Dozoru Tech-
nicznego.

 Podczas dyskusji podjęto tema-
ty obecnie istniejących bloków, czy je 
modernizować, czy też odstawić i przy-
mierzyć się do nowych inwestycji. Po-
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ruszono również kwestię energetyki ją-
drowej i technologii przyszłości, które są 
najważniejsze wg rozmówców. 

Kolejny dzień odbył się całkowicie 
pod dyktando prezentacji. rozpoczęło 
się od tematu efektywności zastosowa-
nia zbiorników akumulacyjnych w insta-
lacjach dużych bloków kondensacyj-
nych i duobloków, który omówił prof. dr 
hab. inż. Tadeusz Chmielniak z Politech-
niki Śląskiej. O wielkiej czwórce inwe-
stycji w Polsce - zarządzaniu wieloma 
projektami w ramach jednego progra-
mu inwestycyjnego na tle projektowania 
przez EPK S.A. dużych inwestycji ener-
getycznych w Polsce przemówili Maciej 
Wesołowski i rafał Szubert, generalni 
projektanci firmy ENErGOPrOJEKT-
KATOWICE S.A. Jakie są stale nowej 
generacji przeznaczone na elementy 
ciśnieniowe przegrzewaczy pary w ko-
tłach o nadkrytycznych parametrach 
pracy wiedzieli dr inż. Paweł urbańczyk 
z urzędu Dozoru Technicznego. Kolejno 
uwarunkowania zmian miksu paliwowe-
go polskiej energetyki omawiał prof. dr 
hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytu-
tu Techniki Cieplnej, Zakładu Maszyn 
i urządzeń Energetycznych na Politech-
nice Warszawskiej. Prof. Marek Ściąż-
ko rozważył technologię i efektywność 
energetyczną zgazowania węgla, a po 
nim Waldemar Ostrowski, z-ca dyrek-
tora Departamentu realizacji Inwesty-
cji ds. Technicznych w TAurON Wy-
twarzanie S.A. oraz Michał Cegielski, 
kierownik Zespołu w TAurON Polska 
Energia SA rozwodzili się nad statusem 
realizacji projektu budowy bloku ener-
getycznego na parametry nadkrytyczne 
910 MW Jaworzno. O tym, że nowo-

czesna energetyka wymaga superczy-
stego 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 wypowie-
dział się Sławomir Micor, dyrektor Działu 
Energetyczno-Przemysłowego w SEEN 
Technologie Sp. z o.o. Ekonomiczne 
zwiększanie elastyczności zmian obcią-
żenia bloków energetycznych prezento-
wał Paweł Hojka, inżynier ds. rozwoju 
rynku w sektorze energetycznym z Ar-
NAP Sp. z o.o. Natomiast Paweł Tene-
rowicz, będący inżynierem sprzedaży 
w OMC ENVAG Sp. z o.o. opowiedział 
o termografii procesów spalania w ko-
tłach pyłowych, monitoringu płomienia, 
palnikach gazowych/olejowych.

W trakcie przerw, goście mogli na 
spokojnie przedyskutować swoje uwagi 
i podzielić się kwestiami zaprzątający-
mi ich umysły.

 A dalej było nie mniej ciekawie, 
gdyż o statusie realizacji projektu budo-
wy Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole ze 
szczególnym uwzględnieniem prac re-
alizowanych przez Mostostal Warszawa 
dywagował Paweł Żbikowski, dyrektor 
Departamentu Energetyki z Mostostal 
Warszawa S.A. Dr hab. Ludwik Pień-
kowski, prof. nadzw. AGH zastanawiał 
się, czy w programie energetyki jądro-
wej jest miejsce dla modułowych reak-
torów małej mocy. Wspomaganie pro-
jektów modernizacji pomp w aspekcie 
zwiększenia sprawności skomentował 
Andrzej Błaszczyk, doradca zarządu ds. 
realizacji projektów z Przedsiębiorstwa 
Badawczo-Wdrożeniowego „HYDrO-
POMP” Sp. z o.o. Jaki jest efektywny 

i ekonomiczny dobór izolacji technicz-
nej w przemyśle opowiedział robert 
Domański, sales engineer Poland East 
w rOCKWOOL Technical Insulation. 
„Strategiczna rola poprawnego smaro-
wania urządzeń bloku energetyczne-
go na etapie budowy, rozruchu i póź-
niejszej eksploatacji - prezentacja 25 
lat doświadczeń Ecol Sp. z o.o. w ser-
wisie smarowniczym i utrzymaniu ru-
chu elektrowni i elektrociepłowni” było 
tematem prezentacji Wojciecha Majki, 
prezesa zarządu, dyrektora zarządza-
jącego 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 energetycz-
nym. O zmianach w Prawie wodnym 
i ich konsekwencjach dla energetyki 
powiedziały Joanna Daniłowicz i Aneta 
Pacek-Łopalewska, radcy prawni z Tre-
esk Sp. z o.o. Stan budowy nowego 
bloku 1075 MW w Kozienicach należał 
do Tomasza Wójcika, z-cy kierownika 
Wydziału Nadzoru Technicznego Bu-
dowy Bloku w ENEA Wytwarzanie Sp. 
z o.o. Po czym Wiesław Mariusz różac-
ki przedstawił założenia techniczne i ak-
tualny 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 realiza-
cji ENErGOPrOJEKT-KATOWICE S.A.

 Trzeciego dnia Konferencji odbyła 
się wycieczka techniczna do Elektrow-
ni Kozienice, gdzie uczestnicy mogli się 
bliżej przyjrzeć nowobudowanemu blo-
kowi.  o

Moderator części panelowych 
dr hab. inż. Marek Ściążko,  

prof. AGH z Centrum Energetyki
Wycieczka techniczna do Elektrowni Kozienice






