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Elektroenergetyka

Zasady prawa karnego
w postępowaniu
przed prezesem URE

W

niniejszym artykule poruszona została kwestia niedoskonałości regulacji prawa
energetycznego w zakresie postępowań przed prezesem URE, w przedmiocie
nakładania kar pieniężnych i powstających na tym tle wątpliwości. Jako sposób
na usunięcie tych wątpliwości autor proponuje odwołanie się do dorobku orzecznictwa
i doktryny prawa karnego, w zakresie wykładni niektórych pojęć i zasad karania
sprawcy naruszenia normy prawnej.

Szeroko rozumiane prawo gospodarcze, stanowiące część prawa
administracyjnego, odnosi się w decydującej mierze do zasad funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej oraz
uczestników tej gospodarki, tj. przedsiębiorców. W zależności od znaczenia
danej dziedziny gospodarki, Państwo
działające w tzw. sferze imperium po-

dejmuje różne działania odziaływujące
na jej funkcjonowanie. Taka regulacyjna funkcja Państwa w gospodarce ma
m.in. za zadanie chronić konkurencję
oraz konsumentów. Ma to szczególnie doniosłe znaczenie w obszarach
gospodarki, w których nadal funkcjonują naturalne monopole, bądź też dana gałąź gospodarki ma strategiczne

znaczenie dla Państwa. Ponad wszelką wątpliwość obie te okoliczności dotyczą rynku energetycznego. Działania
Państwa, zarówno ustawodawcze, jak
i wykonawcze mają m.in. za zadania
skłonienie w szczególności podmiotów posiadających znaczącą pozycję
rynkową do działania w sposób, w jaki
racjonalny przedsiębiorca zachowywał-

by się w warunkach pełnej konkurencji.
Działania regulacyjne odnośnie rynku
energetycznego są jednakże szersze,
gdyż de facto dotyczą również pozostałych przedsiębiorców energetycznych
o słabej pozycji rynkowej. Uzasadnione to jest szczególnym znaczeniem tej
dziedziny gospodarki. W omawianym
kontekście działania Państwa przyjmują zasadniczo dwie postacie, tj. działań
prewencyjnych określanych jako regulacja ex ante, oraz działań represyjnych
i sankcyjnych określanych jako regulacja ex post. Do pierwszej kategorii
można zaliczyć obowiązek przedłożenia taryf do zatwierdzenia, a do drugiej
nakładanie kary pieniężnej za naruszenie takiego obowiązku.
Przepisy o karach pieniężnych nakładanych przez organy regulacyjne
na funkcjonujących na rynku przedsiębiorców, pojawiły się w Polsce wkrótce po transformacji ustrojowej w 1989
r. - początkowo w ustawie o radiofonii
i telewizji, a następnie także w innych
ustawach. W sektorze energetycznym
kary pieniężne przewiduje art. 56 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo
energetyczne, przyznający kompetencję do ich nakładania prezesowi URE.
Kary pieniężne są istotnym elementem systemu dyscyplinowania przedsiębiorców w ramach regulacji ex post.
Z drugiej jednak strony wysokie kary
mogą stanowić niezwykle dotkliwą represję, mającą niekiedy istotny wpływ
na płynność finansową obciążonego
przedsiębiorcy. Dlatego też przepisy
regulujące tryb nakładania kar administracyjnych przez organy regulacyjne,
powinny stać na wysokim poziomie legislacyjnym, szczególnie w przypadku
sektorów rynku o doniosłym znaczeniu
dla gospodarki.
Niestety, przepisy prawa energetycznego w przedmiocie nałożenia kary finansowej nie zawierają szczegółowych wytycznych jakimi prezes URE,
powinien się kierować przy rozstrzyganiu tego typu spraw. Postępowanie
zmierzające do nałożenia kary pieniężnej ograniczone jest w zasadzie jedynie zasadami ogólnymi kodeksu postę-

powania administracyjnego. Mając na
względzie dotkliwość skutków rozstrzygnięcia w tej materii należy to uznać za
niewystarczające. Odnośnie zatem postępowań w sprawie kar pieniężnych,
wykładnia zasad procesowych - znajdujących swoją podstawę w decydującej
mierze w przypisach Konstytucji - powinna zatem uwzględniać szczególny
charakter tego postępowania. Powinno
się w tym kontekście również ostrożnie
poszukiwać analogii do zasad procesu karnego.
Gdzie zatem należy szukać odpowiedzi na pytania o właściwą interpretację i zastosowanie przepisów prawa
energetycznego oraz kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie
nakładania kar pieniężnych?

 Administracyjna, ale
kara

Specyfika administracyjnych kar
pieniężnych polega na tym, że w sposób pośredni ma ona na celu nakłonić
adresata określonej normy prawa administracyjnego do zachowania zgodnie z oczekiwaną dyspozycją. Inaczej
rzecz ujmując, kara ma skłonić przedsiębiorcę energetycznego do przestrzegania prawa energetycznego. Kara ma
stanowić zatem dolegliwości mające
funkcję stymulacyjną, represyjną oraz
prewencyjną. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że kary pieniężne stanowią przychód dla Skarbu Państwa. W doktrynie podnosi się, iż co do
zasady odpowiedzialność za działania
i zaniechania penalizowane przez prawo energetyczne, oparta została na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że adresat
kary pieniężnej ponosi odpowiedzialność obiektywną, oderwaną od kwestii winy. Jednakże w mojej ocenie do
takiego stanowisko należy podchodzić
ostrożnie, w szczególności w obliczu
faktu, iż sam ustawodawca przewidział
kilka wyjątków od tak sformułowanej
zasady. Należy to bowiem wywodzić
z tego, że postępowania w sprawie nałożenia kary swoim charakterem prawnym oraz funkcją nawiązują do kary

w rozumieniu prawa karnego. W demokratycznym państwie prawa musi
to mieć określone implikacje.
W przypadku kar nakładanych
przez prezesa URE, bądź też inne organy regulacyjne, nie można mówić
o odpowiedzialności karnej1 w znaczeniu ścisłym. Jednakże z uwagi na niewątpliwie represyjny charakter2 takiej
sankcji, Sąd Najwyższy formułuje akceptowany w doktrynie pogląd, że co
do tego w zakresie, w jakim dochodzi
do wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej, zasady sądowej weryfikacji prawidłowości orzeczenia organu regulacji
w tym zakresie, powinny odpowiadać
wymogom analogicznym do tych, jakie
obowiązują sąd orzekający w sprawie
karnej3. Jak bowiem wyjaśnił Trybunał
Konstytucyjny, „konstytucyjne wymagania pod adresem przepisów karnych
należy odnosić do wszystkich przepisów o charakterze represyjnym (sankcjonująco-dyscyplinującym), których
celem jest poddanie obywatela jakiejś
formie ukarania, czy jakiejś sankcji”4.
W podobnym tonie wypowiadają
się również wspólnotowe organy ochrony prawnej, które zwracały szczególną
uwagę na prewencyjną oraz odstraszającą funkcję kary pieniężnej5. Podnoszono, iż kara ta może zostać nałożona wyłącznie z uwzględnieniem: (i)
zasady proporcjonalności6, (ii) zasady
ne bis in idem7 oraz (iii) zasady lex retro non agit8 .
Zasady prawa karnego i dorobek
orzecznictwa w tej materii powinny się
zatem ostrożnie odnosić również do
procedury nakładania kary przez prezesa URE z tytułu naruszenia przepisów
p.e. Należy jednakże cały czas mieć na
względzie, iż ostatecznie zastosowanie
mają przepisy kodeksu postępowania
administracyjnego, a bynajmniej nie kodeksu postępowania karnego. Zasadność stosowania w pewnym zakresie
niektórych zasad ogólnych prawa karnego, należy zawsze wywodzić z zasad
ogólnych postępowania administracyjnego, czy też samej Konstytucji.
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 Znikoma szkodliwość

Elektroenergetyka

czynu - sposób na
uniknięcie lub obniżenie
kary

Zastosowanie wyżej wskazanych
zasad prawa karnego należy wywodzić
ze złożonej wykładni ogólnych zasad
procesu administracyjnego. Brak jest
jednoznacznych i bezpośrednich odniesień w tym kontekście w przepisach
ustawy prawo energetyczne. Jednakże w tym akcie normatywnym można
znaleźć inną dyspozycję nawiązującą do reżimu prawa karnego. Zgodnie
bowiem z normą art. 56 ust. 6a p.e. postrzeganą przez Sąd Najwyższy jako narzędzie liberalizacji norm prawa
energetycznego9 - prezes URE może
odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli
stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania
prawa lub zrealizował obowiązek. Jest
to oczywiste nawiązanie do art. 1 § 2
kodeksu karnego, stanowiącego, iż nie
stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest
znikoma. Na gruncie przepisów prawa
energetycznego nie znajdziemy wytycznych, co do interpretacji pojęcia znikomej szkodliwości czynu. Z powyższego
podobieństwa Sąd Najwyższy wywiódł
określone wnioski wskazując, iż zwrot
"stopień szkodliwości czynu jest znikomy", o którym mowa w art. 56 ust.
6a Prawa energetycznego, należy rozumieć w sposób uwzględniający wykładnię wypracowaną w prawie karnym.
W innej sprawie Sąd Apelacyjny w Warszawie zauważył, iż nieznaczny stopień
przekroczenia obowiązujących norm
uzasadnia określenie stopnia szkodliwości czynu (…) jako czynu o niewielkiej szkodliwości”10. W piśmiennictwie
podnosi się zaś, że w kontekście szkodliwości czynu należy uwzględnić m.in.
rodzaj naruszenia norm p.e., strukturę
rynku na którym prowadzi działalność
adresat kary, pozycję rynkową przedsiębiorstwa oraz zachowanie przedsiębiorstwa w czasie trwania postępowania w przedmiocie nałożenia kary
pieniężnej oraz okres zachowania pod-

legającego sankcjonowaniu w postaci
kary pieniężnej11.
Podobnie również jak w prawie
karnym, uniknięcie lub „nadzwyczajne złagodzenie” kary pieniężnej w postępowaniu przed prezesem URE jest
możliwe, jeżeli przedsiębiorstwo wykaże, że obiektywne okoliczności danej
sprawy uniemożliwiają mu przypisanie
naruszenia przepisów ustawy, z uwagi
na podjęte przez to przedsiębiorstwo
działania o charakterze ostrożnościowo-prewencyjnym12.

 Jak ocenić stopień
zawinienia?

Choć zgodnie z dominującym poglądem odpowiedzialność, na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, jest niezależna od winy,
a jej zakres może być ograniczony m.in.
z uwagi na niski stopień zawinienia karanego podmiotu. Nieumyślność działania i niewielkie uchybienie należytej
staranności mogą decydować o istotnym obniżeniu wymiaru kary pieniężnej.
Ze względu na brak definicji „zawinienia”, czy też „winy” w przepisach
prawo energetyczne, prezes Urzędu
Regulacji Energetyki i sądy, określając
„stopień zawinienia”, opierają się na
koncepcjach prawa karnego, w zakresie pojęć winy umyślnej i nieumyślnej
oraz należytej staranności.
Wykazanie nieumyślnego niedochowania należytej staranności powinno
zatem działać na korzyść ukaranego
podmiotu i przemawiać za zmniejszeniem wymiaru sankcji. Warto w tym
miejscu zwrócić uwagę na przedstawiony w orzecznictwie Sądu Najwyższego
pogląd, zgodnie z którym okoliczności
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą przedsiębiorcy wyłączają możliwość
nałożenia na podmiot kary pieniężnej,
albowiem podmiotowi nie można przypisać odpowiedzialności, jeśli między
jego zachowaniem a stanem wypełniającym hipotezę normy sankcjonowanej
karą pieniężną, nie można zbudować
„rozsądnego łańcucha przyczynowo
skutkowego”.

Ponadto, podobnie jak w prawie
karnym, tak i przy stosowaniu przepisów prawa dotyczących administracyjnych kar pieniężnych należy uwzględnić
zasadę proporcjonalności13, co oznacza, że kara administracyjna powinna
być adekwatna do stopnia „winy” i okoliczności sankcjonowanego naruszenia.

 Podsumowanie
Co do zasady każde postępowanie administracyjne ma tzw. charakter
inkwizycyjny. Oznacza to, że organ będący gospodarzem postępowania łączy w sobie funkcje oskarżyciela oraz
sądu. Gwarancją ochrony praw strony takiego procesu są zasady postępowania administracyjnego określone w art. 6-16 kodeksu postępowania
administracyjnego. Są to takie zasady
jak w szczególności: zasada praworządności, zasada prawdy obiektywnej,
zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu strony,
zasada czynnego udziału stron w postępowaniu, zasada szybkości. Zasady te w decydującej mierze wywodzić
należy z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa.
Postępowanie prowadzone przez
prezesa URE w przedmiocie nałożenia
kary pieniężnej ma jednakże szczególny
charakter i wymaga tym samym szczególnych zasad, szerszych niż te wynikające z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Uwzględniając
zatem dorobek polskiej oraz wspólnotowej judykatury i doktryny, powyższy
katalog należy uzupełnić o określone
zasady zakorzenione w prawie karnym,
tj. zasadę proporcjonalności, zasadę ne
bis in idem oraz zasadę lex retro non
agit. Dodatkowo należy wskazać, iż
nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia
w sprawie kary pieniężnej, pozostaje
kwestia społecznej szkodliwości czynu oraz kwestia winy. Ostatecznie nieuszanowanie tych reguł przez prezesa
URE w postępowaniu administracyjnym będzie stanowić przesłankę odwoławczą, podlegającą szczegółowej
analizie sądu powszechnego. Oznacza
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to bowiem, iż sprawa z odwołania od
decyzji prezesa URE nakładającej karę pieniężną na przedsiębiorcę energetycznego powinna zostać rozpoznana
z uwzględnieniem standardów ochrony praw oskarżonego obowiązujących
w postępowaniu karnym14.

o
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Lokalne Klastry Energii

jako narzędzie budowy Smart Grid / IoT

L

Elektroenergetyka

okalne Klastry Energii (LKE) powstają obecnie jak grzyby po deszczu, na bazie
wchodzącej w życie 22 czerwca 2016 r. ustawy o odnawialnych źródłach energii,
która zmieniła w zasadzie trzy inne ustawy: ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne, ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania
kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej oraz ustawę z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym. Polska rozpoczęła tym samym prace związane ze
stworzeniem wzorcowej koncepcji Klastrów Energii, które mają realnie pracować
na terenie Polski, ale także być wzorem do naśladowania w Europie. W artykule
spróbujemy przedstawić jak LKE wiążą się z kwestiami Smart Grid i IoT.

Ostatnie miesiące dyskusji nad modelem odniesienia dla LKE - koncepcji,
której opracowywanie rozpoczęło się
od zapisów znowelizowanej w czerwcu ub. r. „Ustawy o odnawialnych źródłach energii”, zdominowane zostały
przez tematy związane z energetyką,
ekonomią i prawem, a w szczególności
przez poszukiwanie modelu współpracy Klastra Energii z OSD (Operatorem
Sieci Dystrybucyjnej). Jednak gdybyśmy na chwilę przesunęli ciężar dyskusji z punktu „jak to zrobić” w punkt „dlaczego to chcemy robić”, to koniecznym
staje się przywołanie na początek listy
celów. Koncepcja prezentowana przez
grupę ekspertów Polskie Klastry Energii
(powołaną przy Porozumieniu Klastrów
Energii KLASGRID) zakłada, że na poziomie ogólnym lista celów LKE obejmować powinna przedstawione w tab.
1 podstawowe cele, w których słowami
kluczowymi są: Bezpieczeństwo, Środowisko, Gospodarka, Innowacje oraz
Rynek energii.

Realizacja celów szczegółowych
we wskazanych podstawowych obszarach, umożliwi osiągnięcie celu głównego klastrów, jakim jest: Tworzenie
warunków stałego, zrównoważonego (społeczeństwo, środowisko, gospodarka), nowoczesnego (w tym innowacyjnego) i efektywnego (technicznie,
energetycznie, ekonomicznie) rozwoju
energetyki rozproszonej, w tym odnawialnej, służących poprawie lokalnego
bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia konkurencyjności gospodarczej, w sposób przyjazny dla środowiska, przy uwzględnieniu miejscowych
zasobów i potrzeb. Definicja, jak każda
- skomplikowana, rozbudowana i wielowątkowa. Ważne jednak, by nie tracąc
z oczu podstawowego powodu tworzenia LKE, realizować zadania, zapewniające efekty w wymienionych pięciu
obszarach. My już pogłębiliśmy analizę celów nieco bardziej i próbowaliśmy
zdefiniować cele szczegółowe w każdym
z obszarów kluczowych. Efekty naszej

pracy przedstawia schemat umieszczony w tab. 2, przedstawiony 10 kwietnia
br. w Ministerstwie Energii, jako oficjalne
stanowisko KLASGRID.
Już na pierwszy rzut oka widać,
że więcej niż połowa (co najmniej 14
z 25) celów LKE, to cele wspierające
i/lub wspierane przez koncepcję Smart
Grid, wymagające co najmniej potencjalnie zastosowania rozproszonej technologii ICT (ang. Information and Communication Technologies - technologie
informacyjne i komunikacyjne), w szczególności IoT (ang. Internet of Things Internet Rzeczy). Jest to o tyle istotnie,
że fakt dominacji dyskusji o klastrach
energii przez tematykę wyłącznie związaną z energetyką powoduje, że gubimy
aspekty, które autorom niniejszego artykułu wydają się wiodące, a mianowicie
kooperacyjność i inteligencję klastrów.
Oczywiście przedstawiona powyżej lista celów nie jest jedyną i oficjalnie
obowiązującą, a tylko opracowaniem
autorów niniejszego artykułu, przedsta-
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Tab. 1. Podstawowe cele LKE

Tab. 2. Schemat przedstawiony w Ministerstwie Energii, jako oficjalne stanowisko KLASGRID

15. Rozwój niskoemisyjnego transportu
publicznego.
16. Tworzenie nowych miejsc pracy.
17. Pobudzenie rozwoju gospodarczego poza terenami większych aglomeracji.
18. Rozwój innowacyjności i wzrost kultury technicznej.
19. Rozwój nowego modelu biznesowego.
20. Poprawa innowacyjności gospodar-

ki np. poprzez rozwój inteligentnych
sieci.
21. Poprawa konkurencyjności gospodarki.
22. Pobudzenie rozwoju gospodarczego.
Czy wyspy energetyczne, jakimi
potencjalnie mogą być Lokalne Klastry
Energii powinny mieć w swych celach
tworzenie nowych miejsc pracy? Naturalnie, że wskutek stworzenia jakiejś
nowej infrastruktury konieczne będzie
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wionym w postaci koreferatu do opracowania przygotowanego na zlecenie
Ministerstwa Energii przez konsorcjum
reprezentowane przez KAPE (Krajowa
Agencja Poszanowania Energii). Lista
celów przedstawiona przez KAPE, obejmuje jedynie wybrane elementy i jest
naszym zdaniem listą stworzoną bez
krzyżowej analizy wpływów i skutków,
za to z powielającymi się i ze spornymi
elementami. Oto ona:
1. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego.
2. Zmniejszenie energochłonności gospodarki.
3. Realizacja celów na poziomie międzynarodowym, dotyczących zmniejszenia emisji szkodliwych gazów do
atmosfery, czy zwiększania udziału OZE w krajowym miksie energetycznym.
4. Uniezależnienie od zagranicznych
dostaw paliw.
5. Zwiększenie mocy zainstalowanej
w KSE.
6. Rozwój rozproszonych źródeł energii.
7. Aktywizacja społeczna. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
8. Poprawa jakości zasilania. Poprawa
parametrów pracy systemu elektroenergetycznego.
9. Zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych.
10. Uzyskanie określonego efektu ekonomicznego poprzez: tańsze zaopatrzenie w energię, droższą sprzedaż
energii na rynku lokalnym, racjonalizacja zużycia energii.
11. Perspektywa uniezależnienia się wytwórców energii od zewnętrznych
dopłat.
12. Przekształcanie odpadów w kierunku wykorzystania energetycznego,
w tym ochrona środowiska naturalnego poprzez np. utylizację szkodliwych odpadów.
13. Zwiększenie atrakcyjności terenów
inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię.
14. Poprawa jakości powietrza np. poprzez zastąpienie indywidualnych
kotłowni lokalną siecią ciepłowniczą.
Zmniejszenie niskiej emisji.
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zwiększenie zatrudnienia, ale naszym
zdaniem nie po to powstają LKE. Widzimy natomiast niezbędność uruchomienia w klastrach usług dla członków
powiązania usług, które analogicznie
jak w tradycyjnych klastrach przedsiębiorców, opierać się będą o korzyści ze
współpracy. Usługi te wiązać się muszą na poziomie zarządzania klastrem
z funkcjonowaniem inteligentnych sieci
elektroenergetycznych i szerzej jeszcze
z wdrażaniem poszczególnych elementów „Smart” (City / Energy / itp. …). Natomiast na poziomie prosumenta końcowego, odbiorcy oferowanych przez
klaster usług to technologia Internet of
Things (IoT) będzie miała kluczowe znaczenie, już w najbliższej przyszłości. I to
klaster właśnie może czuwać nad jakością, sprawnością i bezpieczeństwem
funkcjonowania uczestników sieci IoT,
takich jak urządzenia oświetleniowe,
grzewcze, urządzenia gospodarstwa
domowego pracujące w inteligentnych
instalacjach elektrycznych.
Załóżmy, że podstawowym celem
powstania jakiegoś klastra będzie cel
z obszaru: Środowisko, a dokładnie:
„Poprawa stanu lokalnego środowiska
naturalnego/Rozwój gospodarki niskoemisyjnej” (czy tak jak sformułowało to
konsorcjum KAPE: „Poprawa jakości
powietrza np. poprzez zastąpienie indywidualnych kotłowni lokalną siecią
ciepłowniczą. Zmniejszenie niskiej emisji.”). Potrzeba realizacji takiego celu jest
związana z problemem smogu, którego
często źródłem jest niska emisja z budynków jedno- i wielorodzinnych, często ulokowanych w najstarszych, historycznych częściach polskich miast.
Oczywiście technicznie cel taki oznacza
osiągnięcie konkretnych parametrów,
mierzonych zmniejszeniem emisji rocznych, średnich lub maksymalnych stężeń
CO2; CO; PM2,5 ; PM10 ; benzopirenów.
Dzisiejsze metody zakładają głównie wymianę starych pieców z otwartymi paleniskami na nowe rozwiązania na paliwa
stałe, ciekłe lub gazowe, ewentualnie na
wdrożenie rozwiązań polegających na
podłączeniu generujących niską emisję
budynków do miejskiej sieci ciepłowni-

czej. Oczywiście metody te są często
optymalne i adekwatne (to wszystko zależy od lokalnych uwarunkowań). Jednak
jeżeli proces taki nie zostanie wzmocniony procesem prawno-normatywnym
(ustalenie norm emisyjnych dla wszystkich źródeł - nie tylko źródeł dużej mocy) i zbudowaniem systemu monitoringu, zdolnego do identyfikacji źródeł nie
spełniających norm, to całość działań zakończy się w najlepszym przypadku po
wielu latach, bardzo ograniczonym efektem, i to przy udziale znacznych środków
publicznych. Dlatego w takim wypadku
niezbędna jest budowa systemu monitoringu emisji w oparciu o technologię IoT .
Także w przypadku zastosowania alternatywnego rozwiązania, jakim będzie
instalacja elektrycznych pieców akumulacyjnych w miejsce istniejących na paliwa stałe, wymagane będzie dodatkowo zbudowanie rozwiązania ICT, które
pozwoli monitorować parametry energetyczne i termiczne (w tym pogodowe). Rozwiązanie to pomoże operatorom dostarczającym takim sposobem
ciepło, na świadczenie usług dodatkowych, takich jak zarządzanie/sterowanie
popytem - DSR (ang. Demand Side Response) zwłaszcza, że to kierunek zmiany podejścia do funkcjonowania rynku
energetycznego. W tradycyjnym modelu odbiorca energii elektrycznej płaci
za otrzymaną energię. W modelu DSR
sytuacja jest odwrotna: odbiorca otrzymuje wynagrodzenie za to, aby zechciał
na wezwanie operatora systemu energetycznego zrezygnować na pewien czas
z korzystania z części lub nawet całości
zamówionej energii. Nie uda się wdrożyć takich usług bez IoT. Dzięki takiemu
nowemu podejściu pojawią się też nowe wartości: nowa metoda bilansowania
energii, nowy model biznesowy (firma
sprzedaje ciepło o ustalonych parametrach i może to realizować w różnych
wariantach, łącznie z takim, w którym
urządzenia grzewcze i chłodnicze są leasingowane, a energia do ich zasilania
jest włączona w usługę i gwarantowana
przez np. okres 15 lat).
Podobne podejście można zastosować w wielu obszarach wskazywa-

nych przez cele klastrów energii, takich
jak chociażby transport elektryczny (publiczny i prywatny, indywidualny, zbiorowy i towarowy); inteligentne oświetlenie
miejskie czerpiące z technologii OZE,
korzystanie ze sprzętu AGD. Takie postawienie sprawy pozwala na stworzenie nowych modeli zarządzania poborem
energii, poza dostępnym dziś manualnym oraz automatycznym lokalnym (np.
termostat w klimatyzatorze) - na inteligentne lokalne (np. uwzględniające prognozy cen energii lub taryfy, prognozy
pogody i informację o ilości obecnych
osób w pomieszczeniach, czy inteligentne centralne, uzupełnione świadomością potrzeb lub sytuacji w sieci energetycznej).
W związku z powyższymi rozważaniami stwierdzić należy bezsprzecznie,
że to właśnie powstające Lokalne Klastry
Energii będą w ciągu najbliższych kilku
lat, jednymi z kluczowych narzędzi budowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych, pracujących w inteligentnych
miastach i miasteczkach, by można było
w nich, w pełni wykorzystywać zdobycze
technologii komunikacyjnych, a więc m.in.
koncepcję IoT, tj. gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych przez przedmioty
za pośrednictwem sieci komputerowych
i inteligentnych instalacji elektrycznych.
Indywidualny rozwój technologii ICT
w ostatnich 20-tu latach doprowadził do
rewolucji gospodarczej i społecznej, a dzisiejsze tempo rozwoju technologii energetycznych można porównywać do tempa rozwoju technologii ICT kilka lat temu.
Połączenie tych dwóch strumieni rozwoju
technologii w obszarze rynku, który właśnie ulega przekształceniom, w ramach
partycypacyjnych i kooperacyjnych procesów społecznych i gospodarczych, może i z pewnością doprowadzi do znaczących i korzystnych zmian. Ci, którzy dziś
dostrzegają szansę w klastrach energii,
budowanych w oparciu o mix technologii
ICT, OZE i innowacji społecznych, będą
beneficjentami tego procesu w zbliżającym się okresie.
Zapraszamy do współpracy z Porozumieniem KLASGRID: http://energyclusters.eu/
o

nr 3(57)/2017

11

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

Aktualizacja standardu

wyceny dotyczącego określania wartości
służebności przesyłu

Elektroenergetyka

O

kreślanie wartości służebności
przesyłu, pomimo upływu już
niemal 10 lat od wprowadzenia tego
prawa do Kodeksu cywilnego, nadal
budzi kontrowersje, a sporządzane
wyceny cechuje brak spójności, co
podważa zaufanie do profesjonalizmu
rzeczoznawców majątkowych. Starając
się przeciwdziałać temu zjawisku Polska
Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców
Majątkowych uchwaliła w czerwcu
2014 r. standard wyceny, dotyczący
określania wartości tej służebności
oraz wynagrodzenia za bezumowne
korzystanie z nieruchomości przez
przedsiębiorców przesyłowych. Po
dwóch latach od uchwalenia, standard
został zaktualizowany i w obecnym kształcie
jest zalecany do stosowania od 1 stycznia
2017 r. Niniejszy artykuł przedstawia
podstawowe założenia standardu, ze
szczególnym uwzględnieniem kwestii
podlegających aktualizacji, dokonanej
w grudniu 2016 r.
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 Znaczenie Standardu

Elektroenergetyka

i przyczyny jego
aktualizacji

Uchwalenie przez Polską Federację
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w czerwcu 2014 r. standardu
zawodowego KSWS „Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
z nieruchomości przez przedsiębiorców
przesyłowych” (nazwa ostatecznie zmieniona w grudniu 2016 r.), było dużym
krokiem naprzód w kontekście ujednolicenia zasad określania wartości służebności przesyłu.
Do tego czasu brak było wytycznych,
do których mogliby odnieść się w swojej praktyce zawodowej rzeczoznawcy
majątkowi, z kolei prowadzone szkolenia warsztatowe i publikowane artykuły
w prasie branżowej, przedstawiały poglądy poszczególnych osób, nierzadko bardzo różniące się od siebie. Oczywiście,
także i dziś nie nastąpiło zupełne ujednolicenie analizowanych zasad, gdyż Standard nie ma charakteru przepisu obowiązującego prawa, jednak większość
rzeczoznawców sięga po niego, jako
podstawę metodologiczną dla wycen
dotyczących urządzeń przesyłowych.
Znaczenie Standardu i jego wpływu
na ujednolicenie zasad określania wartości służebności przesyłu ma praktyczny
wymiar, szczególnie w zakresie projektowanych do budowy albo przebudowywanych urządzeń przesyłowych. Zapisy Standardu bowiem stanowią w tych
przypadkach podstawę dla określenia
prognozowanych kosztów inwestycyjnych, związanych z pozyskaniem praw
do nieruchomości osób trzecich. Z drugiej strony, także właściciele nieruchomości i ich pełnomocnicy mogą wykorzystać Standard celem weryfikacji, czy
złożona oferta zawiera odpowiednie elementy, jak też czy oferowane wynagrodzenie jest odpowiednie.
Po dwóch latach stosowania Standardu, przystąpiono do aktualizacji jego zapisów, wykorzystując praktyczne doświadczenia do udoskonalenia jego treści.

Główną przyczyną aktualizacji był
stały rozwój myśli prawniczej i powiązanej z nią metodologii pracy rzeczoznawców majątkowych. Służebność przesyłu
nadal jest prawem stosunkowo „młodym”, odnośnie do którego wiele kwestii
jest spornych, stopniowo wyjaśnianych
w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Co
roku Sąd Najwyższy wydaje kilkadziesiąt
orzeczeń merytorycznych, dotyczących
właśnie problemów interpretacyjnych
powstałych przy stosowaniu przepisów
o tej służebności. Obecnie kluczowe założenia zostały już wyjaśnione w sposób
dostateczny i można zasadnie przyjąć,
że dalsze orzecznictwo nie doprowadzi
do zmiany wykładni w kwestiach istotnych dla określania wartości służebności przesyłu.

”

Standard nie ma
charakteru przepisu
obowiązującego
prawa, jednak
większość
rzeczoznawców
sięga po niego,
jako podstawę
metodologiczną dla
wycen dotyczących
urządzeń
przesyłowych

Konieczne było ponadto dokonanie
zmian w zakresie brzmienia tych zapisów
Standardu, które powodowały trudności
interpretacyjne, co w szczególności dotyczyło problemu szkody lokalizacyjnej
oraz jej wpływu na wartość służebności
przesyłu. Standard uzupełniono również
o zasady dotyczące określania wartości
służebności przesyłu, w związku z jej wy-

gaśnięciem albo z określeniem wartości
nieruchomości obciążonej tą służebnością, czego zabrakło w pierwotnej wersji.

 Podstawowe założenia
Standardu

Standard przewiduje, iż podstawowym składnikiem wynagrodzenia za
ustanowienie służebności przesyłu jest
wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę w pasie
służebności. W zależności od okoliczności konkretnej sprawy, składnikami odpowiedniego wynagrodzenia mogą również
być dodatkowe elementy odszkodowawcze, związane w szczególności z obniżeniem wartości nieruchomości, na skutek
trwałego posadowienia urządzeń przesyłowych oraz obciążeniem nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym,
ujawnionym w księdze wieczystej.
Wartość służebności przesyłu powinna stanowić rekompensatę za obciążenie prawa własności, dlatego też
kluczowe znaczenie mają ograniczenia,
które dotykają właściciela nieruchomości. Nie można jednak tracić z pola widzenia okoliczności, iż niektóre urządzenia nie stanowią wyłącznie dolegliwości
dla właściciela nieruchomości, szczególnie wówczas, gdy sam z nich bezpośrednio korzysta, pobierając media
na własny użytek. Standard przewiduje powinność rozważenia okoliczności
konkretnego przypadku i uwzględnienia korzyści, które właściciel nieruchomości bezpośrednio odnosi z faktu istnienia urządzeń na jego nieruchomości,
czego skrajnym przykładem są przyłącza, odnośnie do których wynagrodzenie powinno mieć charakter symboliczny.
W opisanym przypadku nie następuje
ograniczenie własności z uwagi na potrzeby osób trzecich, co jest kluczowe
dla wysokości wynagrodzenia.
Bardzo istotne dla praktyki są zapisy Standardu dotyczące szkody lokalizacyjnej powstałej na skutek prawnej
lokalizacji urządzenia przesyłowego, na
podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo zapisów miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego. W owej praktyce
bowiem nadal wielu rzeczoznawców nie
wyróżnia tego elementu, określając wartość służebności przesyłu na podstawie
wartości nieruchomości nieobciążonej
urządzeniami przesyłowymi. Powyższe
stanowi błąd merytoryczny, pomija bowiem okoliczność, iż na skutek samego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
wydania decyzji lokalizacyjnej już następuje obniżenie wartości nieruchomości,
bez względu na to, czy urządzenie zostanie faktycznie wybudowane, czy też
nie. Za owo obniżenie odpowiada odszkodowawczo właściwa gmina, a to
na podstawie przepisów ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Warto również zwrócić uwagę na
silną wytyczną ze strony PFSRM, by
rzeczoznawcy majątkowi nie zajmowali stanowiska w kwestiach nieobjętych
ich wiedzą specjalną. Chodzi w tym zakresie przede wszystkim o powstrzymanie się od wyznaczania szerokości pasów służebności przesyłu, czy też stref
ograniczeń własności poza tymi pasami. Powyższe informacje rzeczoznawca powinien otrzymać od zleceniodawcy, właściciela urządzeń przesyłowych,
a w postępowaniu sądowym, od sądu.

 Kluczowe kwestie

podlegające aktualizacji

W orzecznictwie zarówno sądów
powszechnych, jak i Sądu Najwyższego kwestią, która podlegała rozbieżnym
ocenom była istota pasa służebności
przesyłu, co odnosiło się w szczególności do oceny, czy należy brać pod uwagę wyłącznie pas niezbędny do szeroko rozumianej eksploatacji urządzenia,
czy też należy badać zakres terytorialny
ograniczenia własności.
Ostatecznie w orzecznictwie przeważył pierwszy pogląd, który znajduje silne
uzasadnienie w kodeksowej definicji służebności przesyłu, jako służebności czynnej. Szczególnie istotna w tej kwestii była
uchwała Sądu Najwyższego wydana 11
grudnia 2015 r. w sprawie III CZP 88/15.

Stosownie do tego poglądu, w Standardzie jednoznacznie wskazano, iż pas
służebności przesyłu to pas terenu niezbędny przedsiębiorcy dla wykonywania uprawień objętych treścią przedmiotowego prawa. Powyższe nie oznacza
jednak, iż właściciel nieruchomości nie
ma prawa oczekiwać rekompensaty za
ograniczenia własności występujące poza pasem służebności przesyłu. W tym
zakresie kluczowe znaczenie ma jednak
przede wszystkim odszkodowanie za obniżenie wartości, na skutek uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo wydania decyzji lokalizacyjnej, w zakresie zaś nie objętym
tym świadczeniem, odszkodowanie za
obniżenie wartości nieruchomości na
skutek wybudowania urządzenia. W obu
przypadkach wpływ lokalizacji i budowy
urządzenia bada się w stosunku do nieruchomości jako całości, ewentualnie jej
funkcjonalnej części. Powyższe znalazło
jednoznaczny wyraz w definicji pasa służebności przesyłu oraz zaktualizowanej
metodologii ustalania wartości wzmiankowanych odszkodowań.
Pozostając przy kwestiach odszkodowawczych warto zwrócić uwagę, iż
zaktualizowany Standard uwzględnia
kwestię obniżenia wartości nieruchomości na skutek samego ustanowienia prawa i ujawnienia go w księdze wieczystej,
co jest odpowiedzią na szereg postulatów zgłaszanych przez rzeczoznawców
majątkowych obserwujących zachowania uczestników rynku nieruchomości.
Aktualizacja Standardu dotknęła także kwestii, która budziła od kilku lat kontrowersje w środowisku rzeczoznawców
majątkowych, czyli sposobu określania
wysokości wynagrodzenia, za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez
przedsiębiorców przesyłowych. Wskazane wynagrodzenie należne jest właścicielowi nieruchomości na podstawie
ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego
dotyczących prawa rzeczowego, jednak
na sposób ich stosowania wpływ ma
wykładnia przepisów dotyczących służebności przesyłu.
Sąd Najwyższy, w powszechnie zaakceptowanej uchwale wydanej 8 wrze-

śnia 2011 r., w sprawie III CZP 43/11
zważył, iż wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu może stanowić
również rekompensatę za obniżenie wartości nieruchomości, na skutek trwałego
posadowienia urządzeń, nie zaś wyłącznie wynagrodzenie za korzystanie z niej
w przyszłości, i jest to jedynym moment
kiedy owo odszkodowanie może być
przyznane. Powyższe ma istotny wpływ
na sposób określania wynagrodzenia za
korzystanie z nieruchomości w przeszłości bez tytułu prawnego, które bazuje
na wartości nieruchomości oraz dochodzie potencjalnie możliwym do uzyskania z niej. Z uwagi na fakt, iż obniżenie
wartości nieruchomości następuje w momencie prawnej lokalizacji, a następnie
wybudowania urządzenia przesyłowego,
wynagrodzenie za bezumowne korzystanie będzie określane przy uwzględnieniu
wartości nieruchomości już obciążonej
urządzeniem przesyłowym, a nie wartości nieruchomości wolnej od obciążeń.
Powyższe powinno doprowadzić do
ujednolicenia wycen w tym zakresie i zapobiec w przyszłości sporządzaniu operatów szacunkowych, w których wynagrodzenie za bezumowne korzystanie
z nieruchomości jest istotnie wyższe niż
wynagrodzenie za ustanowienie służebności, które ma znacznie szerszy zakres
przedmiotowy.

 Podsumowanie
Standard, w kształcie nadanym aktualizacją z grudnia 2016 r., jest istotnym
krokiem naprzód jeżeli chodzi o zasady
określenia wartości służebności przesyłu, nie ma jednak samoistnej mocy
sprawczej. Dla sporządzania rzetelnych
i spójnych wycen kluczowa będzie pogłębiona analiza okoliczności konkretnego przypadku, na etapach lokalizacji, budowy i korzystania z urządzenia
przesyłowego, przy uwzględnieniu treści
służebności i specyfiki urządzenia. Mając na uwadze szerokie korzystanie ze
Standardu w praktyce, należy oczekiwać
stopniowej poprawy spójności wycen.
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Dagmara Kałus, Wydawnictwo „Nowa Energia”

ZTPOK - doświadczenia z eksploatacji
od rozruchu do dziś
na przykładzie spalarni w Białymstoku,
Bydgoszczy, Koninie i Krakowie

P

Paliwa dla energetyki

raktycznie od początku dziejów odpady towarzyszą człowiekowi w codziennej
egzystencji. Obecnie jednak, w dobie intensywnego rozwoju przemysłu i wzrostu
demograficznego generujemy zwielokrotnione ich strumienie. Największy problem
stanowią obecnie odpady komunalne. Tak więc coraz większego znaczenia nabierają
metody termicznego ich przekształcenia. Innowacyjnym sposobem radzenia sobie
z tym problemem, a równocześnie idealnym miejscem do pozyskiwania czystej
energii są nowoczesne spalarnie.
Obecnie w Polsce funkcjonuje 6 spalarni odpadów komunalnych: ZUSOK w
Warszawie uruchomiony w 2001 r. oraz
5 nowo zbudowanych instalacji: Bydgoszcz, Białystok, Konin, Kraków oraz
Poznań. Kilka kolejnych inwestycji jest też
w trakcie budowy, czy też w fazie konkretnych planów. Zdaniem prof. Grzegorza
Wielgosińskiego z Politechniki Łódzkiej
- Uruchomienie tych instalacji pozwoli na
termiczne przekształcenie ok. 1 mln Mg
odpadów komunalnych rocznie, co nieco przybliży nas do bardziej rozwiniętych
krajów UE, w których spalanych jest od
20% (Wielka Brytania, Włochy, Portugalia), aż do ponad 50% (Dania, Szwecja).
Program budowy spalarni jest obecnie poddawany bardzo dużej presji zarówno tej technicznej, jak i społecznej. Aby
taka instalacja mogła powstać „wszystkie
absolutne i techniczne parametry gwarantowane muszą być spełnione”. Na
szczęście wyzwania te nie były barierą
dla powyższych zakładów, dzięki temu

Rys. 1. Pomiar wielkości emisji spalin w ZUOK Białystok

mogą one dzielić się z nami doświadczeniami z eksploatacji. W artykule przedstawię doświadczenia zakładów TPOK,
które zaprezentowały się na IX Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów
Komunalnych - technologie, realizacja in-

westycji, finansowanie” w Krakowie, organizowanej przez Wydawnictwo „Nowa
Energia”, w dniach 22-24 lutego 2017
r. Analizy i doświadczenia z eksploatacji, od rozruchu aż do dnia dzisiejszego,
dokonali: Marek Buzon, kierownik Dzia-
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 Białystok
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Białymstoku przekazano
31 grudnia 2015 r. inwestorowi, a równocześnie zarządcy obiektu, czyli Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowo-Produkcyjnemu „Lech” Sp. z o.o. Podstawowe
dane techniczne ZUOK w Białymstoku
przedstawiają się następująco: projektowa wydajność linii termicznego przetwarzania odpadów wynosi ok. 120 tys.
ton/r., przy średniej wartości opałowej
odpadów 7,5 MJ/kg (wartość projektowa). Po roku działania omawianej instalacji można przyjąć, że średnioroczna wartość opałowa oscyluje wokół 8,53 MJ/kg.
Dzięki ZUOK w Białymstoku ilość odpadów o 15 razy zmniejszyła swoją objętość, co spowodowało 3-krotne zmniejszenie masy odpadów.
Podczas przygotowań do przejęcia
instalacji w ZUOK wykonano następujące czynności:
1. przeprowadzono postępowania i podpisano umowy na:
 dostawę reagentów - wodorotlenek
wapnia, węgiel aktywny, olej opałowy, olej napędowy, sól tabletkowana,
mocznik, cement portlandzki, wodorotlenek sodu, fosforan trójsodowy,
amoniak, gazy techniczne do CEMS-a i inne;
 media i usługi - sprzedaż ciepła,
sprzedaż/zakup energii elektrycznej,
ochronę obiektu, sprzątanie wraz z
opieką nad terenami zielonymi, usługi
telekomunikacyjne, transmisję sygnału z instalacji SAP do Straży Pożarnej, kompleksowe ubezpieczenie

obiektu, dostawę odzieży roboczej
i inne;
 wyposażenie zakładu - wyposażenie warsztatów mechanicznych i
elektrycznych, zakup hakowca do
przestawiania kontenerów, wózka
widłowego, mebli biurowych i szafek ubraniowych, regałów i mebli
magazynowych, sprzętu IT oraz pozostałych.
2. przeprowadzono procedury (systemy,
instrukcje, decyzje):
 przygotowanie, złożenie wniosku i
uzyskanie taryfy na sprzedaż energii cieplnej, wdrożenie w ZUOK
funkcjonujących w Spółce systemów zarządzania: ISO 9001:2001,
ISO 14001:1998 i ISO 18001:2004;
stworzenie Procedury Postępowania
w przypadku wykrycia promieniowania w transporcie odpadów; wdrożenie instrukcji ruchu dla kierowców
poruszających się po ZUOK; instrukcje stanowiskowe i inne.
Przed rozpoczęciem działalności
ZUOK w Białymstoku musiało sprostać
następującym wyzwaniom: zorganizowanie magazynu regentów, paliw i części zamiennych, zakup podstawowych materiałów eksploatacyjnych (m.in. smary, oleje,
części szybkozużywające się), podpisanie
umów na konserwację urządzeń dźwigowo-transportowych, zawarcie umów na
serwisowanie wybranych urządzeń i maszyn oraz przeprowadzenie postępowania
na wykonanie pomiarów gwarancyjnych.
Na początkowych etapach pracy spalarni odbyły się kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
SANEPID-u i Państwowej Inspekcji Pracy.
W ZUOK w Białymstoku w pionie
technicznym (Dział Eksploatacji i Dział
Utrzymania Ruchu) pracuje 37 pracowników i większość z nich brała udział w
ruchu próbnym. Pracownicy przeszli odpowiednie szkolenia m. in. kurs energetyczny - świadectwo kwalifikacji grupa I i
II („E” i „D”), kurs obsługi wózków widłowych, kurs obsługi suwnic, wciągarek i
wciągników, kurs ADR (rozładunek materiałów niebezpiecznych) oraz inne obowiązkowe kursy wynikające z przepisów
i rozporządzeń.

W zakładzie spalane są odpady zmieszane z miasta i miejscowości
ościennych, frakcja energetyczna z ZUOK Hryniewicz (sortownia) i frakcja energetyczna z RIPOK-ów z województwa
podlaskiego.
Wielkość średnio miesięcznych produktów powstających w wyniku spalania
wynosi przeciętnie 9,5 tys. ton odpadów
(wartości z ub.r. ); 4,9 tys. MWh energii
elektrycznej; 24 tys. GJ energii cieplnej,
280 ton popiołów; 17 ton metali nieżelaznych; 2,2 tys. ton żużla i 132 tony metali żelaznych.
Umowa z MPEC przewiduje sprzedaż 350 tys. GJ ciepła, co równa się ok.
10% ilości ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej. Produkcja energii elektrycznej wyniosła 58 tys. MWh,
z czego 8 tys. MWh zużyto na potrzeby własne.
Wartości analiz dotychczasowych
emisji są zdecydowanie niższe niż przewidują normy (rys.1).

 Bydgoszcz
W lutym 2016 r. został przekazany
inwestorowi do użytkowania ZTPOK
w Bydgoszczy. Była to druga spalarnia odpadów komunalnych w Polsce.
Zarządza nią Międzygminny Kompleks
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., zaś właścicielem jest
miasto Bydgoszcz. Działalność firmy
skupia się nie tylko na odzyskiwaniu
energii z odpadów, ale również: odbiorem i przetwarzaniem odpadów
komunalnych, segregacją i odzyskiem
surowców wtórnych, składowaniem
i unieszkodliwianiem odpadów oraz
oczyszczaniem miasta. Do instalacji
bezpośrednio trafiają zmieszane odpady komunalne z Bydgoszczy, Torunia i okolicznych gmin natomiast
selektywnie zebrane surowce są doczyszczane na stacjach segregacji.
Znaczna część balastu z segregowania selektywnej zbiórki również trafia
do ZTPOK. Część wytworzonych w
ZTPOK odpadów tj. żużli, ustabilizowanych i zestalonych pyłów i popiołów podlega składowaniu.

Paliwa dla energetyki

łu Utrzymania Ruchu ZUOK w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. z Białegostoku;
Tomasz Gulczewski, dyrektor ZTPOK w
Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w
Bydgoszczy; Elżbieta Streker-Dembińska,
dyrektor ZTUO w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z
o.o. w Koninie oraz dr Tadeusz Żaba, dyrektor ZTPO ds. rozruchu w Krakowskim
Holdingu Komunalnym SA w Krakowie.
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Rys. 2. Dostawy odpadów w 2016 r. ZTPOK w Bydgoszczy

Rys. 3. Energia cieplna ZTPOK w Bydgoszczy

Rys. 4. Energia elektryczna ZTPOK w Bydgoszczy

Korzyści dla środowiska ZTPOK
Bydgoszcz:
 zmniejszenie zużycia kopalin do produkcji prądu i ciepła,
 zmniejszenie masy/objętości odpadów deponowanych na składowiskach,
 spełnienie kryteriów dopuszczalnej
zawartości energii w odpadach kierowanych na składowiska odpadów,
 spełnienie wymogów dotyczących
ograniczenia składowania odpadów
ulegających biodegradacji.
Technologia zainstalowana w ZTPOK
Bydgoszcz osiąga następujące parametry: wydajność - 180 tys. Mg/r., maksymalna moc cieplna - 27,7 MW, maksymalna moc elektryczna - 13 MW.
Dostawy i wartości wytwarzane w
ZTPOK Bydgoszcz zostały zaprezentowane na wykresach (rys. 2, rys. 3, rys. 4).
W miesiącu czerwcu 2016 r. skończyły się odpady pochodzące z segregacji odpadów z Torunia. ZTPOK dostaje
obecnie tylko tzw. „20”. Odpady te, zimą
były złej jakości, co znalazło swoje odzwierciedlenie w zaprezentowanych wykresach. W październiku tego samego roku, pojawiły się natomiast spore problemy
związane z zatrzymaniami odżużlaczy.
Niestety struktura przekazywanych
odpadów mocno odbiega od przyjętych
standardów. Prelegent zaprezentował
zdjęcia znalezionych „skarbów” (rys. 5).
Tego typu sytuacje powodują różne
awarie instalacji, jak np. blokowanie odżużlaczy. W konsekwencji konieczna jest jej
naprawa trwająca niestety nawet kilka dni.
Wyzwanie, jakie stawia sobie przedsiębiorstwo to w dużej mierze zagospodarowanie żużli, uzupełnienie strumienia
odpadów, zdobycie odpowiednich certyfikatów oraz polepszenie jakości otrzymywanych odpadów.
Zakład prowadzi mocno rozwiniętą
edukacje ekologiczną. W 2016 r. spalarnie odwiedziło 3314 osób. Głównie
uczniowie, studenci, pracownicy instytucji oraz mieszkańcy w ramach drzwi
otwartych. ZTPOK Bydgoszcz organizuje też festyny, eventy i imprezy masowe.
Została uruchomiona strona internetowa
dla szkół poprzez którą mogą one zare-
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nego spalania, tj. żużli i popiołów. Żużle i
popioły są zagospodarowane w 81% jako recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, 17% jako obróbka
fizyko-chemiczna, a pozostałe 2% zostaje
umieszczone na składowiskach.
ZTUOK Konin zdobył „Zielonego Feniksa”, przyznanego przez Fundację na
Rzecz Rozwoju Energetyki w grudniu
2016 r. i „Ekolaury” Polskiej Izby Ekologii.

 Kraków
zerwować datę i godzinę prelekcji na temat nowoczesnej gospodarki odpadami
i zwiedzania ZTPOK.
Spółka swoją działalność realizuje
również poza granicami naszego kraju.
Podpisano porozumienie o współpracy
z SileaSpA z siedzibą w Lecco (Włochy).
Zorganizowano w Bydgoszczy Forum
Polsko-Ukraińskie, w ramach którego
przedstawiciele kilkunastu miast ukraińskich wizytowali instalację. Zawarto również porozumienie o współpracy z ukraińskim Kremenchuk Invest (działającym w
imieniu miasta Krzemieńczuk - partnerskiego samorządu Miasta Bydgoszcz).

 Konin
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie
przekazano do eksploatacji 21 grudnia
2015 r. Należy do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Budowa spalarni trwała 768 dni i
jest ona jedyną instalacją, która powstała
dla większego obszaru gminnego (całego
subregionu konińskiego). W celu umożliwienia budowy spalarni podpisano Umowę Wykonawczą z gminami. Miasto Konin
będące największym udziałowcem liczy
zaledwie 80 tys. mieszkańców, więc instalacja ta nie mogłaby powstać. Obszar oddziaływania projektu liczy 36 gmin, co daje
370 tys. mieszkańców subregionu konińskiego. Spalarnia została wybudowana na
terenie poprzemysłowym Konin-Gosławice. Stanęła na popielniku pokopalnianym, na którym w latach 60. składowano
ponad 8 m warstwę popiołów. Całkowita

powierzchnia RIPOK-u to 68 ha, z czego
powierzchnia ZTUOK wynosi 4 ha. Instalacja konińska jest najmniejszą z wszystkich
znajdujących się w naszym kraju. Powstała dzięki dofinansowaniu UE, pożyczce
zaciągniętej przez spółkę w NFOŚiGW i
przy udziale wkładu własnego.
W spalarni pracuje kocioł parowy z
rusztem posuwisto-zwrotnym firmy Martin
i turbina SST-300 CE2L, V36.
Spalarnię w Koninie zaprojektowano
na 94 tys. ton odpadów przy średniej kaloryczności 8,5 GJ/tonę. Jednym z najtrudniejszych etapów w budowie spalarni
był okres prób eksploatacyjnych i testów
gwarancyjnych. Trwały one od 22 grudnia
2015 r. do 24 marca 2016 r. Wykonawcą były Zakłady Pomiarowo-Badawcze
Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Ilość odpadów przyjętych przez
ZTUOK w 2016 r. i produkcję energii elektrycznej i energii cieplnej
w kogeneracji w 2016 r. przedstawiono
na rys. 6 i 7.
Na zakład zostały nałożone ograniczenia ilości sprzedawanej energii cieplnej, w związku z czym produkuje on
ciepło tylko w okresie grzewczym. Spalarnia została wpięta w system Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., gdzie głównym dostawcą
ciepła dla Konina jest Zespół Elektrowni
Pątnów Adamów Konin SA.
2016 r. był pierwszym pełnym okresem działalności. Zebrane doświadczenia
pozwolą na optymalizację pracy instalacji
i kosztów produkcji.
Jednym z takich rozwiązań jest znalezienie taniego odbiorcy dla efektu ubocz-

Uruchomienie spalarni w Krakowie
odbyło się 3 grudnia 2015 r., a jej przejęcie do użytkowania nastąpiło 27.06.2016
r. Inwestycja została zrealizowana przez
Krakowski Holding Komunalny S.A. Koszt
budowy Zakładu wyniósł 647 mln netto
(796 mln brutto). Inwestycja w większości
została dofinansowana z programów UE
(ok. 372 mln zł), za dostarczenie pozostałej części odpowiadał KHK S.A. - 293 mln
zł, 295 mln zł to pożyczka z NFOŚiGW.
W 2016 r. Zakład wytworzył i przesłał do
operatora energię elektryczną i cieplną o
wartości 24 mln zł netto.
Dane techniczne krakowskiej spalarni: wydajność 220 tys. Mg/r., dwie linie o
wydajności 14,1 Mg/h, przepustowość
dobowa ok. 700 Mg, odzysk energii w
kogeneracji: moc elektryczna ok. 11 MW,
moc cieplna 35 MW.
Spalarnia przyjmuje odpady z terenu
Gminy Miejskiej Kraków i są to odpady
komunalne zmieszane (niesegregowane)
- 20 03 01 oraz odpady powstałe w wyniku obróbki mechanicznej (odzysku)
zbieranych selektywnie frakcji odpadów
komunalnych, tj. odpadów materiałowych, wielkogabarytowych, poremontowych, opakowaniowych - 19 12 12.
Opłata na „bramie” za 1 Mg dostarczonych odpadów w 2017 r. wynosi 211,59
zł netto.
Technologia została oparta jak w
większości spalarni o palenisko rusztowe
zintegrowane z kotłem, ruszt pochylony
posuwisto-zwrotny, kocioł odzysknicowy
walczakowy z obiegiem naturalnym i turbinę upustowo-kondensacyjną. Odpady
spalane są w temp. powyżej 850°C, przy
czasie przebywania spalin powyżej 2 s.
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Rys. 5. Obudowa lodówki znaleziona w odpadach ZTPOK w Bydgoszczy
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Rys. 6. Ilość odpadów przyjętych przez ZTUOK Konin w 2016 r.

Paliwa dla energetyki

Rys. 7. Produkcja energii elektrycznej i energii cieplnej w kogeneracji w ZTUOK Konin w
2016 r.

Rys. 8 i 9. Struktura kosztów rodzajowych i odpadów poprocesowych w ZTUOK Konin
w 2016 r.

Technologia spełnia wytyczne dotyczące ochrony środowiska i eliminuje
wszystkie niekorzystne substancje. Spaliny oczyszczane są w 4 etapach:
 redukcja tlenków azotu - metodą
selektywnej niekatalitycznej redukcji
tlenków azotu (SNCR) z wtryskiem
mocznika,
 neutralizacja związków chloru, siarki i
fluoru - metodą półsuchą odsiarczania spalin (SDR) z wtryskiem mleczka
wapiennego,
 usuwanie całkowitego węgla organicznego, dioksyn i furanów oraz par
rtęci - poprzez wtrysk pylistego węgla
aktywnego,
 filtrowanie cząstek stałych - z zastosowaniem filtrów workowych.
W spalarni krakowskiej główny nacisk kładzie się na właściwe parametry
spalania. Wyniki dostępne są na stronie
internetowej oraz tablicy przy bramie na
terenie zakładu.
W okresie rozruchu, który trwał 7 miesięcy spalono ok. 75 tys. Mg odpadów,
z czego powstało 15 500 Mg żużla i 3
450 Mg popiołów. Do systemu energetycznego wtłoczono wówczas ok. 19,5
GWh energii elektrycznej oraz 51,5 GWh
energii cieplnej
Analizując całość działalności od
momentu rozpoczęcia rozruchu do
28.02.2017 r. zakład spalił ponad 205
tys. Mg odpadów. Powstało z tego 50
500 Mg żużla i 9 tys. Mg popiołów. Wyprodukowano 583 701 GJ energii cieplnej i 70 884 MWh energii elektrycznej.
575 701 GJ energii cieplnej wtłoczono
do miejskiego systemu ciepłowniczego,
zaś 48 935 MWh przesłano do systemu
elektrycznego.
Na dobę spalarnia przyjmuje pomiędzy 900 a 1520 ton odpadów (rekordowa dostawa miała miejsce w dniu
25.07.2016 r.). Ilość produkowanego ciepła wynosi średnio 1900 GJ, energii elektrycznej ok. 280 MWh, z czego 235 MWh
energii wtłacza się do systemu operatora. Dziennie zakład produkuje ok. 150
ton żużla i od 25 do 30 ton pyłów i popiołów lotnych.
Jednym z największych problemów,
z jakimi boryka się spalarnia jest jakość
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Rys. 10. Butla gazowa (11 kg) znaleziona
w odpadach ZTPOK Kraków
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ponownie wykorzystać, to jeszcze powstaje prąd i ciepło, które służy mieszkańcom miasta - mówił dr Tadeusz Żaba, dyrektor ZTPO ds. rozruchu w KHK
SA w podsumowaniu swojej prezentacji.
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popioły ponownie wykorzystać, to jeszcze powstaje prąd i ciepło, które służy mieszkańcom miasta mówił dr Tadeusz Żaba, dyrektor ZTPO ds. rozruchu w KHK SA w podsumowaniu swojej prezentacji.

Należy jednak pamiętać, że głównym
sposobem na zmniejszenie ilości odpadów musi być zawsze edukacja społeczna. Nie możemy zapominać o circular
economy, gdyż spalarnie nie są wyjściem
z kryzysu odpadowego z jakim mamy
obecnie do czynienia. Edukacja obywateli
w zakresie generowania odpadów, szacunek do środowiska i otoczenia powinien
być dla każdego priorytetem. Naszą rzeczywistość tworzymy my sami!
Najlepszym podsumowaniem i zarazem motywacją niech będą słowa Aleksandra Sobolewskiego, dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, który
w Panelu Dyskusyjnym podczas trwania
konferencji powiedział - W tym momencie jesteśmy na etapie dochodzenia do
cywilizowanej gospodarki odpadami na
XXI w. i miejmy nadzieję, że dojdziemy
do niej jak najszybciej.
A ZTPOK mogą nam w tym pomóc.

o
Bibliografia:
R. Ziaja, Spalarnie odpadów komunalnych w
Polsce, Ogólnopolska Konferencja Młodych
Energetyków 2016, http://kne.itc.pw.edu.pl/
(dostęp 08.03.2017).
G. Wielgosiński, O. Namiecińska, Spalarnie
odpadów komunalnych - perspektywa roku
2020. Nowa Energia 2(2016), 11.
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Zbigniew Gołębiewski, specjalista ds. komunikacji, PUHPLECH Sp. z o.o. w Białymstoku

Energia z odpadów

komunalnych w Białymstoku

P

System gospodarki odpadami komunalnymi w Białymstoku zarządzany
jest przez spółkę miejską LECH, która
jest właścicielem m.in. dwóch nowoczesnych instalacji - spalarni i sortowni.
Uzupełniły one dotychczas funkcjonujący
system oparty o selektywną zbiórkę i Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Hryniewiczach, gdzie znajdowały się
wcześniej m.in. pola składowe, kompostownia, PSZOK i linia do rozbiórki elektrooodpadów.

 Co się dzieje
z odpadami?

Mieszkańcy Białegostoku w swoich
domach segregując odpady decydują
co się dalej z nimi stanie. System jest
bowiem zorganizowany w ten sposób,
że suche surowce (tworzywa sztuczne,
metale i papier) oraz opakowania szklane, kieruje się do nowoczesnej sortowni w ZUOK Hryniewicze. Tam są sortowane i część z nich przekazywana jest
firmom recyklingowym do ponownego
wykorzystania.
Białystok ma w tej dziedzinie duże
powody do zadowolenia. Wymagany po-

FOT. PUHP LECH
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rawie 107 tys. ton odpadów komunalnych przetworzył termicznie w pierwszym
roku działalności Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Białymstoku. Dzięki temu procesowi ZUOK produkuje energię cieplną
i elektryczną, która trafia do mieszkańców miasta. Spalarnia jest bardzo ważnym
elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami aglomeracji, który
w branży wskazywany jest jako wzorcowy w skali kraju.

ziom recyklingu papieru, metali i tworzyw
sztucznych w 2016 r. wynosił 18% tego strumienia. Poziom osiągnięty przez
spółkę LECH i mieszkańców Białegostoku był prawie dwa razy wyższy i wyniósł
35%. W 2020 r. ten poziom powinien
osiągnąć 50%. Władze spółki są jednak spokojne - dzięki edukacji mieszkańców i coraz większej świadomości,
segregacja odpadów jest coraz lepsza.

A efekty są jeszcze korzystniejsze dzięki nowoczesnej sortowni, która funkcjonuje od października 2016 r. Jej pracę
w pełni będzie można ocenić po pełnym
roku działalności. Jednak już teraz odzysk surowców jest pięć razy wyższy
niż wcześniej.
Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia) trafiają natomiast te śmieci, które

 Pierwszy rok pracy

ZUOK w Białymstoku

W pierwszym roku działalności
ZUOK unieszkodliwił 107 tys. ton odpadów komunalnych. Nie oznacza to jednak, że zabrakło odpadów do spalenia.
Projekt zakładał, że może być ich maksymalnie 120 tys. ton w skali roku, przy
nominalnej wartości opałowej odpadów
7,5 MJ/kg. Wartość opałowa odpadów
bywa jednak większa i często wynosi
8-9 MJ/kg, a zatem, by zachować bilans energetyczny instalacji, można było spalić nieco mniejszą ilość odpadów.
Pierwszy rok funkcjonowania instalacji to czas optymalizacji procesów oraz
spraw formalnych.
Sprzedaż energii cieplnej rozpoczęliśmy w połowie kwietnia 2016 r. po
zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji
Energetyki pierwszej taryfy dla ciepła
z ZUOK. Przez 8,5 miesiąca (do końca
2016 r.) wprowadzono do sieci 215 tys.
GJ ciepła. Sprzedaż energii elektrycznej
zamknęła się na poziomie 50 tys. MWh.
Odbiorcami energii cieplnej produkowanej w ZUOK są mieszkańcy Białegostoku. Energia cieplna jest sprzedawana
właścicielowi sieci ciepłowniczej i dystrybutorowi ciepła systemowego, czyli
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energe-

tyki Cieplnej. Energia elektryczna trafia
do ogólnopolskiej sieci energetycznej.

 Ochrona środowiska
przede wszystkim

- Dzięki termicznemu przekształcaniu odpadów znacznie zmniejszamy
objętość odpadów, które trafią na pole składowe w Hryniewiczach. Odpady
wtórne po spaleniu - żużel i popioły mają 15 razy mniejszą objętość niż odpady trafiające do instalacji - mówi Michał Stefanowicz, prezes zarządu PUHP
LECH w Białymstoku. - Z pozostałości
po spaleniu odzyskujemy metale żelazne i nieżelazne, które przekazujemy do
ponownego wykorzystania. Staramy się
również, by żużel mógł być wykorzystywany przy budowie dróg.
Instalacja Oczyszczania Spalin zastosowana w ZUOK w Białymstoku należy do najnowocześniejszych urządzeń
w regionie, i w Polsce. Metoda oczyszczania spalin oparta jest o system NID, tj.
półsuchą technologię łącząca kilka funkcji w jednym urządzeniu: absorpcję gazową chlorowodoru, fluorowodoru i dwutlenku siarki, usuwanie metali ciężkich,
dioksyn, furanów i cząstek stałych z wykorzystaniem węgla aktywnego i wapna
oraz odpylanie spalin z wykorzystaniem
filtra workowego.
- Dzięki tej technologii poziom emisji
zanieczyszczeń w spalinach jest na minimalnym poziomie, o wiele niższym od
dopuszczalnych wartości określonych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji - dodaje prezes Michał Stefanowicz. - Spaliny są przez cały czas monitorowane przez system analizatorów
spalin. Dane są przekazywane i zapisywane w systemie ZUOK, a dostęp do
danych w trybie online ma Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska.

 Spalarnia

zaakceptowana przez
mieszkańców

Wielu białostoczan przy okazji wycieczek i dni otwartych, miało już okazję
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zobaczyć jak działa spalarnia. Są pozytywnie zaskoczeni, że obiekt jest tak nowoczesny i nie jest źródłem nieprzyjemnego zapachu i zanieczyszczeń. Przez
12 miesięcy - od momentu uruchomienia
ścieżki edukacyjne w ZUOK - instalację
odwiedziło już ponad 3 tys. osób! Wśród
nich najwięcej jest uczniów szkół i studentów, którzy mogą przekonać się, że
system oczyszczania spalin skutecznie
chroni środowisko.
- Ostatecznie, po rozpoczęciu eksploatacji, udało nam się przekonać
mieszkańców Białegostoku, że instalacja nie jest szkodliwa dla środowiska
i dla zdrowia białostoczan - mówi Alina Pisiecka, wiceprezes zarządu PUHP
LECH. - Natomiast w okresie planowania
i uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń, inwestycja budziła spore obawy
i sprzeciw części lokalnej społeczności.
Na etapie przygotowań do realizacji zorganizowaliśmy bardzo intensywne kampanie edukacyjno-informacyjne, które
miały rozwiać te obawy. Jednak protesty
spowodowały, że okres przygotowania
projektu od złożenia wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej do wydania
prawomocnego pozwolenia na budowę
i „wbicia pierwszej łopaty“ trwał aż 50
miesięcy. Dla porównania - sama budowa zajęła tylko 25 miesięcy - dodaje
A. Pisiecka.
Obiekt budzi też duże zainteresowanie branży odpadowej i energetycznej.
Już w 2016 r. zorganizowano w Białymstoku dwie branżowe największe konferencje dotyczące gospodarki odpadami,
właśnie w celu pokazania jak powinny
funkcjonować takie wzorcowe systemy
w polskich miastach. To zainteresowanie nie gaśnie - w 2017 r. przedstawiciele branży odpadowej, ale też i ciepłowniczej, planują zorganizowanie 3
kolejnych konferencji, w których wezmą
udział uczestnicy z całej Polski.
Systematycznie odwiedzają nas też
goście zagraniczni, przede wszystkim ze
wschodniej Europy, którzy przyjeżdżają
po doświadczenia dotyczące tworzenia
takiego systemu.

o
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mieszkańcy Białegostoku wyrzucili do
kontenerów na zmieszane odpady komunalne. W ZUOK przekształcana też
jest frakcja palna odpadów pozostała
po sortowaniu, która pochodzi z Białegostoku i RIPOK-ów w województwie
podlaskim. Frakcja palna odpadów, to
odpady komunalne będące pozostałością po sortowaniu, które nie nadają się
do ponownego wykorzystania, a ich wartość kaloryczna jest wyższa niż 6 MJ/
kg. Przepisy zakazujące składowania
tego rodzaju odpadów na polach składowych weszły w życie 1 stycznia 2016
r. Dzień wcześniej białostocka spalarnia
została przekazana do eksploatacji spółce LECH. Dzięki instalacji termicznego
przekształcania rozwiązany został problem wysokich kar, jakie trzeba byłoby
płacić za składowanie takich odpadów.
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dr Przemysław Zaleski, ekspert w obszarze sektora energetycznego

Energetyka gazowa

a polityka klimatyczna

Paliwa dla energetyki
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az ziemny występuje jako składnik towarzyszący ropie naftowej lub niezależnie
od niej w okolicach, w których nie stwierdza się występowania ropy. Wyróżnia
się dwa podstawowe rodzaje gazu ziemnego, które ze względu na skład chemiczny
dzieli się na tak zwany gaz suchy, zawierający łącznie 95% metanu i etanu oraz
gaz mokry, w którym obok metanu i etanu znajdują się także cięższe węglowodory
z tego szeregu chemicznego w ilościach dochodzących do 30%1.
Gaz ziemny jako paliwo zyskuje na
znaczeniu ze względu na właściwości
ekologiczne, a dokładnie prawie zerowy
poziom emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego odpadami stałymi i dwutlenkiem siarki. Emisje pozostałych związków zanieczyszczeń w gazie ziemnym
także są niższe od powstających przy
użyciu paliw stałych i płynnych2. Struktura zużycia według danych zbieranych
przez koncern PKN Orlen wskazuje, że
na przemysł i usługi w polskiej gospodarce przypada łącznie ok. 70% zużycia
surowca, a pozostałe 30% konsumują
gospodarstwa domowe3. W przemyśle
z tego surowca korzysta głównie sektor chemiczny, energetyczny, hutniczy,
transportowy, rolniczy (głównie produkcja nawozów), mięsny oraz usługowy. W
ostatnich 10 latach gaz ziemny staje się
coraz bardziej popularny, jako paliwo do

ogrzewania mieszkań i domów, co jest
efektem m.in. rozbudowy i zagęszczaniu
sieci przesyłowej. Na rys. 1 przedstawiono strukturę sprzedaży gazu zrealizowaną przez koncern PGNiG w 2015 r.
W ostatnich latach udział gazu ziemnego w bilansie paliw pierwotnych w produkcji energii i ciepła był stosunkowo niewielki, w stosunku do węgla brunatnego
i kamiennego, co wynikało z wysokiego
kosztu produkcji z tego surowca. Ta sytuacja zmienia się dzięki rewolucji łupkowej
w USA i wysokiej podaży gazu z formacji
łupkowej. Gaz ziemny jest bardziej efektywny, co wynika z wysokiej sprawności
użytkowania błękitnego paliwa4, przy jednoczesnej możliwości regulacji i automatyzacji procesów jego dostawy5. Według
sprawozdania przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki w 2014 r. krajowe
wydobycie gazu ziemnego wyniosło 4,4

mld m3 [48 152 GWh], co w przeliczeniu
(na gaz wysokometanowy) oznacza ok.
28,2% krajowego bilansu dostaw gazu
ziemnego6. Prawdziwa rewolucja dla wykorzystywania gazu w energetyce spowodowana będzie preferowaniem przez
Komisję Europejską polityki klimatycznoenergetycznej. Ogłoszony 30 listopada
2016 r. pakiet rozwiązań legislacyjnych
pn. „Czysta energia dla Europejczyków”
(Clean energy for all Europeans7) ma stać
się konstytucją energetyczną dla krajów
członkowskich. Złudzenia nie zostawia
preambuła dokumentu, w której można
przeczytać: - European citizens spend a
significant part of their income on energy, and energy is an important input for
European industry. At the same time, the
energy sector plays a key role in the obligation to reduce greenhouse gas emissions in the Union by at least 40% until

przez koncern PKN Orlen wskazuje, że na przemysł i usługi w polskiej gospodarce przypada łącznie ok.
70% zużycia surowca, a pozostałe 30% konsumują gospodarstwa domowe iii. W przemyśle z tego
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bardziej popularny jako paliwo do ogrzewania mieszkań i domów, co jest efektem m.in. rozbudowy i
zagęszczaniu sieci przesyłowej. Na rys. 1. przedstawiono strukturę sprzedaży gazu zrealizowaną przez
koncern PGNiG w 2015 r.
7,3

0,36

3,06
2030 with an expected share of 50% of
gospodarstwa domowe
renewables by 2030 - czyli Obywate30,63
le Europy przeznaczają znaczną część
przemysł
swoich dochodów na energię, a energia
jest ważnym wkładem dla europejskiego
sektor użyteczności
przemysłu. Jednocześnie sektor energepublicznej
tyczny odgrywa kluczową rolę w redukcji
sektor usług
emisji gazów cieplarnianych w krajach
Unii, o co najmniej 40% do 2030 r., przy
czym przewidywany udział energii ze źrórolnictwo
58,65
deł odnawialnych do 2030 r. ma mieć poziom 50%. Takie stanowisko potwierdza
również wypowiedź wiceprzewodniczącego KE Maroša Šefčoviča, który podRys.
struktura struktura
zużycia gazu
w gazu
Polsce
zrealizowana
przezprzez
koncern
PGNiG
w 2015 r.
czas prezentacji pakietu stwierdził,
że 1. Procentowa
Rys. 1. Procentowa
zużycia
w Polsce
zrealizowana
koncern
PGNiG
w 2015 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Energii,
ma on na celu „przyśpieszenie przejścia
Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres
na czystą energię poprzez modernizację

Źródło: Raport KOBIZE - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE)
w 2012 r. do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za 2015 r.

Źródło: Raport KOBIZE - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w 2012 r. do

raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za 2015 r.
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europejskiej gospodarki”8, ponieważ w
ocenie KE elektrownie konwencjonalne
opalane węglem kamiennym i brunatnym,
szczególnie przyczyniają się do zwiększonej emisji, i powinny być stopniowo
wyłączane z systemu energetycznego.
W efekcie zaostrzenia kursu Unii z silną preferencją dla polityki klimatycznej,
spowodowało zmianę zapisów dotyczących wsparcia sektora wytwórczego w
mechanizmach mocowych tylko dla jednostek kwalifikujących się jako tzw. czyste źródła energii. Dokładnie dotyczy to
paragrafu 23 pkt. 4, który w nowej wersji
wprowadza kryterium emisyjności CO2 na
poziomie 550 gr/kWh (od 2022 r.). Cytując: „…Generation capacity for which a
final investment decision has been made after [OP: entry intro force] shall only be eligible to participate In a capacity
mechanism if its emissions are below
550 gr CO2/kWh. Generation capacity
emitting 550 gr CO2/kWh or more shall
not be committed in capacity mechanisms 5 years after the entry into force of
this Regulation…”9. Zapis ten wyklucza
możliwość udzielenia wsparcia nawet dla
najnowszych bloków energetycznych o
parametrach nadkrytycznych z rodziny
600°C. Są to jednostki z górnego przedziału osiąganych dziś temperatur dla
materiałów konstrukcyjnych i gwarantowanej sprawności na poziomie ponad
45-46%, które pozwalają na ograniczenie
emisji CO2 do poziomu 750 kg/MWh10.
Obecnie na świecie nie istnieje technologia budowy jednostek wytwórczych
w wersji przemysłowej, inna niż zastosowana w polskich inwestycjach - blok
11 w elektrowni Kozienice, bloki w elektrowni w Opolu, blok w Jaworznie III, czy
Turowie. Proponowane rozwiązanie w
„pakiecie zimowym” wspiera więc gaz

ziemny jako paliwo dla jednostek wytwórczych, zwłaszcza dla bloków kogeneracyjnych. Według ocen KOBIZE (Krajowy
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) poziomy emisji dla gazu ziemnego mieszczą się w normie preferowanej
w dokumentach unijnych. Polska dzięki
konsekwentnej polityce dywersyfikacji
kierunków dostaw gazu, zmienia możliwość stabilności dostaw tego surowca
dla przemysłu z jednoczesnym obniżeniem jego ceny. Dzięki prowadzonym
inwestycjom w gazową sieć przesyłową nadrabiamy opóźnienia w integracji
z europejskim systemem, czego efektem
jest możliwość rozwoju gazowych źródeł
kogeneracyjnych praktycznie w każdym
polskim mieście. Biorąc pod uwagę dostawy LNG z Kataru, USA oraz budowę
korytarza norweskiego można uznać za
wielce prawdopodobne, że to właśnie
gaz ziemny, jako paliwo czystsze spowoduje transformację polskiego miksu
wytwórczego, od energetyki węglowej
do energetyki rozumianej jako czyste źródła energii. Choć nie jest to scenariusz
optymistyczny dla tradycyjnej energetyki, a zwłaszcza dla sektora górnictwa
węgla kamiennego i brunatnego, może
stać się tak, że gaz ziemny jako paliwo
wygodniejsze do wykorzystania dla rozproszonych źródeł kogeneracyjnych i z
powodzeniem stabilizujące prace farm
wiatrowych, stanie się za niedługo dominującym paliwem energetycznym.
o
Autor bierze aktywny udział w pracach wielu organizacji branżowych. Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, podkomisji stałej ds. energetyki
przy Komisji Gospodarki Sejmu RP. Członek PTPiREE, TOE, ekspert w międzynarodowym stowarzyszeniu branżowym

Eurelectric (Energy Policy & Generation
Committee) z siedzibą w Brukseli. W
2010 objął funkcję wiceprzewodniczącego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz Narodowego
Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej utworzonej przez Wicepremiera, Ministra Gospodarki. Od 2011 ekspert przy komisji realizującej Strategiczny
Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego
w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego
w obszarze energetyki. Prowadzi blog
poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu. 
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NowoczesNe
rozwiązaNia dla
bezpieczeństwa

UDT-CERT to nowoczesna jednostka notyfikowana, certyfikująca i ekspercka. Rozwijamy się wraz z postępem
technologii, potrzebami przemysłu i naszych klientów. Wspieramy przedsiębiorców z sektora energetyki, chemii
i petrochemii, współpracujemy przy największych przedsięwzięciach gospodarczych. Nasi eksperci analizują
światowe trendy rozwojowe w zakresie metod diagnostycznych, badawczych i pomiarowych. Testujemy innowacyjne
rozwiązania, aby rozszerzać zakres usług skierowanych do przemysłu.

 badanie dronem – badania stanu technicznego
rurociągów, urządzeń i instalacji
 impulsowe prądy wirowe – badania degradacji
pod obudową i izolacją rurociągów
 SLOFEC (Saturated Low Frequency Eddy
Current) – mapowanie dna zbiorników
 cyberbezpieczeństwo – badanie podatności
komponentów instalacji na potencjalny cyberatak

Dowiedz się więcej >>

 fale prowadzone (guided waves) – badanie
rurociągów w miejscach niedostępnych (pod
ziemią, w tunelach)
 aktywna termowizja – badania delaminacji
w materiałach kompozytowych zbiorników,
rurociągów, identyfikacja pęknięć w spawach
 praca w atmosferach wybuchowych
(ekspertyzy) – odbiory techniczne urządzeń,
systemów ochronnych i instalacji, weryfikacja
spełnienia wymagań dyrektywy ATEX

Zadzwoń: tel. 22 57 22 110
Napisz: cert@udt.gov.pl
Odwiedź: www.udt-cert.pl
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dr inż. Piotr Krawczyk, mgr inż. Aleksandra Mikołajczak,
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

Układy kombinowane

do wytwarzania energii elektrycznej
w procesie regazyfikacji LNG

Paliwa dla energetyki

R

osnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz jednoczesny wzrost
świadomości ekologicznej skłania naukowców na całym świecie do poszukiwania
czystszych i bardziej efektywnych paliw. Jednym z nich jest gaz ziemny. Dostępność
gazu ziemnego jest jednak ograniczona w wielu rejonach, również naszego kraju.
Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być gaz skroplony LNG. W ubiegłej dekadzie
obserwowano znaczący rozwój infrastruktury sektora LNG (ang.Liquid Natural Gas),
zarówno w zakresie skraplania, jak i regazyfikacji. Gaz ziemny zaspokaja ok. 25%
światowego zapotrzebowania na energię, z czego 9,8% dostarcza się w postaci
płynnej (LNG). Całkowity obrót LNG wyniósł 244,8 MT w 2015 r., czyli wzrósł
o 4,7 MT w stosunku do roku poprzedniego. Artykuł przedstawia aspekty techniczne
sposobów podnoszenia sprawności układów regazyfikacji gazu ziemnego w różnych
konfiguracjach.
Systematyczny wzrost zapotrzebowania na skroplony gaz ziemny (LNG)
zdaje się utrzymać w ciągu najbliższych
lat. Globalna przepustowość układów regazyfikacji (zarówno na lądzie, jak i na
morzach) osiągnęła w styczniu 2016 r.
757 MTPA. Zważając na rosnącą liczbę
krajów importujących LNG oraz planowane inwestycje, takie jak nowe terminale regazyfikacji oraz mniejsze śródlądowe stacje regazyfikacji, przepustowość
ta ma perspektywę dalszego wzrostu w
najbliższym czasie.
Skraplanie gazu ziemnego oraz jego
transport w stanie ciekłym jest ekonomicznie uzasadnione w przypadku, gdy

odbiorca znajduje się w znacznej odległości od miejsca wydobycia paliwa1.
Generalnie skraplanie i transport LNG
jest tańszy od budowy rurociągów dla
odległości ok. 1000 km dla transportu
morskiego oraz 4000 km w przypadku
rurociągu śródlądowego.
Poszukiwania nowych źródeł gazu
ziemnego przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania jego transportem w
postaci skroplonej. LNG przed dostarczeniem do odbiorcy końcowego musi
zostać przekształcony do stanu gazowego. Proces ten nazywany regazyfikacją, zachodzi w stacjach regazyfikacji.
Tradycyjne metody regazyfikacji opiera-

ją się o wytwarzanie ciepła niezbędnego
do procesu odparowania gazu poprzez
spalanie części regazyfikowanego paliwa,
co generuje straty 4,5. Procesy zachodzące od momentu wydobycia do zużycia u
odbiorcy końcowego, takie jak chłodzenie kriogeniczne, transport morski, podnoszenie ciśnienia oraz regazyfikacja, są
bardzo energochłonne. Mogą one wymagać konsumpcji nawet ponad 10% energii
dostarczanego paliwa, co skutkuje ograniczeniem zdolności przesyłania, sprawności oraz spadkiem opłacalności wykorzystania LNG 6,7. Co więcej, skraplanie i
transport drogą morską znacznie obniża
zyski ekologiczne, w rozumieniu emisji
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gazów cieplarnianych w przeliczeniu na
jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej w oparciu o to paliwo8.
Część egzergii gazu ziemnego w postaci skroplonej może być odzyskana
podczas procesu regazyfikacji i zamieniona na inny rodzaj energii, np. energię
elektryczną. Przykładem realizacji takiego pomysłu może być zastosowanie
cyklu Rankine’a 1. Taka instalacja musi
składać się z pompy zasilającej, wymiennika ciepła oraz turbiny. Gaz opuszczający taki układ (za turbiną) powinien mieć
parametry umożliwiające dostarczenie
go do odbiorcy końcowego. Niska temperatura parowania gazu ziemnego pozwala zastosować ciepło odpadowe lub
ciepło uzyskane z odnawialnych źródeł
energii (np. energii słonecznej lub geotermalnej), jako górne źródło ciepła, co
może być dodatkową zaletą instalacji.
Generacja energii elektrycznej z tego
rodzaju źródeł w tradycyjnym podejściu
jest zazwyczaj nieopłacalna ze względu na zbyt niskie temperatury możliwe
do osiągnięcia, przy wykorzystaniu tych
źródeł. Zastosowanie takiego podejścia
pozwala uniknąć spalania transportowanego gazu.

 Wybrane konfiguracje
układów regazyfikacji

Parametry gazu na wylocie z instalacji regazyfikacji powinny być dostosowane do parametrów niskociśnieniowych
rurociągów gazu. Maksymalne ciśnienie
takiego gazu, zgodnie z regulacją Ministerstwa Energii nie może przekroczyć

Rys. 2. Koszty transport gazu ziemnego 2

10 kPa. Temperatura kształtuje się na
poziomie 0°C.
Najprostszy układ do regazyfikacji gazu ziemnego z odzyskiem
energii poprzez zastosowanie cyklu
Rankine’a przedstawia rys. 3. Składa
się on z dwóch wymienników ciepła (2 i
4), pompy wody (5), kriogenicznej pompy LNG (1) oraz turbiny (3). Pierwszy wymiennik ciepła jest umieszczony między
pompą kriogeniczną i turbiną, a drugi
- za turbiną, przed oddaniem gazu do
odbiorcy końcowego. W wymiennikach
ciepła gaz ogrzewa się kosztem ciepła
oddanego przez wodę. Zza pierwszego
wymiennika ciepła, gaz trafia na turbinę
sprzęgniętą z generatorem, gdzie rozpręża się produkując energię elektryczną.
Część tej energii zużywana jest na potrzeby własne układu (zasilanie pomp),
natomiast pozostała część może zostać

sprzedana lub wykorzystana do zaspokojenia innych potrzeb energetycznych
przedsiębiorstwa. Zimna woda zza wymienników ciepła może być wykorzystana według potrzeb lokalnych przedsiębiorstw, bądź samej stacji regazyfikacji.
Temperatura wody zasilającej wymienniki ciepła to ok. 30°C, natomiast temperatura wylotowa wody ok. 15-18°C.
Przykładowo dla wydatku gazu rzędu
500 kg/h zastosowanie takiego układu
pozwala na generowanie ok. 33 kW mocy elektrycznej.
Innym przykładem tego typu rozwiązań może być wielostopniowy adiabatyczny układ regazyfikacji, przedstawiony
na rys. 4. Składa się on z czterech wymienników ciepła (2, 4, 6 i 8) oraz trzech
stopni turbinowych (3, 5 i 7). Pierwsze
trzy podgrzewają gaz przed odpowiadającymi im stopniami turbinowymi, nato-
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Rys. 1. Obrót LNG oraz liczba krajów importujących i eksportujących to paliwo 3
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miast czwarty umieszczono za turbiną,
podobnie jak w poprzedniej konfiguracji
celem podwyższenia temperatury gazu do odpowiedniego poziomu. Układ
wielostopniowy jest rozszerzeniem rozwiązania pierwszego, poprzez dodanie
dodatkowych wymienników i podział procesu rozprężania na stopnie.
Zastosowanie takiego rozwiązania
pozwoliło znacznie poprawić osiągi układu. Dla analogicznego wydatku masowego gazu możliwe jest osiągnięcie o
ok. 20% większej mocy.
Trzeci zaprezentowany w tym artykule układ opiera się na wykorzystaniu
ciepła odpadowego w układzie regazyfikacji (rys. 5). Jako źródło tego ciepła
można wykorzystać mikroturbinę gazową lub gazowy silnik tłokowy (5). Ciepło
odpadowe z silnika może pochodzić z
dwóch źródeł: chłodzenia obudowy silnika (pompa 6) oraz z gazów wylotowych. Chłód otrzymany w wymiennikach
ciepła (2 i 3) może zostać wykorzystany np. do chłodzenia warzyw czy owoców, w klimatyzacji lub do chłodzenia
maszyn i urządzeń (w tym np. serwerowni), wszystko zależy od lokalnych
uwarunkowań. Zastosowanie ciepła odpadowego z silnika lub mikroturbiny pozawala osiągnąć wyższą temperaturę
gazu w układzie regazyfikacji, co skutkuje wyższą mocą elektryczną możliwą
do wygenerowania. W opisywanym układzie zastosowano podgrzew dwustopniowy gazu. W pierwszym wymienniku
ciepła (2) wykorzystywane jest ciepło z
chłodzenia silnika, ze względu na niższe
temperatury. W drugim kroku następuje podgrzew gazu ziemnego w wyniku
oddawania ciepła od spalin, które mają
znacząco wyższą temperaturę. Należy
także podkreślić, że silnik gazowy spala paliwo, ale także produkuje energię
elektryczną bądź mechaniczną, która
może być wykorzystana do celów własnych przedsiębiorstwa, bądź sprzedana do sieci. Sprawność silników tłokowych zasilanych gazem ziemnym sięga
dzisiaj 40%.
Opisany powyżej układ może odzyskać niecałe 60 kW (przy założeniu wydatku masowego gazu 500 kg/h). Gdy-

Rys. 3. Prosty adiabatyczny układ regazyfikacji LNG

Rys. 4. Wielostopniowy adiabatyczny układ do regazyfikacji LNG

Rys. 5. Układ regazyfikacji LNG wykorzystujący ciepło odpadowe

by uwzględnić także energię elektryczną
wyprodukowaną przez silnik gazowy,
układ może oddawać ponad 130 kW.

 Podsumowanie
Zważywszy na zwiększające się
zainteresowania gazem skroplonym

LNG należy (zdaniem autorów) spodziewać się rozwoju technologii wykorzystywanych w tym obszarze. Zaprezentowane układy do regazyfikacji
gazu ziemnego pozwalają poprawić
sprawność energetyczną tego procesu, w stosunku do technologii wykorzystywanych obecnie. Bazują one
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na powszechnie znanych i stosowanych maszynach i urządzeniach. W
celu porównania opisanych układów
do regazyfikacji LNG, zestawiono ich
podstawowe parametry (tab. 4). Przypomnijmy: obliczenia wykonano dla
wydatku masowego gazu równego
500 kg/h oraz temperatury wody w
wymiennikach od 27°C do 18°C.
Z powyższych danych wynika, że
najkorzystniejszym energetycznie rozwiązaniem jest użycie ciepła odpadowego z silnika gazowego w układzie regazyfikacji LNG. Takie rozwiązanie pozwala
uzyskać najwyższą moc generowaną w
układzie i efektywnie zagospodarować
ciepło odpadowe. W ramach prezentowanych prac nie prowadzono analiz
ekonomicznych, których wyniki zadecydują o zasadności wdrożenia jednej
z proponowanych koncepcji.

o
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Tab. 4. Przykładowe wyniki obliczeń dla poszczególnych konfiguracji
Nazwa układu

Moc odebrana
przez układ [kW]

Wydatek masowy
wody [kg/h]

Sumaryczna moc cieplna wymienników [kW]

Prosty adiabatyczny

33

14000

151

Wielostopniowy adiabatyczny

46

15300

167

Wykorzystujący ciepło
odpadowe

57 (133)

9200

100
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TIRU, PRODUCENT
ZIELONEJ ENERGII

DLA POLSKICH MIAST…

E

TIRU w 2016 r. to:
ksploatacja zakładu odzysku energetycznego
 36 zakładów;
z odpadów komunalnych (ITPOK) to usługa, której  1 200 pracowników;
jakość zależy od doskonałości wiedzy i doświadczenia  ponad 3 mln ton przetworzonych
odpadów komunalnych;
pracowników oraz wyniku wieloletnich dobrych praktyk.
 2.7 TWh sprzedanej energii elekW naszej historii brak jest negatywnych referencji! TIRU
trycznej i pary;
800 tys. mieszkańców ogrzewa

chętnie udostępni przyszłym polskim użytkownikom
W TIRU
CZŁOWIEK JEST W CENTRUM KAŻDEGO PROJEKTU
- we wszystkich
pr
nych i zaopatrzonych
w ciepłą woITPOK całość swoich kompetencji.
dę oraz prąd;

inwestycję w załogę eksploatacji – to jeden z kluczy do
osiągnięcia sukcesu :
0.7 mln ton unikniętej emisji CO .
Tworzymy pragmatyczne i uczciwe re- Identyfikowanie
się przez
cała załogę i przezwspółpracujące
zewnętrzn
DOBRE RELACJE
lacje partnerskie dla optymizacji i walo NASZA EKSPERTYZA
ryzacji lokalnych
zasobów,
respektując
SŁUŻY SAMORZĄDOM
Z KLIENTEM
SĄ
pewną
kulturą
działania,
której
kluczowymi
elementami
są praktyczne
W OSIĄGANIU
WPISANE W GENY TIRU jednocześnie ich specyfikę. Nieustannie
doświaczeń , bezpieczeństwo,
szkolenie,
wzajemna
informacja i wzajem
staramy się wyprzedzać
zobowiązania
NAJLEPSZYCH
środowiskowe wynikające z europejskich
Od 1922 r. TIRU tworzy koncepcje,
REZULTATÓW
- buduje
Wszyscy
są
100% zatrudnieni
do eksploatacji i utrzyman
normw
prawno-środowiskowych,
poprzez
i eksploatujepracownicy
zakłady waloryza-
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cji termicznej, biologicznej i surowcowej
odpadów we Francji, Wielkiej Brytanii i
Kanadzie. Specjalizujemy się w odzysku
energii z odpadów, w oparciu o know
how jednego z liderów na rynku energetycznym Europy - Grupy EDF. Mamy
więc do czynienia z podwójną kompetencją: Odpady/Energia.
Bogate doświadczenie w zakresie
budowy i eksploatacji ZTPOK służy zaspokojeniu potrzeb naszych klentów. Jako autentyczny specjalista waloryzacji
odpadów i liczący się na tym rynku gracz,
możemy pochwalić się ponad 600-letnim
skumulowanym doświadczeniem eksploatacji spalarni. Firma TIRU zawsze dba o
bliski kontakt i ścisłą współpracę z klientami, starając się o całkowicie przejrzyste relacje, które zapewniamy poprzez
naszą codzienną obecność w terenie.

stosowanie jak najwyższych parametrów
w realizowanych i prowadzonych przez
nas instalacjach TPOK.

Sprawdzone know how TIRU, zapewnia osiągnięcie założonych podczas projektowania zakładu TPOK wy-
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 WARTOŚĆ KAŻDEJ

INSTALACJI DO
PRZETWARZANIA
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
NIE LEŻY W MOCY
PRZEROBOWEJ,
ALE W ZDOLNOŚCI
ZAPEWNIENIA
OCZEKIWANYCH
REZULTATÓW, ROK PO
ROKU

 MOŻEMY BYĆ

PARTNEREM W
KAŻDYM PROJEKCIE
i NA KAŻDYM ETAPIE

Jesteśmy specjalistami w zakresie
projektowania - budowy - eksploatacji
zakładów TPOK, stosując technologie
dostosowane do potrzeb klienta. Nasze obiekty pracują w technologii pieca oscylacyjnego, pieca rusztowego,
czy też pieca ze złożem fluidalnym. Posiadamy doświadczenie w eksploatacji
praktycznie wszystkich działających na
świecie technologii w zakresie TPOK.

Dlatego możemy być unikalnym partnerem towarzyszącym właścicielowi
instalacji przez cały czas realizacji projektu, dbając o:
 skuteczność kompleksowej inżynierii;
 nieustanne otwarcie na nowe technologie;
 zachowanie ciągłości pomiędzy budową a eksploatacją;
 zabezpieczenie wykonania i gwarancji;
 dotrzymanie podjętych zobowiązań.

bardziej różnorodne są te doświadczenia, tym skuteczniej można antycypować nietypowe sytuacje. Samo przeszkolenie przez dostawcę technologii,
który najczęściej sam tego doświadczenia nie posiada, może czasami nie
wystarczyć.
TIRU podejmując się prowadzenia i
eksploatacji instalacji TPOK może zobowiązać się do przestrzegania kluczowych
dla modelu ekonomicznego, następujących parametrów:
 Wydajność objętościowa i cieplna kontrola odpadu na wejściu i dobre
« zarządzanie fosą ».
TIRU,
PRODUCENT
ZIELONEJ
ENERGII DLA POLSKICH MIAST…..
Będąc
partnerem
w zakresie eks Sprawność i praca instalacji
ploatacji instalacji TPOK mobilizujemy
> 8200 h/r. - wynik jakości eksplozespół już
na
kilka
miesięcy
przed
jej
atacji,
zapobiegawczej,
Proponuje potencjalnym partnerom
nakonserwacji
rynku polskim
:
uruchomieniem.
Proces
organizacji
jest
naprawczej
i
serwisu.
- Korzyści praktycznych doświadczeń od 1922 roku (95 lat)
etapowy, a jego pierwszym krokiem i
 Skuteczność energetyczna - inteligentne zarządzanie okresami
jednym z najistotnieszch, jest powołanie
- Koncepcje i eksploatacja zakładów odzysku energetycznego odpadów komunalny
przerw vs. dostarczanie energii
Dyrektora Zakładu, równocześnie orgado komunalnych
nizując system Zintegrowanej Eksploata(ciepło/elektryczność).
cji i Konserwacji - Utrzymania Ruchu.
 Skuteczność środowiskowa - emi- opierając się na Referencjach zarówno
dużych spalarni
sje, jakośćbardzo
żużli, zarządzanie
odpa- jak St. Ouen ( 600
rocznie)
jak
i
rozwiązań
technologicznych
dostosowanych
do problematyki konkre
dami ze spalin, itp.
W procesie tym kierujemy się kilkosamorząduzadaniami:
(jak wyspa St, Barthelemy,
10 000 ton
rocznie)
ma podstawowymi
socjalna
- higiena,
 Skuteczność
 Jakością nadzoru - źródło kompetencji grupy TIRU i firmy - matki
EDF (nadzór przez « znających się
na rzeczy »).
 Szkoleniami załogi - programy wymian, wewnętrzne praktyki zawodowe, dzielenie się doświadczeniem i
wiedzą.
 Opracowaniem procedury prowadzenia instalacji.
 Programem serwisu zapobiegawczego i naprawczego, przygotowaniem do przerw remontowych, we
współpracy z dyrekcją techniczną
i biurem projektów TIRU.
 Wprowadzaniem certyfikacji dla użytkownika od pierwszego roku eksploatacji: ISO 9001, 14001, 18001,
50001.
Aby bezstresowo prowadzić eksploatację spalarni odpadów, nieocenione jest oparcie się na wieloletnich
doświaczeniach. Każda, nawet najlepsza technologia wymaga fachowej i
doświadczonej obsługi, a im dłuższe i

Paliwa dla energetyki

ników eksploatacji, a także gwarantuje
trwałość urządzeń przemysłowych.
Własna grupa inżynieryjna i biuro projektów, regularnie wspiera ekipy eksploatacyjne i zapewnia ciągłą poprawę
procesów technologicznych. Posiadamy również Własne Centrum Analiz
Operacyjnych, które na bieżąco wspiera
prowadzenie zakładu, tak aby minimalizować ryzyko powstania jakiejkolwiek
awarii. Jako operator instalacji TPOK,
dajemy samorządom gwarancję prowadzenia jej, na jak najwyższym poziome,
co gwaranuje w 100% wykorzystanie
instalacji, zgodnie z jej przeznaczeniem.
Takie rozwiązanie daje również gwarancję, że intalacja jest prowadzona przez
fachowców. Wśród swoich referencji
mamy zarówno bardzo duże spalarnie, takie jak St. Ouen ( 600 tys. ton
rocznie) i rozwiązania technologiczne
dostosowane do problematyki konkretnego regionu/samorządu, jak wyspa St.
Barthelemy (10 tys. ton rocznie).
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W FILOZOFIĘ TIRU WPISANE JEST RÓWNIEŻ ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE LOKALNE Taka współpraca ze stowarzyszeniami i klubami pozwala na utworzenie więzi lokalnych i jest to
bardzo ważne gdyż firma wpisuje się w lokalny pejzaż ekonomiczny na wiele lat.

Oto kilka przykładów z Francji :

JL Bourg
koszykówka

Hénin
Festiwal Beaujolais
Chambéry
oraz
święta
Sigebert
w Villefranche
piłka ręczna
W 2016 roku, TIRU to : Rys. 1. Przykłady współpracy Tiru ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi we Francji
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Andrzej BEDNARZ
Dyrektor Projektów Polska
dziłania w zakresie eksploatacji i utrzy Odpady komunalne + odpady
Tel. +48 605 347 784
mania ruchu w zakładzie.
przemysłowe + odpady medycz@: expeco2@orange.fr
ne związane z ryzykiem zakażeń
+ osady z oczyszczalni ścieków
 W FILOZOFIĘ WPISANE
JEST RÓWNIEŻ
 Wysoka średnia wartość opałowa
Zaopatrywanie szklarni rolZAANGAŻOWANIE W
czych w ciepłą wodę
ŻYCIE LOKALNE
Współpraca ze stowarzyszeniami i
klubami sportowymi pozwala na utworzenie więzi lokalnych, jest ona dla nas
ważna, gdyż firma TIRU wpisuje się w
lokalny pejzaż ekonomiczny na wiele lat.
Kilka przykładów z Francji zaprezentowano na rys. 1.
 INNOWACJE SEDNEM ROZ-

WOJU USŁUG ENERGETYCZNYCH
W eksploatacji każdej instalacji
TIRU stara się nieustannie, w miarę
możliwości wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne. Oto kilka
konkretnych przykładów polepszenia

Rys. 2. TIRU NA ŚWIECIE

I Konferencja
„E-mobility”

20-21 CZERWCA
2017 r.

Kraków

Centrum
Energetyki AGH

Zakres tematyczny:
- Elektromobilność - szanse i zagrożenia
- Infrastruktura sieciowa a elektromobilność
- Ładowanie pojazdów elektrycznych
- Magazynowanie energii
- Emobility - wyzwanie dla samorządów
Na konferencję zapraszają:
Centrum Energetyki
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
i Wydawnictwo „Nowa Energia”
Szczegóły: www.konferencje.nowa-energia.com.pl/emobility/2017
Partner Merytoryczny:

Organizator:

Konferencja organizowana w ramach promocji Projektu „Centrum Energetyki” MRPO.05.01.00-12-084/12
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w zakresie energii i klimatu - cz. I

Z

uwagi na kształt obecnego miksu energetycznego w Polsce system energetyczny,
w dalszym ciągu jest zarządzany w sposób scentralizowany. Duże, mało elastyczne
elektrownie konwencjonalne o stosunkowo wysokiej emisji gazów cieplarnianych,
stanowią nadal podstawę polskiego systemu energetycznego, zabezpieczającego
dostawy energii - wliczając dostawy węgla kamiennego i brunatnego przez polskie
kopalnie. Moc zainstalowana odnawialnych źródeł wytwórczych kształtuje się na
znacznie niższym poziomie. Przy czym lądowe elektrownie wiatrowe stanowią mniej
niż 6 GW, a ogniwa fotowoltaiczne ok. 200 MW mocy zainstalowanej. Łączna
zainstalowana moc generacyjna wynosi 41 GW, jednak centralnie zarządza się
jedynie 25 GW mocy, przeznaczonymi na cele bilansowania Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego przez PSE - tak zwane Jednostki Wytwórcze Centralnie
Dysponowane ‘JWCD’.

 Aktualny stan

Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego

Wymagane obciążenie systemu elektroenergetycznego w 2015 r. wahało się
w granicach od 20,5 GW w miesiącach
letnich do 24,5 GW w grudniu, co w teorii
mogłoby zostać pokryte przez PSE centralnie zarządzanymi jednostkami wytwórczymi. Należy zwrócić uwagę, iż rezerwy
mocy są znacznie wyższe w miesiącach
zimowych. Z uwagi na wpływ zmian klimatycznych, tj. gorętsze lata, oczekuje
się, że w nadchodzących latach szczyt
letni będzie niemal zbieżny ze szczytem
zimowym wynoszącym obecnie 25 GW1.
Zgodnie z danymi PSE zazwyczaj w miesiącach letnich planowane prace konserwacyjne i modernizacyjne elektrowni
‘JWCD’ objęły w 2015 r. do 5,4 GW ich
mocy, co doprowadziło do przerwy w zasilaniu w lipcu i sierpniu 2015 r. Z tego
powodu w 2016 r. zdecydowano przesunąć te prace na maj, czerwiec i wrzesień.
Ponadto nieplanowane prace konserwacyjne obejmują co roku do 2 GW mocy.
Rezerwy wirujące stanowiły w 2015 r. od
0,9 do 1,7 GW i były wyższe w miesiącach zimowych. Tak zwane „zimne rezerwy“ (wymagające zimnego rozruchu elektrowni węglowych) oscylowały w 2015
r. pomiędzy 1,4 a 3,8 GW. Oba rodzaje
rezerw są elementami rynku mocy, jednakże Komisja UE kwestionuje szczególnie mechanizm zimnej rezerwy jako
nieskuteczną pomoc publiczną, z uwagi
na brak elastyczności w przypadku niedoboru mocy, niezależnie od poziomu
emisyjności źródła2.
Udział zdecentralizowanych dostawców energii ze źródeł odnawialnych jest
nadal mały, niemniej penetracja sieci dystrybucyjnych wysokiego i średniego napięcia przez OZE, wykazuje tendencję
rosnącą. Dla sieci dystrybucyjnych 110
kV udział dostarczanej energii elektrycznej z OZE zwiększył się z 0,4% w 2002 r.
do 51,9% w 2015 r., w sieciach średnionapięciowych udział OZE zwiększył się
z 1,5% w 2002 r. do 34,4% w 2015 r3.
Przez ostatnich kilka lat operatorzy sieci dystrybucyjnych podjęli wiele starań

w zakresie modernizacji sieci. Jednak
należy mieć na uwadze, iż sieci przesyłowe nadal czekają na modernizację
i rozbudowę. W perspektywie 2025 r.
PSE planuje dokonać znacznej rozbudowy sieci przesyłowej w północnej Polsce
oraz wzdłuż zachodniej granicy celem
zwiększenia zdolności importowej4. Ta
rozbudowa nie wydaje się być związana
z rozwojem lądowych farm wiatrowych,
które są zlokalizowane głównie w północnej części Polski, ponieważ KSE przygotowany jest do ok. 9 GW mocy farm wiatrowych, a obecna moc zainstalowana
wynosi poniżej 6 GW. Zatem można wyciągnąć wniosek, iż sieć przesyłowa zostanie przygotowana dla strategicznych
projektów inwestycyjnych na wybrzeżu
Bałtyku, tj. farm wiatrowych na morzu
i/lub elektrowni jądrowych.
Polski sektor energetyczny musi znaleźć skuteczną metodę działania w trudnym otoczeniu rynkowym:
 stopniowa derogacja przeważającej części floty elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni do 2030 r.,
zgodnie z dyrektywami IED, MCP
i konkluzjami BAT5 obowiązującymi
od 2021 r., przy czym nowe konkluzje BAT najprawdopodobniej będą
podlegać dalszemu zaostrzeniu do
2030 r. - przyłączenie nowych dużych jednostek węglowych o łącznej mocy 4,2 GW (EWK Opole, EWK
Kozienice, EWK Jaworzno, EWB Turów), ale również wymiana części
floty elektrociepłowni na jednostki gazowe (np. Gorzów Wlkp., Żerań, Siekierki, Włocławek) nie będzie
w stanie zastąpić floty podlegającej
wyłączeniu bez budowy/modernizacji dalszych jednostek wytwórczych;
 wzrastające ceny uprawnień
do emisji gazów cieplarnianych
dla sektora energetycznego
w ramach systemu handlu EU ETS
przy równoległym stopniowym wygaszaniu wolnych uprawnień dla
sektora energetyki elektrycznej
i cieplnej do 2027 r.6;
 aukcje na uzyskanie wolnych
uprawnień do emisji od 2021 r.
w ramach funduszu moderniza-









cyjnego i funduszu derogacyjnego
mające na celu budowę nowych
jednostek emitujących maksymalnie 450 g CO2/kWh7, co wyklucza
elektrownie węglowe;
dalsza ekspansja źródeł OZE w Europie z niskimi kosztami operacyjnymi (głównie energetyka wiatrowa
na lądzie i/lub na morzu oraz fotowoltaika) w celu realizacji ścieżki
niskoemisyjnej;
zwiększenie zdolności importowej
znacznie tańszej energii hurtowej np.
z Niemiec (z powodu budowy przesuwników fazowych i podziału strefy cenowej Phelix w połowie 2018 r.)
i Szwecji (bezpośrednio lub pośrednio przez LitPolLink 1 oraz docelowo
LitPolLink 2/kabel morski Kłajpeda Władysławowo), ale również tańszej
energii hurtowej z Czech i z Słowacji
(z elektrowni jądrowych);
politycznie motywowane dokapitalizowanie PGG w celu utrzymania ok.
40 tys. miejsc pracy w (częściowo
nierentownych) kopalniach - w istocie blokując pilnie wymagane inwestycje w sektorze górnictwa węgla
kamiennego, aby zwiększyć poziom
wydobycia dobrej jakości węgla
(z niską zawartością siarki oraz rtęci)
utrzymując bezpieczeństwo energetyczne przez rodzime paliwo przez
następne dekady, przy czym dokapitalizowanie może w każdej chwili
zostać zakwestionowane przez Komisję Europejską jako niedozwoloną
pomoc publiczną;
dalsze uzależnienie od importu paliw konwencjonalnych, w tym nie
tylko gazu ziemnego, ale również
węgla kamiennego lepszej jakości
- wzrost współczynnika uzależnienia od importu (nośników) energii
o 11%, w okresie 2005-20148.

 Pakiet zimowy i rynek
mocy

Czwarty pakiet legislacyjny Unii Energetycznej tzw. Pakiet Zimowy wyznacza
kierunek kształtowania regulacji prawnych mających na celu osiągnięcie celów
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klimatyczno-energetycznych na szczeblu
unijnym i celów klimatycznych, wyznaczonych do osiągnięcia do 2030 r., tj. (i)
co najmniej 40% redukcji krajowej emisji
gazów cieplarnianych całej gospodarki
w porównaniu z 1990 r., (ii) co najmniej
27% udziału zużywanej energii ze źródeł odnawialnych w UE, (iii) co najmniej
27% (wzrost do 30%) poprawa krajowej
efektywności energetycznej w 2030 r.,
oraz (IV) cel zdolności międzynarodowej
wymiany energii elektrycznej w 2030 r.,
na minimalnym poziomie 15% krajowej
mocy zainstalowanej9.
Przy obecnym otoczeniu rynkowym
wymogi legislacyjne przedstawione
w Pakiecie Zimowym stanowią poważne
wyzwanie dla polskiego sektora energetycznego. Przy zobowiązaniu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sposób równomierny i ciągły do 2030 r. do
500 g CO2/kWh (według scenariusza
referencyjnego PRIMES z 2016 r.10 wynikającego ze zobowiązań na poziomie
UE z 2014 r.), zgodnie z danymi KOBIZE
z obecnego poziomu 770 g CO2/kWh,
polski miks energetyczny będzie musiał
ulec znaczącym zmianom we względnie
krótkim czasie.
Ty m c z a s e m k o ł e m r a t u n k o wym dla polskiego sektora elektroenergetycznego ma być rynek mocy
w kształcie przedstawionym przez Ministerstwo Energii11. Mechanizmy rynku mocy, tj. dodatkowe wynagrodzenie
za udostępnioną moc rezerwową, są
ogólnie dopuszczalne i już obecnie funk-

cjonują w wielu państw członkowskich.
Polska dotychczas wdrożyła dwa mechanizmy rynku mocy tj. rezerwę zimną
i rezerwę wirującą. Jednakże zgodnie
z projektem rozporządzenia wewnętrznego rynku energii elektrycznej12 przyszłe
wdrażanie mechanizmów rynku mocy
będzie wymagać corocznej oceny na
poziomie europejskim przez ENTSO-E,
tj. w zakresie „ogólnej przydatności systemu energii elektrycznej do zasilania
bieżących i przewidywanych zapotrzebowań na elektryczność, na dziesięć lat
do przodu”13. Ocena ta pozwoli europejskim organom określić przydatność
propozycji krajowych dla wprowadzenia
mechanizmu rynku mocy. Jednak nawet
po pokonaniu pierwszej przeszkody, koniecznym będzie dokonanie konsultacji
z połączonymi krajami członkowskimi,
czy nie będzie możliwe w pierwszej kolejności rozważenie innego podejścia
w zakresie zabezpieczenia dostaw, jak
np. import energii za pomocą interkonektorów i wykorzystanie magazynów
energii14. Mechanizmy rynku mocy muszą charakteryzować się otwartością na
dostawców z połączonych krajów członkowskich - chyba że przyjmą formę rezerw strategicznych15, jak np. wdrażany
w Polsce mechanizm „rezerwy wirującej”.
Niemniej mechanizm rezerwy strategicznej zgodnie z projektem rozporządzenia
wewnętrznego rynku energii elektrycznej nie może skutkować jakimikolwiek
nowymi inwestycjami, a nawet modernizacjami. Zgodnie z projektem rozpo-

rządzenia wewnętrznego rynku energii
elektrycznej, organy krajowe nie mogą
zabraniać wytwórcom, zlokalizowanym
w regionie uczestnictwa w przetargach
na mechanizmy rynku mocy, o ile istnieje odpowiednia zdolność importowa16.
W związku z transformacją energetyczną projekt rozporządzenia wewnętrznego rynku energii elektrycznej
zakazuje wprowadzenia mechanizmu
wsparcia rynku mocy dla nowych jednostek (tzn. rozpoczęcie procesu inwestycyjnego), wdrażających technologie
emitujące maksymalnie 550 g CO2/kWh
począwszy od 2021 r. i dla istniejących
jednostek emitujących powyżej 550 g
CO2/kWh po 2025 r17.

 Wnioski
Przy takim otoczeniu legislacyjnorynkowym, dobrze zaplanowane przejście do energetyki niskoemisyjnej jest
koniecznością, w celu uniknięcia poważnych ekonomicznych perturbacji
polskich koncernów energetycznych,
nagłej utraty wielu tysięcy miejsc pracy w polskim górnictwie, ewentualnego
przejęcia rynku nośników energii i jednostek wytwórczych przez graczy spoza UE, co niekorzystanie wpłynęłoby na
krajowe bezpieczeństwo energetyczne,
a wreszcie uniknięcia poważnych problemów z dostawą energii elektrycznej oraz
energii cieplnej. 

o

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Raport roczny z funkcjonowania KSE za 2015 r.
2. Sprawozdanie Komisji, Wstępne sprawozdanie z badania sektorowego dotyczącego mechanizmów zapewniających moce wytwórcze (SWD (2016) 119 wersja ostateczna).
3. Niewiedział E., Efektywność energetyczna a straty energii elektrycznej w polskich sieciach elektroenergetycznych, Energia Elektryczna styczeń 2017.
4. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025.
5. Commission implementing decision establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for large
combustion plants. (Proces legislacyjny ma zostać zakończony w 2018 r., natomiast wdrożenie do praca krajowego jest planowane do 2021 r.).
6. Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji
niskoemisyjnych z dnia 15.07.2015 r. (COM (2015) 337 wersja ostateczna). Projekt rozpatrywany jest w trybie zwykłej procedury ustawodawczej, obecnie po pierwszym czytaniu w
Parlamencie Europejskim w dniu 15.02.2017 r.
7. Ibidem.
8. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Drugie
sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej z dnia 01.02.2017 r. (COM (2017) 53 wersja ostateczna).
9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Czysta
energia dla wszystkich Europejczyków z dnia 30.11.2016 r. (COM (2016) 860 wersja ostateczna).
10. EU Reference Scenario 2016, Energy, transport and GHG emissions. Trends to 2050.
11. Projekt ustawy o rynku mocy z dnia 30.11.2016 r., wersja 2.3.
12. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej z dnia 23.02.2017 r. (COM (2016) 861 wersja ostateczna).
13. Ibidem.
14. Ibidem.
15. Ibidem.
16. Ibidem.
17. Ibidem.
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Aktualny stan oraz perspektywy
rozwoju kogeneracji w Polsce

D

Ciepłownictwo

efinicja kogeneracji została wprowadzona do Prawa energetycznego (dalej
pr. energ.) nowelą z dnia 12 stycznia 2007 r. Kogeneracja to równoczesne
wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego
procesu technologicznego tzw. skojarzenie lub CHP (Combined Heat and Power).
Jednoczesna produkcja ciepła (chłodu) i energii elektrycznej lub mechanicznej
daje możliwość bardziej ekonomicznego wykorzystania pierwotnych zasobów
energii, i w konsekwencji ma również charakter proekologiczny.
Ze względu na efektywność wykorzystania paliw oraz stabilność wytwarzania, kogeneracja powinna zajmować ważne miejsce w krajowym miksie
energetycznym. Zdaje się to również
zauważać Rada Ministrów, która podejmując uchwałę o przyjęciu „Polityki
energetycznej Polski do 2030 r.” wskazała bardzo ambitny cel podwojenia
produkcji energii elektrycznej w kogeneracji do 2020 r. Z kolei w projekcie
„Polityki energetycznej Polski do 2050
r.“ wskazano nie tylko, że z punktu widzenia poprawy efektywności energetycznej źródeł wytwarzania, pożądany
jest dalszy wzrost produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji,
ale również, że aby pobudzić inwestycje
w zakresie wysokosprawnej kogeneracji niezbędny jest nowy długoterminowy
system wsparcia. Potencjał kogeneracji
zdaje się również zauważać ustawodawca wspólnotowy, który w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października
2012 r. w sprawie efektywności energe-

tycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE
i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw
2004/8/WE i 2006/32/WE, zauważa,
że: „Państwa członkowskie powinny
zachęcać do wprowadzania środków i
procedur wspierających instalacje kogeneracyjne o całkowitej znamionowej
mocy cieplnej dostarczonej w paliwie
wynoszącej mniej niż 20 MW, tak aby
zachęcać do rozproszonego wytwarzania energii”. Dodatkowo w cytowanej
dyrektywie zwraca się uwagę na znaczny potencjał wysokosprawnej kogeneracji w zakresie oszczędności energii
pierwotnej oraz jego w dużym stopniu
niewykorzystanie w UE.
Obecny system wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji zakończy się 31
grudnia 2018 r. Jednakże, pomimo zapewnień rządu, które znalazły swój wyraz
w przywołanych Politykach, do dnia dzisiejszego nie ma żadnego projektu, który obejmowałby swym zakresem kompleksowy system wsparcia kogeneracji
po 31 grudnia 2018 r.

 Obowiązujący System
Wsparcia

Krajowy system wsparcia przewiduje pomoc wyłącznie dla wysokosprawnej
kogeneracji tzn. takiej, która pozwala na
oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji. Punktem odniesienia dla oszczędności są
wyniki osiągane przy wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach
sprawności dla wytwarzania rozdzielonego. Ustawodawca przewidział również
poziom na jakim oszczędność ma się
kształtować (zob. art. 3 pkt 38 pr. energ.).
Należy również zaznaczyć, że przyjęty w Prawie energetycznym system
wsparcia źródeł kogeneracyjnych to tzw.
system kwotowy, czyli obowiązkowego
posiadania przez podmioty zobowiązane
w portfelu zakupu odpowiednich ilości i
rodzajów świadectw pochodzenia z kogeneracji (Z. Muras, Prawo energetyczne. Komentarz, red. M. Swora, Z. Muras,
LEX/el. 2016).

Podmiotami zobowiązanymi do uzyskania i przedstawienia prezesowi URE
świadectwa pochodzenia z kogeneracji
wydanego dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne,
odbiorca końcowy oraz towarowy dom
maklerski lub dom maklerski, o których
mowa w art. 9a ust. 2 pr. energ. Obowiązek może zostać również zrealizowany
przez uiszczenie opłaty zastępczej. Niewypełnienie powyższego obowiązku, w
jeden ze wskazanych sposobów, będzie
skutkowało dla podmiotu zobowiązanego sankcją w postaci kary pieniężnej,
która została przewidziana w art. 56 ust.
1 pkt 1a pr. energ.
Ustawodawca wyróżnił trzy rodzaje
świadectw pochodzenia z kogeneracji
(tzw. certyfikatów):
1. Świadectwa wydawane dla energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji opalanej paliwami
gazowymi (bez względu na zainstalowaną moc) lub o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej źródła
poniżej 1 MW (tzw. żółte certyfikaty). W art. 3 pkt 3a pr. energ. została
uregulowana definicja paliw gazowych, przez które należy rozumieć
gaz ziemny wysokometanowy lub
zaazotowany, w tym skroplony gaz
ziemny oraz propan-butan lub inne
rodzaje gazu palnego, dostarczane
za pomocą sieci gazowej, a także
biogaz rolniczy, niezależnie od ich
przeznaczenia. Przy obliczaniu mocy źródła należy mieć na uwadze
fakt, że jest ona oceniana nie w odniesieniu do jednostek wytwórczych
przedsiębiorstwa energetycznego,
ale do łącznej mocy zainstalowanej, niezależnie od ilości jednostek
wytwórczych (Z. Muras, „Kolorowy zawrót głowy” - czyli specyfika
polskich systemów wsparcia OZE
i kogeneracji. Czysta Energia. Nr
5/2011). Podsumowując, uprawnionym do uzyskania żółtego certyfikatu, bez względu na zainstalowa-

ną moc elektryczną źródła, będzie
każdorazowo jednostka kogeneracyjna opalana paliwami gazowymi oraz jednostka kogeneracyjna o
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW, bez
względu od rodzaju zasilającego ją
paliwa (tamże).
2. Świadectwa wydawane dla energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji opalanej metanem
uwalnianym i ujmowanym przy
dołowych robotach górniczych w
czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla
kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. fioletowe
certyfikaty). Fioletowe certyfikaty
można uzyskać dwojako. Albo za
wytworzenie energii elektrycznej w
jednostce kogeneracyjnej opalanej metanem, który jest uwalniany
i ujmowany przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego. Albo
poprzez wykorzystanie przy wytwarzaniu energii elektrycznej w jednostce kogeneracyjnej gazu uzyskanego z przetworzenia biomasy
(biogazu). Zgodnie z treścią art. 2
ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przez
biomasę należy rozumieć ulegające
biodegradacji części produktów, odpady lub pozostałości pochodzenia
biologicznego z rolnictwa, łącznie z
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, leśnictwa i rybołówstwa oraz
powiązanych z nimi działów przemysłu, w tym z chowu i hodowli ryb
oraz akwakultury, a także ulegającą
biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, w tym
z instalacji służących zagospodarowaniu odpadów oraz uzdatniania
wody i oczyszczania ścieków. Energia elektryczna powstała wskutek
spalania biogazu w jednostce ko-

generacyjnej korzysta ze wsparcia
w postaci fioletowych certyfikatów.
3. Świadectwa wydawane dla energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, w jednostce kogeneracji opalanej paliwami
innymi niż wymienione w art. 9l ust.
1 pkt 1 i 1a pr. energ. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła powyżej 1 MW (tzw. czerwone
certyfikaty).
Zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia
opłaty zastępczej określa art. 9a ust.
11 i 12 pr. energ. i jest on różny, tak ze
względu na rodzaje świadectw pochodzenia, jak i podstawę do jego wyliczenia. Poszczególne podmioty zobowiązane muszą uzyskać określony w art. 9 ust.
11 pr. energ. minimalny udział ilościowy
sumy energii elektrycznej wynikającej z
uzyskanych i umorzonych świadectw
pochodzenia z kogeneracji lub z uiszczonej opłaty zastępczej, odniesiony do:
1. dokonanego zakupu energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych;
2. całkowitej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym
niebędącym odbiorcami przemysłowymi, przez przedsiębiorstwo
energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub
obrotu tą energią i sprzedające tą
energię odbiorcom końcowym;
3. dokonanego zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej lub
na rynku organizowanym przez
podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w transakcjach
zawieranych we własnym imieniu
przez odbiorców końcowych, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 pr.
energ;
4. dokonanego zakupu energii elektrycznej przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których
mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z
dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do
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transakcji zawieranych na zlecenie
odbiorców końcowych, innych niż
odbiorcy przemysłowi.
Postępowanie w przedmiocie wydania świadectwa pochodzenia z kogeneracji determinuje treść art. 9l ust. 3 pr.
energ. Organem do którego wyłącznej
kompetencji zastrzeżone zostało prawo
do wydania świadectwa pochodzenia z
kogeneracji jest prezes URE, który podejmuje działania wyłącznie na wniosek
podmiotu uprawnionego (przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się
wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji). Wniosek o
wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji jest składany prezesowi URE
za pośrednictwem operatora systemu
elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się jednostka kogeneracji określona we wniosku.
Operator jest zobowiązany do przekazania prezesowi URE wniosku o wydanie
świadectwa pochodzenia z kogeneracji
w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wraz z potwierdzeniem danych
dotyczących ilości energii elektrycznej,
określonych na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Termin
na wydanie świadectwa pochodzenia z
kogeneracji wynosi 14 dni i biegnie on
od dnia doręczenia organowi kompletnego wniosku o wydanie świadectwa
pochodzenia z kogeneracji. Jest to termin ustawowy, którego upływ nie pozbawia prezesa URE możliwości wydania świadectwa ani nie powoduje jego
wadliwości. Do wydawania świadectw
pochodzenia z kogeneracji stosuje się
odpowiednio przepisy k.p.a. o wydawaniu zaświadczeń. Oznacza to, że przede
wszystkim przy odpowiednim stosowaniu przepisów k.p.a. na względzie należy mieć specyfikę postępowania przed
prezesem URE, o wydanie świadectwa
pochodzenia z kogeneracji oraz jego cel.
Przepisy k.p.a. znajdą zastosowanie wyłącznie w części nieuregulowanej przepisami pr. energ., a w razie sprzeczności
pierwszeństwo ma pr. energ.
Świadectwom pochodzenia z kogeneracji zostały przyznane prawa majątkowe, które są odrębnym od energii

elektrycznej towarem giełdowym. Prawa
te powstają z chwilą zapisania świadectwa, na podstawie informacji o wydanych
świadectwach pochodzenia z kogeneracji przekazanych TGE przez prezesa
URE, po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia z kogeneracji. Obrót prawami majątkowymi odbywa się wyłącznie na TGE.

 Perspektywa rozwoju
kogeneracji

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji wymaga stabilnego i długotrwałego
systemu wsparcia. Jak już wspomniano,
obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne, które mogłyby gwarantować istnienie powszechnego i długoterminowego systemu wsparcia produkcji energii w
skojarzeniu. Jak się wydaje, rozpoczęcie
prac nad nową koncepcją wsparcia Ministerstwo Energii uzależnia od ostatecznego kształtu rynku mocy i możliwości
płynących z niego dla jednostek kogeneracyjnych, a także bilansu kosztów i
korzyści dla pańswa. Wprawdzie procedowana obecnie ustawa o rynku mocy
będzie mogła wspomóc jednostki wysokosprawnej kogeneracji, niemniej jednak
w proponowanym kształcie nie będzie
miała charakteru powszechnego, a mianowicie nie wszyscy przedsiębiorcy będą
uprawnieni do skorzystania z tej formy
pomocy, a to z powodu wprowadzonego modelu aukcyjnego, zgodnie z którym
umowa mocowa zostanie zawarta z podmiotem, który wygra aukcję. Co oczywiste nie wszystkim wytwórcom energii
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji aukcję uda się wygrać. Aby można
było mówić o długofalowym wspieraniu
wysokosprawnej kogeneracji potrzebny jest mechanizm stymulujący, który
dodatkowo będzie spełniał wymagania
stawiane przez Komisję Europejską, w
zakresie pomocy publicznej. Jak wynika
z przygotowanej w dniu 8 grudnia 2016
r., na potrzeby posiedzenia Senackiej
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, informacji Ministra Energii,
wstępnych planów w zakresie wsparcia
wysokosprawnej kogeneracji można się

spodziewać w tym roku. Biorąc jednak
pod uwagę potrzebę notyfikacji tego systemu i gruntowną zmianę zasad jego
funkcjonowania, będzie to najpewniej
system aukcyjny, a także jego znaczenie
zarówno dla Polski, jak również dla UE,
trudno jest sobie wyobrazić, aby wraz z
notyfikacją przepisy zostały wprowadzone od 1 stycznia 2019 r.
Zgodnie z Komunikatem Komisji Wytyczne w sprawie pomocy państwa
na ochronę środowiska i cele związane
z energią w latach 2014-2020 z dnia 28
czerwca 2014 r. za zgodną z rynkiem
wewnętrznym, zostanie uznana pomoc
wyłącznie na wysokosprawną kogenerację. Dodatkowo pomoc operacyjna
na instalacje wysokosprawnej kogeneracji może zostać przyznana wyłącznie
przedsiębiorstwom zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła
dla odbiorców, w przypadku gdy koszty
wytwarzania takiej energii elektrycznej
lub ciepła przekraczają ich cenę rynkową albo do celów przemysłowego wykorzystania kogeneracji, w przypadku
gdy można wykazać, że koszty produkcji jednej jednostki energii za pomocą tej
technologii przekraczają cenę rynkową
jednej jednostki energii wyprodukowanej
w sposób tradycyjny.
Nie można również pominąć kwestii
środowiskowych, na które silny nacisk
kładzie ustawodawca wspólnotowy, a
które znacząco wpływają na krajowych
wytwórców, w tym kogeneracyjnych. Jak
wynika z przedłożonych przez Komisję
projektów, prawo do skorzystania z pomocy może zostać silnie uzależnione
od poziomu emisji. Ten trend jest stały i
jak się wydaje nie zostanie odwrócony.
Podsumowując wysokosprawną kogenerację czekają zmiany, które będą
miały silny wpływ na jej przyszły kształt.
Nie można przy tym zapominać, że wysokosprawna kogeneracja ma potencjał,
aby stać się głównym narzędziem do
walki ze smogiem. Wydaje się to również jeden z głównych argumentów w
przyszłej walce o zachowanie prawa do
pomocy w jej finansowaniu.
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O kogenerację
trzeba walczyć!
P

Kogeneracja zapewnia wzrost
sprawności energetycznej, przyczyniając się do zmniejszenia znacznej ilości
paliwa i ograniczenia emisji dwutlenku
węgla oraz innych szkodliwych związków chemicznych. Tak więc za przykładem Sławomira Burmanna, wiceprezesa
zarządu PTEZ, członka zarządu - dyrektora ds. operacyjnych Veolia Energia Łódź S.A., na wstępie opracowania
należy podkreślić - o kogenerację trzeba walczyć!
W Panelu Dyskusyjnym udział wzięli
(wg alfabetu): prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, dyrektor Instytutu Techniki
Cieplnej na Politechnice Warszawskiej;
Piotr Czopek, główny specjalista w De-

partamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii; Jerzy Kurella, ekspert
Instytutu Stanisława; dr inż. Aleksander
Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Jacek Piekacz,
członek zarządu PTEZ, dyrektor ds. regulacji i relacji zewnętrznych EDF Polska S.A. Moderatorem Panelu był prof.
dr hab. inż. Wojciech Nowak, dyrektor
Centrum Energetyki na AGH.
Wprowadzeniem do Panelu Dyskusyjnego był referat Jerzego Kurelli pt.
„Jaka jest przyszłość kogeneracji w Polsce? - zdaniem praktyka”. Następnie goście zostali zaproszeni do dyskusji i odpowiedzi na pytania zadawane przedz
moderatora wydarzenia.

Prof. W. Nowak: Zacznę od pytania
do prof. Krzysztofa Badydy. Panie profesorze, kogeneracja to nie tylko elektrownie i elektrociepłownie, ale to również kogeneracja przemysłowa. Proszę
o wypowiedź na temat wielkich bloków
parowo-gazowych, które powstały w ramach Grupy Orlen.

Ciepłownictwo

odczas Panelu Dyskusyjnego na IV Konferencji „Nowej Energi” „Kogeneracja
- technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, która odbyła się w dniach
11-12 kwietnia 2017 r. w Łodzi, poruszono aspekty dotyczące stosowanych
technologii, realizowanych inwestycji, programu 200+, zgazowania węgla, itd.
Panel Dyskusyjny angażował nie tylko zaproszonych panelistów, lecz również
pobudził do żywej dyskusji uczestników Konferencji, którzy chętnie zadawali
pytania.
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Prof. K. Badyda: Tak się składa,
że PKN Orlen jest dosyć specyficznym
podmiotem, ponieważ jest wielką korporacją posiadająca majątek nie tylko
w Polsce, ale również poza granicami
naszego kraju. W związku z tym jest dysponentem kilku elektrociepłowni, w tym
elektrociepłowni znajdujących się poza
Polską. W swojej wypowiedzi skupię się
jednak na tych obiektach, które znajdują
się w naszym kraju.
Na początku kwietnia br. byłem z wizytą w elektrowni we Włocławku, gdzie
trwają ostatnie chwile przed przekazaniem zakładu do eksploatacji właścicielowi, czyli PKN Orlen. Elektrownia we
Włocławku jest obecnie, po praktycznie
zakończonej realizacji największym tego
typu obiektem w Polsce. Powstały blok
gazowo-parowy o mocy 463 MWe jest
większy od bloku w Elektrociepłowni Lublin Wrotków o mocy 235 MWe, która
była do tej pory największa. Obiekt ten
istotnie różni się od pozostałych elektrociepłowni. Mamy tutaj do czynienia
z kogeneracją, której odbiorca ma dosyć
specyficzne cechy. Elektrownia we Włocławku będzie wytwarzać ciepło i energię elektryczną, tak aby zabezpieczyć
dostawy energii elektrycznej, a przede
wszystkim stanie się źródłem pary technologicznej dla spółki Anwil. Charakter
pracujących tutaj instalacji zapewni stabilne zapotrzebowanie technologiczne
przez cały rok, również poza sezonem
grzewczym. W Elektrowni mamy zatem
regularny pobór energii cieplnej, co zapewnia stabilną pracę obiektu. Myślę,
że bazując na tym przykładzie, można
inaczej podchodzić do kwestii biznesu
kogeneracyjnego.
Drugi obiekt PKN Orlen i kolejna
największa instalacja gazowo-parowa

o mocy 596 MWe, to inwestycja znajdująca się na terenie Zakładu w Płocku,
gdzie zastosowano turbinę klasy H firmy
Siemens. W tym przypadku mamy do
czynienia z największą w Polsce elektrociepłownią przemysłową (powinno
tak być po jej uruchomieniu, przewidywanym na koniec br.), gdzie znajduje się
kilka poziomów odbioru ciepła technologicznego w parze, od wysokiego do
średniego ciśnienia. Blok będzie dostarczał parę technologiczną do kolektorów
istniejącej Elektrociepłowni, jak również
energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Również
w tym przypadku mamy bardzo ograniczoną sezonowość oraz stabilny odbiór
pary. Nakłada się na to możliwość wejścia nowego obiektu, który daje określone korzyści, tzn. znaczące powiększenie możliwości produkcyjnych po
stronie energii elektrycznej. W tym momencie PKN Orlen stanie się już bardzo
znaczącym graczem na rynku, gdyż będzie mógł prawdopodobnie „sterować”
swoją własną produkcją i rozsyłać ją do
ogromnej sieci swoich odbiorców. Jest
to unikalna w świecie instalacja, gdyż
obok już istniejącej dużej elektrociepłowni parowej powstanie duża, druga elektrociepłownia i będą one połączone po
stronie parowej.
W latach 90., mieliśmy do czynienia
z sytuacją w Polsce, gdzie nasz kraj na
rynku europejskim był trzecim, co do ilości źródeł emisji zanieczyszczeń - zaraz
po Związku Radzieckim i NRD. Oczywiście tych dwóch państw już nie ma, ale
oznacza to, że mogliśmy mieć wówczas
pierwszą pozycję, co na szczęście się
nie stało. Zaczynaliśmy od emisji tlenków siarki na poziomie 3 mln ton SO2.
Obecnie schodzimy z poziomu 800 tys.
na 400 tys. ton SO2. Świadczy to o tym
jaką ścieżkę przebyliśmy. Myślę, że zrobiliśmy olbrzymi krok w tym zakresie,
nawet jeżeli w ostatnich latach tylko trochę mniej procentowo zredukowaliśmy
emisje, w relacji do naszej konkurencji
(Niemcy). Skala redukcji emisji w okresie
wieloletnim jest wielokrotna.
Prof. W. Nowak: Niedaleko Płocka znajduje się Toruń. Kolejne pytanie

kieruję zatem do Jacka Piekacza, aby
przedstawił nam, co dzieje się w Toruniu.

J. Piekacz: W elektrociepłowni w Toruniu zainstalowane są kotły
wodne opalane węglem o łącznej mocy cieplnej ponad 330 MWt oraz mała
jednostka kogeneracyjna. System ciepłowniczy Torunia ogrzewa ponad 100
tys. mieszkańców, a moc zamówiona
jest bliska zainstalowanej. Kilka lat temu, podobnie jak wszystkie inne firmy
ciepłownicze, stanęliśmy przed dylematem, jakie inwestycje należy podjąć, aby
dostosować nasz zakład do spełnienia
wymogów dyrektywy IED. Decyzja którą wówczas podjęliśmy była optymalna
z punktu widzenia mieszkańców Torunia. Mianowicie był to plan budowy
nowej elektrociepłowni składającej się
z dwóch turbin gazowych wraz z kotłami
odzysknicowymi oraz kotłów szczytoworezerwowych wykorzystujących paliwo
gazowe lub olej o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej całego zakładu wynoszącej 358 MWt oraz mocy elektrycznej
ok. 100 MWe. Musieliśmy się spieszyć
z realizacją tej inwestycji, bo uzyskane
derogacje 17 500 godzin oznaczały, że
do końca 2017 r. stare kotły węglowe
muszą zostać wyłączone z eksploatacji.
Realizacja zadania ruszyła w lipcu
2015 r., a 21 kwietnia 2017 r. Elektrociepłownia w Toruniu została przekazana
do eksploatacji po uzyskaniu koncesji na
wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej.
Jest to nowoczesny obiekt, który będzie
zapewniał mieszkańcom Torunia ciepło na
długie lata, a także poprawi bezpieczeństwo energetyczne w zakresie zasilania
w energię elektryczną miasta i regionu.
W czasie, kiedy podejmowaliśmy
decyzję odnośnie tej inwestycji zgłosi-

ła się do EDF Toruń spółka Lux Veritatis z wnioskiem o przyłączenie do sieci
ciepłowniczej i odbiór ciepła z wody wydobywanej z odwiertów geotermalnych.
Ponieważ wniosek nie był kompletny poprosiliśmy o jego uzupełnienie ze względu na braki formalne. Zaproponowaliśmy
też przedstawicielom Spółki powołanie
wspólnego zespołu roboczego w celu
znalezienia optymalnego rozwiązania dla
odbioru oferowanego ciepła. Problemem
od początku było to, że temperatura wody z geotermalnego źródła wynosi ok.
62oC, podczas gdy system ciepłowniczy
toruński pracuje z zastosowaniem tabeli
regulacyjnej 130/61oC, co oznacza, że
temperatura wody zasilającej ma przez
większą część roku ponad 80oC, a woda
powrotna ma zwykle ok. 50-60oC. Po
analizach i dyskusjach zaproponowaliśmy, aby ciepło termalne było przekazywane do sieci poprzez wymiennik do
rurociągu wody powrotnej z sieci. Takie
rozwiązanie pozwala optymalnie wykorzystać własności termiczne toruńskiego
źródła wody geotermalnej (max. 62oC)
bez konieczności jej dodatkowego podgrzewania.
Ponieważ odwierty znajdują się na
drugim krańcu miasta w stosunku do
nowej elektrociepłowni, to tam byłby
możliwy odbiór ciepła dostarczanego ze
źródeł wody geotermalnej. W tym kierunku toczyły się rozmowy przedstawicieli
Lux Veritatis i EDF Toruń przez ostatnie dwa lata. Wyglądało na to, że nasza
propozycja zostanie przyjęta. Niestety
później nastąpiła rezygnacja z dalszych
rozmów bez podania konkretnego powodu. Ostatnio Lux Veritatis powróciła do
wniosku o przyłączenie swojej instalacji
geotermalnej do sieci zasilającej system
ciepłowniczy Torunia ciepłem z odwiertu
geotermalnego, które będzie podgrzewane pompami ciepła, a dodatkowo kotłami gazowymi.
Oczekujemy na kontynuację rozmów
dla wypracowania rozwiązań uwzględniających interes prawny i ekonomiczny
obu stron, ale także korzyści i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla odbiorców.
Prof. W. Nowak: Kolejne pytanie
kieruję do Aleksandra Sobolewskiego.

Bardzo dużo mówi się o planowanych inwestycjach w zakresie bloków 500 MW,
wykorzystujących proces zgazowania,
oczywiście w jednej wybranej technologii, czyli technologii japońskiej. Akurat mieliśmy okazję przyglądać się tej
technologii, i przy niej pracować. Wiemy
również, że IChPW koordynował pracę
w zakresie wykorzystywania zgazowania do produkcji metanolu. Moce, które
można uzyskać w tym procesie to 200
MW. Proszę zatem o wypowiedź w tym
temacie.

A. Sobolewski: Rzeczywiście zgazowanie jest bardzo ciekawym procesem, na który również należy patrzeć
pod kątem kogeneracji. W swojej wypowiedzi nie chcę przesądzać wyników analiz, zwłaszcza, że ostatnio są
one przedmiotem dyskusji politycznych
i medialnych. Mogę jedynie powiedzieć
o tym, co mówią obecnie eksperci na
świecie. Wszystkie rachunki bilansowe
potwierdzają, że najbardziej efektywne
jest zgazowanie węgla w powiązaniu
z produkcją chemiczną. Najczęściej jest
to układ, z którego mamy trzy produkty: ciepło, energię elektryczną i produkty
chemiczne, na które gaz syntezowy jest
konwertowany, i w ten sposób najefektywniej wykorzystany. Trudno na dzień
dzisiejszy przesądzać, czy najlepszym
rozwiązaniem jest metanol, amoniak, czy
jakiekolwiek inne rozwiązania. Oprócz
wspomnianych, obecnie na świecie dwa
z nich robią furorę. Jedno to zgazowanie
do SNG, czyli produkcja odpowiednika
gazu ziemnego, który następnie wprowadzany jest do sieci przesyłowej, a drugie
to produkcja syntetycznych paliw płynnych. W ostatnim przypadku opłacalna
skala przerobu węgla jest jednak o wie-

le wyższa. Dzisiaj w Polsce najbardziej
zaawansowany projekt zgazowania węgla realizowany jest przez Grupę Azoty
w Kędzierzynie. Głęboko wierzę w to, że
zostanie on zrealizowany.
Bardzo ciekawą, zupełnie inną
sprawą, o której również warto wspomnieć są układy zgazowania o mniejszych mocach, zaprojektowane na paliwa niepełnowartościowe. Doskonale
zdajemy sobie sprawę, że dyskutowana w ME ustawa nt. jakości paliw stałych, będzie eliminowała muły węglowe
z gospodarki indywidualnej. Na rynku
pozostanie więc kilka mln ton materiału,
który w żadnym wypadku nie powinien
pojawiać się w domowych paleniskach
indywidualnych, gdyż powoduje fatalną
emisje pyłów. Realnie, to co możemy
w tym momencie zrobić z mułami, to zaproponować wykorzystanie do ich utylizacji dedykowanych kotłów fluidalnych
albo procesu zgazowania. Ja osobiście
jestem za zgazowaniem, a wszystkie
wyliczenia w tym temacie wyglądają bardzo obiecująco. Myślę, że takie układy
w szczególności w płd. Polsce mogłyby załatwiać dwie bardzo ważne sprawy. Z jednej strony rozwiązać problem
ekologiczny - ograniczyć niską emisje,
a z drugiej zaoferować atrakcyjne cenowo paliwo dla energetyki i ciepłownictwa.
Wracając do technologii zgazowania
węgla, przykładem mogą być technologie japońskie, amerykańskie, klasyczne
układy Shell i General Electric, jak również cały zestaw chińskich technologii.
Chińskie są technologiami na bardzo
wysokim poziomie, ponieważ obecnie
chińczycy budują najwięcej reaktorów
zgazowania na świecie. Są one również o ok. 20% inwestycyjnie tańsze od
technologii o tych samych parametrach
oferowanych przez globalne koncerny
z krajów wysokorozwiniętych. Patrząc
kogeneracyjnie na proces zgazowania,
najkorzystniej jest budować instalację blisko zakładu chemicznego, gdyż w tym
przypadku mamy od razu odbiór gazu
syntetycznego, a ponadto każdy zakład
chemiczny to studnia odbioru ogromnej
ilości ciepła. Biznesowo jest to więc najkorzystniejsze rozwiązanie.
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Prof. W. Nowak: IChPW prowadzi
również badania w temacie zgazowania
mułów węglowych. Zagospodarowanie
tego paliwa odpadowego powoduje, że
z rynku „ściągamy” muły węglowe, które nie będą kierowane do palenisk domowych. Czy może być to rozwiązanie
problemu niskiej emisji?
A. Sobolewski: Obecnie mamy
podpisaną uchwałę antysmogową w Małopolsce oraz uchwałę antysmogową,
przegłosowaną przez sejmik na Śląsku,
co spowoduje zatrzymanie zbytu mułów
węglowych w gospodarce komunalnej.
Jako, że nie będzie również możliwości
ich składowania, technologie zgazowania mogą być bardzo dobrą odpowiedzią na ten problem. Patrząc natomiast
bardziej realistycznie potrzebujemy na te
inwestycje sporo czasu, ponieważ nie są
one tanimi rozwiązaniami.
Prof. W. Nowak: Jak będzie wyglądał system wsparcia kogeneracji
w 2017 r.?

P. Czopek: W tym momencie nie
wiadomo, jak będzie wyglądał system
wsparcia kogenereacji konwencjonalnej. Poruszę więc temat kogeneracji odnawialnej, która w mojej opinii
w przyszłości będzie zyskiwała na znaczeniu. Jednym z elementów pakietu
zimowego jest projekt nowej dyrektywy
„ozowej”, tzw. RED II, w którym wiele
miejsca poświęcono rozwojowi ciepła
z OZE i kogeneracji. Przypomnę, że
w dyrektywie znajdują się przepisy mówiące o tym, że państwa członkowskie
powinny zwiększać ilość wytwarzanego
ciepła, właśnie ze źródeł odnawialnych.
Projekt dyrektywy RED II mówi również
o możliwościach wsparcia instalacji
biomasowych, większych niż 20 MW,

gdzie możliwość wsparcia otrzymają
tylko instalacje CHP. Oznacza to, że
jeżeli będziemy budować energetykę
opartą na biomasie powyżej 20 MW,
nie będzie możliwości wsparcia układów wytwarzających tylko energię elektryczną. W chwili obecnej jest to jedynie projekt dyrektywy RED II, w której
mamy nadzieję, że zostaną wyprowadzone drobne korekty w tym obszarze.
Stawia to więc przed nami bardzo duże wyzwania. Mecenas Kornasiewicz
wspomniał o ustawie OZE i systemie
wsparcia. Ustawa OZE zakłada rozwój
instalacji CHP biomasowych. W tym
roku przewidziano aukcje, na których
instalacje te mogą występować i być
budowane. Przypomnę też, że w marcu wyszło rozporządzenie mówiące
o cenach referencyjnych wskazujących
górną granicę z jaką można przystąpić do aukcji. Względem tego co było
w zeszłym roku ceny te, w odniesieniu
do instalacji CHP biomasowych, zostały podniesione ponieważ ME wskazuje,
że jest to pożądany kierunek rozwoju. Dodam też, że w tym roku przewidziane są aukcje na rozwój instalacji
TPOK. Mamy nadzieje, że również te
instalacje, które są obecnie budowane (m. in. Zabrze i Rzeszów) wezmą
w nich udział i będą produkowały część
energii z frakcji biodegradowalnej, czyli biomasy.
Zatem kogeneracja to nie tylko kogeneracja gazowa, czy węglowa, ale też
odnawialna i zwracam uwagę, że w tym
kierunku powinniśmy pójść. Bardzo się
cieszę, że podczas Konferencji wiele
miejsca poświęcono małym instalacjom.
W ME mocno promujemy ten obszar,
m. in. poprzez klastry energii, w które
świetnie wpisują się małe obiekty kogeneracyjne.
J. Piekacz: W ramach Polskiego
Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) zajmowałem się systemem
wsparcia. Polski rząd w momencie przyjęcia w 2013 r. ustawy o przedłużeniu
systemu wsparcia dla energii produkowanej w kogeneracji zdecydował się na
sprawdzenie, czy nie wymaga on notyfikacji w KE. Projekt przesłano do Komisji

a uzgodnienia pomiędzy KE z polskim
rządem zajęły ponad 3 lata. Ostatecznie KE wyraziła zgodę na funkcjonowanie systemu certyfikatowego do 2018 r.
Zgodnie z Wytycznymi KE w sprawie pomocy publicznej w zakresie środowiska i energii z 2014 r. nowy system wsparcia nie może już być oparty
o certyfikaty, a jedynie może to być
system aukcyjny. Dlatego też PTEZ
działając z innymi organizacjami, t.j.
Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Izbą Gospodarczą Gazownictwa,
a także Izbą Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, przygotował
projekt aukcyjnego systemu wsparcia,
który w 2016 r. został przedłożony ministrowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu
oraz wiceministrowi Andrzejowi Piotrowskiemu. System zakłada wsparcie zarówno dla nowych, jak i dla istniejących elektrociepłowni. Istotną
rolę w ustalaniu wysokości wsparcia
dla jednostek kogeneracji odgrywa
w tym projekcie prezes URE. Mamy
nadzieję, że przedstawiony projekt zostanie szczegółowo przeanalizowany przez przedstawicieli ME i w takiej
lub zmodyfikowanej formie wdrożony
od 2019 r.
Prof. W. Nowak: W pełni zgadzam się z tezą, że potrzeba poszukiwać wsparcia w społeczeństwie i powiązać kogenerację z niską emisją. Proszę
zdać sobie jednak sprawę, że w tej chwili
określenie niska emisja wzbudza kontrowersje w społeczeństwie, które mówi: -Po co zajmujecie się niską emisją,
skoro ona jest niska? Popełniamy często
błędy merytoryczne, które należy niwelować. Pracując w Krakowie stwierdzam,
że nigdy nie było tak dużo konferencji
poświęconych ciepłownictwu, kogeneracji, elektromobilności, jak w okresie
zimowym. Obecnie sprawy w tym temacie ucichły, ponieważ okres ten się
skończył. Myślę więc, że kolejna konferencja „E-mobility” organizowana przez
Wydawnictwo „Nowa Energia” w dn. 2021 czerwca br. w Krakowie pomoże znowu odświeżyć temat.
Kolejne pytanie kieruję do Jerzego
Kurelli. Panie prezesie, jako, że w kraju

mamy 44 bloki 200 MW, które mogłyby zostać zmodernizowane, a w pewnym okresie w Polsce wypracowaliśmy
program dla ME pod nazwą 200+. Proszę powiedzieć kilka słów na temat tego programu.

J. Kurella: Podpisuję się pod programem 200+. Podczas mojej niedługiej kadencji na funkcji prezesa Tauronu, był to już wtedy projekt dla nas
niezwykle istotny. Trudno jeszcze dziś
powiedzieć, czy program 200+ będzie
remedium na wszystkie kwestie związane ze swoistą rewitalizacją źródeł
wytwórczych w polskiej energetyce.
Przed osobami odpowiedzialnymi za
energetykę, i to po stronie decydentów
politycznych, jak i po stronie menadżerów spółek energetycznych, stoją
bardzo poważne wyzwania związane
z docelowym kształtem tej części gospodarki. Od tej odpowiedzialności nie
ma ucieczki. Natomiast, jak to często
bywa, problemem jest strach przed
podjęciem decyzji. Niestety ten strach
jest często większy niż strach przed
konsekwencjami jej nie podjęcia. Według mnie program 200+, czyli renowacja bloków 200 MW, jest dla Grupy
Tauron korzystny pod względem ekonomicznym, i w kontekście funkcjonowania Tauronu na rynku mocy, którego
obecnie spółka jest i może być również w przyszłości beneficjentem. Parę
tygodni temu doszły do mnie informacje, że program ten został zaakceptowany przez Zarząd i przeszedł do kolejnego etapu analiz. Mam nadzieję, że
program 200+, który też trzeba sobie
jasno powiedzieć nie jest rozwiązaniem prostym i pozbawionym ryzyk,
zostanie wdrożony. Aby jednak mógł

on właściwie zafunkcjonować, należy
przekonać KE do właściwych rozwiązań w pakiecie zimowym. Uważam, że
nie powinniśmy skupiać się wyłącznie
na dużych inwestycjach, ale też z dużą atencją podchodzić do mniejszych
realizacji. Oczywiście dziś kluczową
sprawą dla Tauronu jest doprowadzenie do szczęśliwego finału inwestycji
w Jaworznie. Skala tej inwestycji robi
wrażenie i w sposób naturalny skupia
powszechną uwagę. Niestety nieco
inaczej jest z renowacją czegoś małego, co może jest nieefektowne, nawet
jeśli może być efektywne.
Prof. W. Nowak: Ponieważ mamy
wspaniałych panelistów, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania,
chciałbym w tym momencie poprosić
o zadanie pytań z sali.

Prof. M. Kryłłowicz, Politechnika Łódzka: Uczestniczyłem niedawno
w konferencji poświęconej modernizacji
bloków 200 MW. Okazało się, że większość zebranych stwierdziła, iż niestety
nie ma co modernizować. Śmiem twierdzić, że 40.-letnia maszyna, która nigdy
nie była dobra, mimo wymiany części niskoprężnej nadal zostanie daleko w tyle.
Trzeba by postawić w to miejsce nowe
turbiny. Jakiś efekt uzyskamy tą drogą,
ale czy naprawdę? Mówimy tutaj również o perspektywie energetyki. Proszę
mi odpowiedź, na jakim paliwie będziemy
bazować? Węgiel czy gaz? Jeżeli gaz,
to skąd będzie on pochodził?
J. Kurella: Jestem w niesłychanie
trudnym położeniu. Po pierwsze w 2006
r. byłem szefem zespołu negocjacyjnego, który negocjował kontrakt jamalski.
Wówczas, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Prawnego PGNiG, podpisa-

nie kontraktu wydawało mi się bardzo
wielkim sukcesem. Z jednej strony udało się zabezpieczyć dostawy na pokrycie 2,5 mld m3 luki gazowej, a z drugiej
strony przedłużono termin obowiązywania kontraktu. Wtedy staliśmy pod
ścianą, ponieważ Polska nie posiadała
alternatywnych źródeł dostaw gazu. Negatywną konsekwencją tych negocjacji
była podwyżka cen gazu o 10%. W latach 2013-2014 osobiście renegocjowałem kontrakt z Qatargas, w zakresie
przesunięcia dostaw gazu do Świnoujścia, z uwagi na kilkunastomiesięczne
opóźnienie oddania terminala LNG do
użytkowania. Uważam, że w kontekście bezpieczeństwa energetycznego,
dla Polski decyzja o budowie terminala
i zakupie gazu LNG od Katarczyków,
bądź jakiegokolwiek innego dostawcy
(odsyłam tu do mojego artykułu nt. budowy tzw. „bojki“ LNG, czyli pływającego terminala w okolicy Trójmiasta), jest
bezwzględnie potrzebna i konieczna.
Z drugiej strony mam jednak pełną świadomość, że gaz nie rozwiązuje problemów energetycznych Polski. Uważam,
że nie uciekniemy od kwestii związanych
z węglem. Jeżeli będziemy w stanie zaproponować polski program miksu energetycznego uwzględniający 20% energii
z OZE, 30% kogeneracji, a 50% energetyki zawodowej opartej na węglu kamiennym i brunatnym, to możemy w tym
wypadku traktować gaz jako element
zapewniający Polsce pełne bezpieczeństwo energetyczne. Do tej pory udział
gazu w miksie energetycznym Polski
w produkcji energii pierwotnej stanowi
około 8%, co jednak w skali europejskiej wypada słabo, ponieważ wskaźnik
ten kształtuje się na poziomie 12-15%.
Moim zdaniem, w perspektywie najbliższych 30 lat, w Polsce nadal głównym
paliwem decydującym o kształcie energetyki będzie węgiel. Natomiast powinniśmy robić wszystko, aby co najmniej
50% udział w krajowym mikście energetycznym stanowiły czyste, ekologiczne
i najlepiej odnawialne źródła energetyczne. Plan jest ambitny, ale czy jesteśmy
w stanie to zrobić w perspektywie do
2030 r., tego nie wiem.
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Christian Schnell, ekspert, Instytut Jagielloński: Chciałbym skierować pytanie do Jacka Piekacza. W ramach pakietu zimowego czeka nas plan
energetyczno-klimatyczny. Obejmuje on
wszystkie działania z perspektywą na lata
2030-2050 w zakresie efektywności energetycznej, sprawności, transportu, czyli
wszystkiego co jest możliwe do zaplanowania w energetyce. Jako, że proces
się przedłuża, plan trzeba będzie prawdopodobnie złożyć nie do końca 2017
r., a do końca 2018 r. Jak z punktu EDF
wygląda przyszłość tego planu i czy faktycznie jest konieczność złożenia go do
końca 2018 r.?
J. Piekacz: Poruszony został bardzo ważny temat. Z regulacji wynika, że
wszystkie kraje członkowskie muszą przygotować do końca tego roku krajowy plan
na rzecz energii i klimatu. Wynika to z dokumentu, który jest jednym z elementów
pakietu zimowego. W dokumencie tym
jest szczegółowo opisane jakie należy
podać dane, wartości i plany dotyczące
wypełnienia wymogów unii energetycznej
ogłoszonej dwa lata temu. Plan zostanie
sprawdzony przez Komisję pod względem zgodności z polityką unii i ostatecznie
powinien być przyjęty do końca 2018 r.
Będzie to niezwykle cenny dla energetyki
dokument, gdyż będzie on pokazywał politykę rządu, zgodną z polityką UE w perspektywie do 2030 r. i dalej. Teraz natomiast plany i przewidywania Polski nie są
do końca zgodne z powszechnie przedstawianą polityką europejską. Energetycy
są obecnie w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ realizacje, które chcieliby przedsięwziąć stoją często w sprzeczności z politykami i zapisami wynikającymi z innych
regulacji, np. z: projektu dyrektywy OZE,
projektu dyrektywy o rynku energii elek-

trycznej, czy rozporządzenia projektów
energii elektrycznej. Zalecałbym dokładne czytanie rozporządzeń, które często są
mylnie interpretowane. Powiedziano wiele
o problemie: nie istnienia rynku mocy oraz
mocach nie spełniających wymogu emisyjności CO2na poziomie 550 kg/MWh.
W projekcie rozporządzenia jest napisane, że w rynku mocy mogą istnieć nowe
jednostki, których decyzja została podjęta
po wejściu w życie tego rozporządzenia
(wejdzie w 2020 r.), o emisji poniżej 550
kg/MWh, istniejące nie dłużej niż 5 lat od
wejścia w życie rozporządzenia, czyli do
końca 2024 r. Sądzę jednak, że ten zapis Komisji będzie negocjowany z polskim
rządem. Zaś o ile polski rząd przedstawi
komisji ambitny plan (np. w zakresie OZE
i efektywności podając tezę, że rynek mocy jest potrzebny do przedłużenia funkcjonowania istniejących źródeł i zapewnienia bezpieczeństwa) jest szansa na
to, aby okres został przedłużony z 5 lat
do 10 lat. 10 lat funkcjonowania takiego
rynku mocy pozwoliłoby wydłużyć okres
bezpiecznego funkcjonowania źródeł węglowych i powoli przechodzić na energię
odnawialną i niskoemisyjną. Czyli na to,
co i tak nas w czeka przyszłości.

A. Sobolewski: Uważam, że popełniamy w Polsce błąd niedoceniania
roli ekspertów. Musimy odróżnić prace
ekspertów od pracy polityków. Eksperci
są po to, aby przygotować wiarygodne
scenariusze np. scenariusz z energetyką jądrową, czy bez energetyki jądrowej,
scenariusz z dominującym OZE, czy też
z dużą ilością węgla. Koniecznością jest
przygotowanie i opisanie prawdziwych
za i przeciw, kosztów ekonomicznych
i społecznych, po czym dopiero wtedy
położenie ich przed politykami. Nasz błąd
polega na tym, że obecnie każda grupa
ekspercka chce wybrać za polityków jeden (ich zdaniem) optymalny scenariusz.
Wracając do programu 200+. Czy
widzieliście Państwo naprawdę wiarygodny program, nie powierzchowny, ale
dogłębnie opracowany - z uwzględnieniem ile to nas będzie kosztować, i jakie
są plusy i minusy takiego programu? Ja
takiego nie widziałem! Tak długo dopóki
nie będziemy profesjonalnie podchodzić

do pracy ekspertów, będziemy żyć mitami! W Polsce mamy wystarczający potencjał intelektualny i potencjał wiedzy, który
musimy w końcu do tego wykorzystać.
Prof. W. Nowak: Odniosę się również
do programu 200+, ponieważ byłem jego
współautorem. Nie działaliśmy na polecenie ministerstwa. Po prostu w gronie ekspertów bardzo dogłębnie ze wszystkimi
konsekwencjami został on przeanalizowany. Padło stwierdzenie, że większość
jest negatywnie ustosunkowana do 200+,
co moim zdaniem nie jest prawdą. Oczywiście zgadzam się z tezą, że: co stare
trzeba wyciąć, co nadaje się do rezerwy
niech będzie w rezerwie. Program 200+
jest natomiast konkretnie przygotowany
i mógłby stanowić początek do negocjacji,
o których mówił przed chwilą A. Sobolewski. Wiemy, że NCBR uruchomi środki na
realizacje 200+, a w Warszawie odbyło się
spotkanie, na którym przedstawiono jego
zasady. Obecnie prowadzone są dyskusje
w tym temacie i uważam, że na pewno zostanie on uruchomiony. W tym programie
jest mowa m. in. o dostosowaniu bloków
do BAT-ów, o możliwym powstaniu w Polsce duobloków. Jest tutaj też miejsce na
zgazowanie węgla.
Poruszając temat paliw uważam, że
trzeba wyeliminować z rynku kiepskie paliwa, z których nadal będą robione produkty
do kotłów 5 klasy. Ciekawostką jest, że staliśmy się największym importerem odzieży używanej, jednak nie do noszenia. Z tej
odzieży robione jest paliwo. Pojawiły się rewelacyjne rozwiązania jak można obejść
kotły. Ubolewamy nad tym, że w woj. małopolskim dopuszczono kotły 5 klasy na
paliwa stałe. W samym Krakowie nie dopuszczono żadnych, ale w województwie,
niestety już tak.
J. Kurella: Sprawą modernizacji bloków 200 MW zajmowałem się w październiku 2015 r. Minęło zatem od tego czasu
półtora roku, co w moim mniemaniu jest
wystarczającą ilością czasu do wypracowania decyzji w tym zakresie. Także brak
podjęcia decyzji nie wynika z braku przesłanek do jej podjęcia, ale niestety z braku chęci wzięcia odpowiedzialności za
przyjęte rozwiązanie.
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Instalacje termicznego
przekształcania odpadów

jako istotne źródło energii cieplnej - doświadczenia z rozruchu

S

Pierwszą instalacją termicznego przekształcania odpadów jaką uruchamiała
firma Termall, a zarazem pierwszą w Polsce, był Zakład Unieszkodliwiania Stałych
Odpadów Komunalnych w Warszawie. Zakres prac obejmował analizę i opiniowanie
dokumentacji projektowej, automatyzację
procesu technologicznego, kompleksowy
rozruch oraz prowadzenie rocznej eksploatacji obiektu wraz ze szkoleniem przyszłej
obsługi Inwestora.
Początkowo instalacja termicznego
przekształcania odpadów miała możliwość odzysku wyłącznie energii elektrycznej. Po przeprowadzonym rozruchu
oraz rocznej eksploatacji instalacji, firma
Termall przekazała Kierownictwu ZUSOK
w Warszawie uwagi, w których oprócz
wielu zaleceń technicznych wynikających
z zebranych w tym okresie doświadczeń,
znalazła się również koncepcja podniesienia efektywności Zakładu, poprzez rozbudowę o człon ciepłowniczy dla bardziej
efektywnego odzysku energii z pary wylotowej turbiny. Po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, uzyskaniu akceptacji organów właścicielskich oraz finansowania
Kierownictwo ZUSOK w 2005 r. podjęło
decyzję o rozbudowie Zakładu. W 2007
r. uruchomiono blok ciepłowniczy złożony z dwóch wymienników o mocy 9 MW,
z których każdy jest w stanie przyjąć całość wyprodukowanej pary.

Praca podstawowa bloku w kogeneracji pozwala na pracę układu z mocą
1,5 MWe i 9 MWt. Rocznie ZUSOK wytwarza ok. 240 tys. GJ energii cieplnej.
Pozwoliło to na zwiększenie przychodów
Zakładu, przyczyniając się do poprawy
jego sytuacji ekonomicznej, i w konsekwencji umożliwiając łagodniejszy w kolejnych latach wzrost cen za przyjmowane odpady1.
Kolejnym zadaniem z obszaru termicznej utylizacji odpadów był rozruch
dwóch kotłów typu OSr-57 w Zakładzie
Termicznego Przekształcania Odpadów
w Billingham (Anglia). Instalacja ze względu na lokalizację projektowana była oraz
pracuje w trybie kondensacji - odzyskiwana jest wyłącznie energia elektryczna.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że dla obszarów metropolitalnych
najbardziej opłacalne są inwestycje polegające na budowie instalacji termicznego
przekształcania odpadów pracujących
w kogeneracji. Pozwala, to na zwiększenie przychodów, a tym samym szybszą
stopę zwrotu z inwestycji, bez konieczności nadmiernego (często nie akceptowanego społecznie) wzrostu cen za odbiór odpadów z gospodarstw domowych.
Przykładem tak zaprojektowanej i wybudowanej instalacji jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, którego rozruch technologiczny

Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia
przeprowadził na zlecenie BUDIMEX S.A.
w okresie od kwietnia 2015 do stycznia
2016 r.
Zdobyte doświadczenia, wykorzystujemy przygotowując rozruch kolejnej
instalacji termicznego przekształcania
odpadów. Tym razem jest to Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Szczecin.
Aktualnie instalacje termicznego przekształcania odpadów odgrywają coraz
istotniejszą rolę, jako źródła energii cieplnej kierowanej do lokalnych sieci ciepłowniczych. Być może w trosce o dalszą ochronę środowiska, dążąc do maksymalnego
skrócenia tras dowozu odpadów, koniecznością stanie się budowa mniejszych zakładów dedykowanych dla mniejszych
aglomeracji. Produkowana jednocześnie
energia elektryczna, a przede wszystkim
eliminacja konieczności budowy nowych
składowisk odpadów czynią zakłady termicznej utylizacji odpadów - niezależnie
od ich wielkości - nieodzownym i nieodłącznym elementem naszego krajobrazu,
dzisiaj i w nadchodzących latach.

o
Bibliografia:
1. Wadas T., „Odzysk energetyczne z odpadów komunalnych na przykładzie instalacji termicznego przekształcania odpadów w ZUSOK.”
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półka TERMALL z siedzibą w Bełchatowie powstała w 1991 r. Od 1994 r.
funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie TERMALL
Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia ma ugruntowaną pozycję na rynku usług dla
energetyki i ochrony środowiska. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami
inwestycyjnymi i modernizacyjnymi, przeprowadzaniem kompleksowych rozruchów
obiektów, prowadzeniem eksploatacji wraz ze szkoleniem załóg Inwestora. Nasi
specjaliści posiadają wszelkie kwalifikacje wymagane przepisami prawa.
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Modele biznesowe

e-mobilności
E

E-mobility

-mobilność rozumiana jest jako ewentualne upowszechnianie rozwiązania
innowacyjnego, jakim jest samochód osobowy z napędem elektrycznym
zasilanym z baterii. Oczekiwany proces zmian strukturalnych we flocie pojazdów
drogowych, może nastąpić jedynie w przypadku uzyskania sukcesu komercyjnego
na rynku globalnym, przez producentów tych innowacyjnych samochodów.
Możliwe są trzy modele biznesowe, które mogą doprowadzić do wytyczonego
celu: model osiągnięcia sukcesu przez wizjonera, model rozwoju start-up’ów oraz
model zaangażowania się w realizację projektu przez publicznego gospodarza,
czyli przez władze publiczne. Niniejszy artykuł opisuje wymienione modele
biznesowe przy wykorzystaniu informacji dostępnych w literaturze oraz mediach
elektronicznych przed 11 maja 2017 r.
Innowacje są efektem kreatywnej
postawy człowieka, który może dążyć
do skomercjalizowania nowych rozwiązań. Przyjmuje się, że w zasadzie tylko
te rozwiązania traktuje się jako warte
powszechnego zainteresowania, które
przyczyniają się do wzrostu dobrobytu na świecie. Prawie na całym globie
głównym kryterium oceny jest mikroekonomiczny sukces producenta, który
wprowadził innowacyjne rozwiązanie. Emobilność rozumiana jako upowszechnienie pojazdu z napędem elektrycznym
zasilanym z baterii (battery electric vehicle BEV), stanowi aktualne wyzwanie,
choć pierwsze tego rodzaju pojazdy zo-

stały skonstruowane już w latach 80.
XIX w. Przyjmuje się, że konsekwencją
wprowadzenia do powszechnego użytku samochodów BEV będzie ograniczenie, a być może nawet wyeliminowanie
z użytkowania samochodów osobowych
z silnikiem spalinowym (wysoko- lub niskoprężnym).
Na rynek pojazdów użytkowanych
w ramach motoryzacji indywidualnej mogą zostać wprowadzone samochody
BEV, jako innowacyjne produkty, jeśli
ich wytwórcy pokonają producentów
obecnie występujących na tym rynku.
Jest to perspektywa zmian rynkowych,
które mogą nastąpić w ramach jedne-

go z poniżej wymienionych modeli biznesowych.

 Model wizjonera
Na całym świecie wiele uwagi poświęca się planom i dokonaniom tych
przedsiębiorców (pracujących na własny
rachunek z własnej motywacji) i menedżerów (pracujących na cudzy rachunek
częściowo z własnej motywacji, a częściowo pod wpływem swoich mocodawców i inwestorów), którzy realizują
wielkie projekty. Jednym z nich jest południowoafrykański przedsiębiorca Elon
Musk, założyciel PayPal, Space X oraz
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trzeba zawierzyć Muskowi, że rozpoczyna nową erę e-mobilności2. Kapitalizacja
przedsiębiorstwa na giełdzie w Nowym
Jorku ciągle wzrasta i przekroczyła kapitalizację motoryzacyjnych gigantów:
Forda i General Motors.
Jednocześnie ze wzrostem uznania
dla osiągnięć Elona Muska wśród jego krytyków nasila się nieufność. Biorą
oni pod uwagę trzy podstawowe przesłanki3:
 Tesla nie jest w stanie ustanowić
ceny na poziomie pokrycia pełnych
kosztów jednostkowych produkcji
samochodów, mimo że na amerykańskim rynku nie ma jeszcze
liczących się konkurentów w segmencie samochodów osobowych
z napędem elektrycznym BEV;
 nowy samochód Model 3 będzie
od początku sprzedawany ze stratą, którą się szacuje na poziomie od
5 do 10 tys. USD w odniesieniu do
jednego pojazdu;
 Tesla przewiduje stosowanie
w swoich samochodach baterii własnej produkcji, których konstrukcja już obecnie wydaje się
przestarzała, a można oczekiwać,
że chińskim producentom w najbliższych latach uda się osiągnąć
znaczny postęp w doskonaleniu
baterii.
Największe ryzyko podejmuje Musk
w związku z wyborem łańcucha dostaw
dla baterii. Własna produkcja daje tę
przewagę, że Tesla nie jest uzależniona
od dostawców, głównie zagranicznych.
Nie eliminuje to jednak uzależnienia od
importu surowców, gdyż w USA nie ma
dostatecznej ilości ziem rzadkich oraz
innych komponentów niezbędnych do
wytwarzania nowoczesnych baterii.
Odrębnym ryzykiem jest zawodne
działanie dostawców. Musk musiał zdecydować się na współpracę w łańcuchu
dostaw z nieznanymi sobie podmiotami, co spowodowało, że o jakości ich
produktów mógł się przekonać dopiero
po ich zamontowaniu w swoich samochodach. W praktyce okazało się, że
Tesla była zmuszona w latach 20152016 wzywać do serwisu ponad poło-

wę sprzedanych samochodów modelu
S, gdyż niektóre elementy ich wyposażenia okazały się zawodne4.
Zróżnicowanie ocen ekspertów,
którzy odnoszą się do działań podejmowanych przez Teslę, utrudnia sformułowanie własnej oceny szans i ryzyk podjętych przez Muska. Trzeba
brać pod uwagę nie tylko przeszłość,
ale także uwzględniać zaangażowanie
w nowe projekty. Na wrzesień 2017
r. zapowiedziane jest przedstawienie
prototypu ciągnika siodłowego z napędem elektrycznym BEV, przeznaczonego
do transportu ładunków o dużej masie,
a w 2019 r. ma zostać przedstawiony
samochód z napędem elektrycznym
BEV typu pick-up5.
Jeśli Elon Musk jest wizjonerem
i będzie równie wytrwały w prowadzeniu swoich biznesów jak Jeffrey
Bezos, założyciel i dyrektor generalny
Amazon.com, to być może osiągnie sukces ekonomiczny także dopiero po 20
latach inwestowania w swój projekt. Ale
wraz z wydłużaniem się okresu ponoszenia strat, mimo wzrostu liczby produkowanych samochodów i rozszerzania
oferty o nowe modele, cierpliwość inwestorów może zaniknąć. Takie ryzyko
wzrośnie, jeśli sytuacja w gospodarce
światowej się pogorszy, i co najmniej
część z inwestorów zacznie wycofywać swój kapitał. Wówczas może się
okazać, że Elon Musk stał się jednym
z największych hochsztaplerów XXI w.

 Model rozwoju
start’upów

W systemie gospodarczym, w którym „karty zostały już rozdane”, polityka naśladowania cudzego sukcesu daje nikłe szanse na osiągnięcie sukcesu.
W motoryzacji przez dziesięciolecia producenci samochodów z silnikami spalinowymi walczyli o zadowalającą pozycję na dojrzałym rynku. Tylko niektórzy
osiągnęli sukces, nawet jeśli przechodzili przez ciężkie kryzysy. Przykładem
„giganta po przejściach” jest General
Motors, który w latach 2007-2008 otrzymał duże wsparcie kapitałowe od ame-

E-mobility

Tesla, inicjator projektu Hyperloop. Im
bardziej posuwa się on po wytyczonej
drodze rozwoju e-mobilności w zakresie
upowszechniania samochodów osobowych z napędem elektrycznym BEV,
tym silniejsze stają się emocje wyrażane przez jego pochlebców i krytyków.
Zwolennicy wyrażają przekonanie, że
ich idol osiągnie jednocześnie dwa zapowiadane sukcesy:
 doprowadzi do umasowienia produkcji samochodów BEV;
 osiągnie taką redukcję kosztów
produkcji tych samochodów, która jest niezbędna do zapewnienia
mikroekonomicznej efektywności
przedsiębiorstwa produkującego
i serwisującego te samochody.
Tesla wyprodukowała w pierwszym
kwartale 2017 r. prawie 25 tys. sztuk
luksusowego modelu S, którego cena
przekracza 100 tys. USD. Koszty produkcji są od chwili jej rozpoczęcia ciągle redukowane, ale specjaliści oceniają,
że koszty jednostkowe muszą być nadal ekstremalnie wysokie, skoro w ciągu I kwartału 2017 r. strata producenta
wyniosła 622 mln USD. Trzeba jednak
uwzględnić fakt, iż na wynik wpływają
zarówno relacja ceny do kosztów własnych produkcji, jak i koszty utrzymania
ciągle rozbudowywanych sieci stacji ładowania oraz punktów serwisowych.
Przy zwiększonej skali produkcji wartość
sprzedaży osiągnęła 2,7 mld USD. Liczba opłaconych zaliczkowo zamówień na
nowy popularny Model 3, którego cena ma wynieść ok. 35 tys. USD, a produkcja zostać podjęta w lipcu 2017 r.,
wzrosła do 373 tys.1 Musk darzony jest
więc nadal dużym zaufaniem inwestorów oraz potencjalnych nabywców. Są
głosy, iż przy tak innowacyjnym projekcie jakim jest Tesla, w 2017 r. nie można oceniać dokonań przy zastosowaniu
tradycyjnych metod wyceny przedsiębiorstwa. Należy poprzestać na analizie prognozy rozwoju projektu, tak jak
w 2007 r. zawierzono Steve Jobsowi i jego przedsiębiorstwu Apple, kiedy przedstawiony został iPhone. Wówczas wizjonerowi uwierzono, że rozpoczyna nową
erę urządzeń mobilnych, a współcześnie
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rykańskiego rządu federalnego. Wielu producentów nie przetrwało - w tym
szwedzki producent kultowego samochodu Saab. Część marek pozostała na
rynku, ale ich producenci nie wytrzymali
konkurencji, choćby angielskie zakłady
Rolls-Royce, które przeszły w ręce innych producentów, najpierw grupy VW,
a następnie BMW.
W XXI w. na ten rynek mogą wejść
z sukcesem dwie grupy przedsiębiorstw.
Pierwszą tworzą producenci chińscy.
Szansę stwarza im rynek krajowy, na
którym rośnie popyt, a ekspansja zagranicznych wytwórców jest ograniczana lokalnymi regulacjami. W motoryzacji
chińskie przedsiębiorstwa, korzystające
z kredytów udzielanych przez lokalne
banki, zdobyły już liczącą się pozycję,
ograniczając się do sprzedaży swoich
wyrobów, w tym samochodów z napędem elektrycznym BEV, jedynie w swoim
kraju. Liderem spośród tych przedsiębiorstw jest BYD, który oferuje popularny model o nazwie e66. Trzeba się liczyć
z ich ekspansją za granicę w kolejnym
etapie rozwoju. Będzie to tym łatwiejsze,
im częściej w Chinach będą tworzone
międzynarodowe zespoły.
Drugą grupę przedsiębiorstw tworzą
„ci, którzy nie wiedzą, że się nie uda”,
czyli założyciele start-upów. Cechą startupów jest ograniczona przewidywalność
kierunku oraz tempa rozwoju. Wykreowanie nowego rozwiązania następuje
spontanicznie. To jest droga rozwoju,
która nie może być zastosowana wewnątrz struktur koncernowych, gdzie
obowiązuje narzucona przez organizację hierarchiczną procedura postępowania. Jeśli celem jest „dowolny sukces”,
to start-up może do niego doprowadzić.
Jeśli jednak celem ma być „wytyczony
sukces”, to spontaniczne i kreatywne
działanie osób zaangażowanych w projekt nie musi doprowadzić do oczekiwanego efektu.
Na rynku światowym szczególną
uwagę przykuwają nowe podmioty, które są zakładane w Izraelu. W tym kraju,
który ze względów geopolitycznych rozwija swoją gospodarkę w dość nieprzyjaznym otoczeniu, postawiono na rozwój
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Rys. 1 Cykl życia produktów: wprowadzonego na rynek przez prywatnego inwestora zorientowanego na rynek (PI)

Rys. 1.
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Źródło: opracowaniena
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gospodarza” (PG) Źródło: Opracowanie własne

nowych technologii. Młodzi ludzie (kobiety i mężczyźni) odbywający służbę
wojskową mają szansę, aby łączyć zajęcia o charakterze szkolenia militarnego
z uzupełnianiem kształcenia zawodowego. Fundusze społeczne m.in. emerytalne, są zaangażowane w finansowanie nowych przedsiębiorstw i projektów
rozwojowych. Podobnie jak w USA taka praktyka przynosi bardzo pozytywne
efekty - przy stosowaniu rozsądnych kryteriów oceny ryzyka biznesowego i odpowiednio dużej skali projektów, których
wartość w 2015 r. w Izraelu wniosła 4,5
mld USD, udaje się uzyskiwać przeciętną rentowność na poziomie przekraczającym 10% w skali rocznej. W sytuacji
utrzymywania się drastycznie niskich
stóp oprocentowania ulokowanego na
rynku międzynarodowym, jest to bardzo
dobry wynik7.
Na podstawie obserwacji rynku
można stwierdzić, że w sprzyjającym
otoczeniu większość start-upów podejmuje projekty i kończy swoją działalność niepowodzeniem. Każdy z takich
przypadków może pochłonąć bezpowrotnie kilkaset tys., a nawet kilka mln
dolarów. Ale inwestorzy uzyskują oczekiwaną marżę, kiedy choć jeden z projektów odniesie sukces. Jeśli start-up jest
przejmowany przez dużą komercyjną
organizację, to kwoty wynagrodzenia
mogą osiągać setki milionów, a w rekordowych przypadkach, nawet miliardy dolarów. Potwierdza to przejęcie na
początku 2017 r. Mobileye, izraelskiego
producenta zaawansowanych technologicznie urządzeń wykorzystywanych
do quasi-autonomicznego sterowania samochodami. Od chwili założenia
w 1999 r. przez wiele lat inwestorzy fi-

nansowali rozwój start-up’u, który stopniowo zwiększał swój zespół, aż do ponad 450 specjalistów. Podstawowym
zadaniem produkcyjnym jest przygotowanie kompletnego rozwiązania dla Fully
Autonomous Vehicle dla BMW i wdrożenie tego autonomicznego pojazdu do
produkcji, co jest zaplanowane na 2012
r.8 Amerykański producent sprzętu komputerowego Intel przejął Mobileye za 15
mld USD9.
W drugiej dekadzie XXI w. liczba
transakcji przejmowania start-upów wydaje się wystarczająco duża, aby móc
sformułować pewne prawidłowości. Po
analizie projektów, które zakończyły się
sukcesem komercyjnym, widać, że startupy potrzebują zgromadzić w swych kierowniczych gremiach, zarówno młodych
autorów oryginalnych pomysłów (innowatorów), jak i dojrzałych menedżerów.
Zaletą osób młodych jest ich inwencja.
W epoce gospodarki cyfrowej nowe rozwiązania mają najczęściej wirtualny charakter i ich przygotowanie nie wymaga
długoletniego stażu, i nagromadzonego
doświadczenia zawodowego, które było
przydatne w epoce przemysłu ciężkiego, kiedy innowacją było „postawienie
wielkiego urządzenia na betonowym fundamencie”. Jednocześnie bez odwołania się do doświadczenia biznesowego
czterdziestolatków trudno jest doprowadzić do zgromadzenia funduszy, które są
niezbędne do utworzenia prototypu lub
pierwszej instalacji w wersji beta, umożliwiającej testowe zastosowanie przez
potencjalnych użytkowników10.
W Polsce powstają centra rozwojowe przy przedsiębiorstwach, które już
osiągnęły ustabilizowaną pozycję na rynku. Taką grupę tworzą m.in. producen-

nie poważnego zagrożenia ze strony publicznego gospodarza. Dotyczy to korekty
polityki energetycznej, której celem jest
zmuszenie podmiotów gospodarczych
należących do całej branży, do zwiększenia efektywności ekonomicznej produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu poszczególnych farm wiatrowych.
Interwencjonizm państwa przejawia się
w wycofaniu lub istotnej redukcji uprzedRys. 2. Wpływ odpisów na aktywa związane z portfelem farm wiatrowych na wyniki 2016 r.
nio zapewnionych dotacji. Takim zacho(mln zł) Źródło: Sprawozdanie zarządu BOS, www.bosbank.pl (14.03.2017).
waniem gospodarz publiczny powoduje,
że pozłotych)
stronie przychodowej podmiotów
Rys. 2 Wpływ odpisów na aktywa związane z portfelem farm wiatrowych na wyniki 2016 roku (mln
ci z różnych branż zrzeszeni w klastrze
podmiotów sektora biznesowego. Awersja
realizujących preferowany przez władze
„Dolina Lotnicza”.
IchBOS,
potencjał
wiąże się
do
ryzyka sprawia, że podmioty sektora
publiczne projekt gospodarczy drastyczŹródło: Sprawozdanie
zarządu
www.bosbank.pl
(14.03.2017).
nie zmniejszają się przychody.
z pogłębianą przez wiele lat współprapublicznego nie są zaliczane do tzw. risk
cą między podmiotami gospodarczymi,
takers, gdyż są zorientowane na unikaNa rys. 1 przedstawione są dwa cya szkołami wyższymi - dobry przykład
nie niepewności w swoich działaniach12.
kle życia produktów oraz kształtowanie
stanowi Politechnika Rzeszowska. Ze
Na szczególną uwagę zasługuje przy tym
się wyników finansowych podmiotów,
względu na duży potencjał rozwojowy
specyficzne zachowanie władzy publiczz których jeden podejmuje „klasyczne”
do działalności grupy polskich podmionej, jeśli podejmuje się ono - bez względu
komercyjne ryzyko wprowadzenia nowetów dołączył światowy lider technologii
na szczebel władzy publicznej - występogo produktu na rynek, a drugi korzysta
hi-tech Samsung11.
wania w roli publicznego gospodarza13.
z uruchomionego przez władzę publiczPozyskiwanie kapitału od podmioUgrupowania polityczne przejmując po
ną programu promowania i finansowego
tów gospodarczych, które są aktywne
wygranych wyborach organy władzy
wsparcia dla wyznaczonego produktu
na rynku globalnym, wydaje się warunmogą zachowywać się jako decydenci
lub technologii.
kiem osiągnięcia komercyjnych sukcew sposób nieprzewidywalny dla uczestJeśli publiczny gospodarz promuje
sów przez start-upy tworzone w Polsce.
ników rynku. Gospodarując środkami puprodukt lub technologię, to może stwoO ile na pierwszym etapie podejmowablicznymi władza (ustawodawcza i przede
rzyć warunki inwestorom, w których od
nia nowych projektów ważne może być
wszystkim wykonawcza, ale także w niesamego początku nie ponoszą oni strawsparcie ze środków publicznych, to
których przypadkach sądownicza) może
ty. Niskie przychody uzyskiwane od niewiększych inwestycji przy wykorzystaniu
kreować lub blokować popyt na określone
licznych odbiorców na rynku od chwili
tego skromnego źródła nie uda się zrerozwiązania. Jednocześnie ta władza mostartu projektu są uzupełniane w formie
alizować. Dlatego ważnym elementem
że stymulować rozwój podaży udzielając
subwencji ze środków publicznych, tak
programu rozwoju e-mobilności w Polsubwencji podmiotom gospodarującym,
aby inwestor zawsze uzyskiwał lekką
sce, powinno być zintegrowanie działań
które zdecydują się włączyć w realizację
nadwyżkę przychodów nad kosztami.
służących promocji nowych projektów,
państwowych programów rozwoju. Jeśli
W tym scenariuszu z rynku eliminowani
na arenie międzynarodowej.
zmiana preferencji społecznych zmusi
są inni inwestorzy, którzy chcieliby wproistniejącą władzę do korekty programu
wadzić na rynek produkt lub technologię
rozwoju gospodarczego bądź też dojdzie
konkurencyjną i nie są objęci wsparciem
 Model rozwoju
do przejęcia władzy przez ugrupowania
ze środków publicznych. Podejmując rywspartego przez
publicznego gospodarza polityczne o odmiennym programie, to zyko konfrontacji z publicznym gospowówczas występuje ogromne ryzyko dla
darzem musieliby się liczyć z trwającym
Wieloletnia obserwacja zachowania
podmiotów z sektora prywatnego. Jeśli
dość długo okresem inwestowania w rywładz publicznych na poziomie organów
publiczny gospodarz w wyniku nowych
nek (w związku z ponoszeniem bieżąUE i na poziomie organów władz pańdecyzji politycznych zmieni swój program,
cych strat, aż do osiągnięcia momentu
stwowych poszczególnych krajów członwspółpracujące z nim prywatne podmiotS). Ten scenariusz cechuje ingerenkowskich oraz zachowania podmiotów
ty gospodarcze mogą nieoczekiwanie
cja władzy publicznej nie tylko w reguły
gospodarczych uczestniczących w grze
stracić wsparcie z funduszy publicznych
funkcjonowania rynku. Ma miejsce inrynkowej upoważnia do stwierdzenia, że
i w konsekwencji równowagę finansogerencja wykraczająca poza rolę reguorgany władz publicznych i podporządwą. Zarówno za granicą, jak i w Polsce
latora rynku, gdyż władza występując
kowane im podmioty gospodarcze sekwystąpił w latach 2015-2017 proces gow roli publicznego gospodarza staje się
tora publicznego są mniej nowatorskie od
spodarczy, który potwierdza występowauczestnikiem rynku.
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Władza publiczna jest jednak „nieobliczalnym” uczestnikiem rynku, jeśli
nagle wprowadza rewizję swojego programu i wstrzymuje subwencje wcześniej przyznane wybranej grupie producentów. W takiej sytuacji, pierwotnie
uprzywilejowani producenci mogą się
okazać w ogóle niezdolni do funkcjonowania w przywróconych warunkach
niezdeformowanej konkurencji rynkowej.
Taka sytuacja dotyczy w 2016 r. producentów energii elektrycznej w farmach
wiatrowych zarówno w Niemczech, jak
i w Polsce. Od momentu tD wyniki tych
producentów ulegają drastycznemu
pogorszeniu, aż wynik staje się ujemny. Instytucje z ich otoczenia, np. banki komercyjne pierwotnie wspierające
tych producentów z przekonaniem, że
mają oni zapewnione pozytywne wyniki w związku z otrzymywaniem subwencji, nagle się odwracają od tych producentów, co dodatkowo komplikuje
sytuację14. Dość szybko dochodzi do
bankructwa tych producentów i porażki
inwestorów, którzy zgłosili się do współpracy z publicznym gospodarzem, i ją
podjęli w dobrej wierze.
Przykład producentów energii elektrycznej w farmach wiatrowych jest jednym z wielu, innym mogą być producenci z przemysłu zbrojeniowego - w USA
od listopada 2016 r. ujawnia to napięcie
między prezydentem-elektem a koncernami Lockheed oraz Boeing.
Jednym z przykładów wystąpienia strat wśród prywatnych podmiotów
gospodarczych, które włączyły się we
współpracę z gospodarzem publicznym, jest sytuacja polskich inwestorów
oraz obsługujących ich banków realizujących program rozbudowy OZE w Polsce. Z dokumentów Banku Ochrony Środowiska S.A. wynika, że w 2014 r. wynik
finansowy netto wynosił 60,5 mln zł,
a w następnych dwóch latach był ujemny, odpowiednio wynosił - 39,3 mln zł
w 2015 r. oraz - 68,0 mln zł w 2016 r.15
Władze banku komentując te wyniki precyzyjnie wskazały, iż strata w 2016 r. została spowodowana bezpośrednio przez
publicznego gospodarza, który grupie
kredytobiorców tego banku odmówił

kontynuowania wsparcia finansowego
ze środków publicznych. Bank w 2016 r.
odpisał w straty kwotę 92,1 mln zł związanych ze zredukowaniem wartości należności w portfelu farm wiatrowych.
Znaczenie tego nieoczekiwanego odpisu dla kształtowania się wyniku finansowego banku ilustruje wykres na rys. 2.
O ile w XIX i XX w. współpraca z publicznym gospodarzem zapewniała podmiotom z sektora prywatnego ekspansję
i ponadprzeciętną akumulację kapitału,
to doświadczenia ostatnich lat wskazują, że ta współpraca jest obciążona wysokim ryzykiem. Nieoczekiwana zmiana
programu ze strony publicznego gospodarza wynikająca ze zmiany narzędzi
i celów interwencjonizmu państwowego powoduje straty, które w niektórych
przypadkach są przyczyną bankructwa
prywatnych podmiotów gospodarczych.
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Dagmara Kałus, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Digitalizacja, automatyzacja
i sztuczna inteligencja

w sektorze energetycznym
II

Moderatorem Panelu Dyskusyjnego
był Maciej Kołaczkowski z World Economic Forum. W opracowaniu: Mariusz
Mielczarek, dyrektor Sektor Publiczny
w Europie Centralnej General Electric;
Rafał Budweil, prezes Triggo; Konrad
Makomaski, prezes Impact Clean Power Technology S.A.; Jan Mądrzak, wiceprezes zarządu PGE Obrót S.A. oraz
Tomasz Boboli, dyrektor Działu Rozwiązań Smart Grid Atende Software.
M. Kołaczkowski: Jak wygląda potencjał transformacji technologicznych z
perspektywy tak dużego gracza, jakim
jest General Electric, w skali światowej,
i w kontekście Polski?
M. Mielczarek: Jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej, która
dotyka wszystkich dziedzin przemysłu.
Energetyka jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych zmianami. Co powoduje te zmiany? Sądzę, że najważniejszym elementem jest: cyfryzacja i
przepływ danych. Ogromny wpływ będzie miał na nas tzw. internet rzeczy i
clouding, co odbije sie na procesach
produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Ja-
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary
i perspektywa rozwoju“ odbyła się w dniach 24-25 kwietnia 2017 r. na Politechnice
Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. W IV panelu, który okazał się niezwykle
interesujący poruszono temat digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji
w sektorze energetycznym.

ko pracodawca i dostawca zauważamy,
że pod wpływem rewolucji zmieniają się
klienci, i ich potrzeby. W przeszłości rewolucje przemysłowe bywały różne. Ta
jednak jest zdecydowania inna od pozostałych. Wyróżnia ją ogromne tempo
zmian oraz zasięg dotykający wszystkich
gałęzi przemysłu. Dzisiaj generowane w
tradycyjnych przemysłach dane, którymi zajmuje się General Electric, takie jak
energetyka, lotnictwo, sprzęt medyczny oraz sensory, którymi naszpikowany jest sprzęt naszej firmy, przetwarzają dziennie więcej informacji niż media
społecznościowe. Dostrzegliśmy, że te
procesy wymuszają na firmach technologicznych konieczność połączenia tzw.
hardware i software. Myślę, że dla energetyki oznacza to bardzo dużą zmianę
we wszystkich obszarach tzn.:
 produkcji, czyli zmieniają się technologie wytwarzania energii:
elektromobilność, OZE - farmy wiatrowe dzięki sensorom, które zostają do nich dołączone są w stanie
generować o 15% więcej energii
a elektrownie węglowe dzięki zastosowaniu softwar-u są w stanie
o 1,5% zwiększyć swoją efektywność i emisyjność (w przypadku
elektrowni 1000 WM o 3%);
 dystrybucji, czyli obszary smart
grids i smart metering dzięki rozwiązaniom technologicznym i cyfryzacji prowadzą do upodmiotowienia
energetyki, gdzie konsument staje
się jednocześnie odbiorcą energii i
dawcą do systemu.
Cały rynek energetyczny podlega rewolucji technologicznej, a dziś nie wiemy do czego może nas ona doprowadzić. Założyciel General Electric Thomas
Alva Edison mówił, że - technologii się
nie dogoni!
M. Kołaczkowski: Chciałbym teraz zapytać o technologię magazynowania energii.
R. Budweil: Firma Triggo S.A. powstała dwa lata temu. Sensem i celem
jej istnienia jest wdrożenie projektu innowacyjnego pojazdu miejskiego, który ma
przyznane patenty praktycznie na całym
świecie - w USA, Japonii, Chinach, Korei

Południowej, krajach Europy Zachodniej
i Polsce. Koncepcja pojazdu pojawiła
się w 2010 r. Wzięła się z osobistej refleksji, podczas której zauważyłem, że
przejazd do pracy motocyklem zajmuje
85% mniej czasu niż samochodem. Korzystanie jednak z jednośladowych środków komunikacji wiąże się z ogromnymi
niedogodnościami, gdyż bardzo łatwo
ucierpieć i trudno korzysta się z tego
środka transportu zimą oraz w niedogodnych warunkach. Właśnie w 2010
r. pojawił się pomysł połączenia zalet
motocykla z samochodem osobowym.
Pomysł okazał się być niezwykle prosty.
Powstał pojazd posiadający dwuosobową kabinę, zapewniająca oddzielenie od
czynników zewnętrznych, a równocześnie nie wymuszającą stosowania pasów bezpieczeństwa i kasku. Pojazd
służący do prostych czynności codziennych, związanych z transportem do pracy, czy supermarketu. Rozwiązaniem
okazał się projekt zawieszenia o zmiennej geometrii, który pozwala na jazdę z
większą prędkością, podczas której pojazd zajmuje podobną szerokość pasa
ruchu do samochodu, natomiast podczas operowania mniejszą szybkością
np. na parkingu albo w korku, pojazd
zwęża się do szerokości mniejszej o
15 cm niż motocykl. Pomysł udało się
opatentować, a tak jak już wspominałem - patenty mamy w większości wysoko rozwiniętych gospodarek świata.
Powstał również problem rozwojowo-badawczy, który obecnie realizujemy oraz
posiadamy prywatnych inwestorów, którzy wkładają polski kapitał w naszą inwestycję. Warto również podkreślić fakt, że
powstał już działający prototyp pojazdu.
Z punku widzenia biznesowego
pierwszym podstawowym dylematem
dla tego rodzaju innowacyjnego rozwiązania jest znalezienie rynku. Rynek
motoryzacyjny jest zdominowany przez
ogromnych graczy, którzy mają średnio
ok. 80 lat i dysponują budżetami zupełnie nieporównywalnymi do naszych.
Każda próba opanowania takiego rynku
wiąże się z koniecznością zapewnienia
dystrybucji, serwisu i obsługi, na potencjalnie bardzo dużym terenie. Okazało

się, że rozwiązaniem dla firmy Triggo
jest usługa car sharingu. Wrocław podjął
właśnie decyzję wdrożenia dużej ilości
elektrycznych samochodów, które będą
ogólnodostępnie wynajmowane za pomocą aplikacji. Jest to odprysk wielkiego rynku, który od 2006 r. rósł w tempie
35% rocznie, a swoje centra ma w bardzo zaawansowanych gospodarkach m.
in. Europy, Ameryki Płn. i Azji. Rynek ten
szacowany jest na 1,5 biliona dolarów w
2025 r. Znaleźliśmy się więc w ciekawej
sytuacji wobec rynku, który bardzo szybko rośnie, co daje nam szanse i nadzieje
uzasadnione na przyszłość.
To o czym chciałbym mówić w kontekście digitalizacji i nowych technologii
w temacie magazynowania energii, jest
koncepcja której nie jestem autorem.
Jest to pomysł stworzenia zunifikowanego systemu baterii, który obejmowałby miejskie platformy car sharing-owe,
obejmujące swoim działaniem proste
pojazdy typu rowery, bardziej zaawansowane dwuosobowe skutery, pojazdy
typu Triggo, jak również małe samochody osobowe. Firma SimplyCar z Wrocławia pracuje nad takim projektem baterii.
Będzie miało to ogromne implikacje do
szybkości wdrożenia platform car sharing-owych w miastach. Pierwszą bardzo
pozytywną konsekwencją jest fakt, że takie rozwiązanie nie wymusza budowania
jakiejkolwiek infrastruktury stacji ładowania w mieście. Baterie możemy wymienić za pomocą służb, które zajmują się
utrzymaniem pojazdu lub wymienić je
za pomocą „paczkomatu bateryjnego”,
czy na stacji benzynowej. Dzięki temu
nie musimy inwestować w ogromne elementy infrastruktury stacji ładowania na
ulicach miast. Drugą konsekwencją jest
możliwość zbudowania stacji baterii w
miejscach, gdzie ilość energii jest wystarczająca, a gospodarze i producenci energii - elektrociepłownie, chętnie widzieliby
odbiorców w czasie doliny nocnej, kiedy
zapotrzebowanie na energię jest znacznie mniejsze niż możliwości wytwórcze.
Ostatnim elementem tej wizji jest autonomia automatyzacji pojazdu. Proszę sobie
wyobrazić pojazd, który zamówiony przyjeżdża pod wskazany adres z aplikacji
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w smartfonie, a następnie może zostać
pozostawiony w dowolnym miejscu, po
czym pojechać na stację ładowania i do
następnego klienta. Mam pewną świadomość tego, że brzmi to dosyć nierealnie.
Wydaje mi się jednak, że niezależnie od
naszego myślenia kwestia autonomii automatyzacji pojazdów wejdzie w życie.
Zważywszy na softwarowy aspekt tego
zjawiska, co stanowi główny temat Panelu Dyskusyjnego, czyli jakie przewagi
konkurencyjne widzimy dla siebie uważam, że mamy cały szereg firm softwarowych działających na potrzeby rynków
zagranicznych o ugruntowanej pozycji.
M. Kołaczkowski: Proszę o przedstawienie tego, co dzieje się obecnie na
rynku światowym w bateriach i dlaczego
w Polsce inwestują duże zagraniczne firmy ze Stanów Zjednoczonych, czy Azji?
K. Makomaski: Na początku nasza
firma również zaczynała od pojazdu o
wielkości, o której mówił Rafał Budweil.
12 lat temu porwaliśmy się na zbudowanie trójkołowca, a właściwie modernizację trójkołowca budowanego kiedyś w
Szwajcarii. Wyprodukowaliśmy ok. 200
sztuk i był to jeden z pierwszych produkowanych seryjnie samochodów elektrycznych w Polsce i okolicach. Niestety
kryzys na giełdach światowych pozbawił
naszych sponsorów dalszych środków
i produkcja zamarła. Wpadliśmy wówczas na bardzo ważny problem, który
wtedy wydawał się dość łatwo rozwiązywalny, mianowicie na brak gotowych
baterii litowo-jonowych do samochodów. Musieliśmy skonstruować baterię
sami, co okazało się nie takie proste i
w rezultacie spowodowało , że kontynuowaliśmy później konstruowanie baterii,
dostarczając różnego rodzaju ciekawe
rozwiązania do samochodów wyścigowych, torowych, ulicznych, itd. Potem
zaczęliśmy współpracować z firmami
autobusowymi i baterie dla nich stały
się najszybciej rozwijającą się dziedziną.
Postanowiliśmy wszystko robić samodzielnie: od algorytmów sterowania po
odpowiednio zaprojektowaną elektronikę
z dużą ilością software ponieważ baterie
litowo-jonowe, podobnie jak nowoczesne samochody czy Formuła 1 nie mo-

gą funkcjonować bez specjalistycznego
oprogramowania.
Co z bateriami? Oczywiście jest to
bardzo ważny element elektromobilności. Instaluje się je od jakiegoś czasu w
autobusach elektrycznych, gdzie nie ma
innej możliwości zasilania, a nawet w
tramwajach i trolejbusach. Cena takich
pojazdów jest więc wysoka, bo pojemność baterii w autobusie waha się od
150 do 400 kWh, co w przeliczeniu na
kg daje 1,5 do 4 ton. W związku z czym
wymiana baterii autobusowych jest niepraktyczna. Koncepcja, o której mówił R.
Budweil przy dużych urządzeniach nie
jest możliwa do realizacji, przy małych
jednak jak najbardziej.
M. Kołaczkowski: Odwracając sytuację: czy do mniejszego zastosowania
uważa Pan, że są ograniczenia w Pańskiej technologii?
K. Makomaski: Baterie o jakich
Pan mówi o pojemności od 2,5 do 5
kWh dostarczam w tej chwili do robotów w USA. Roboty są autonomiczne.
Rozwożą elementy montażowe na liniach produkcyjnych wewnątrz fabryk i
są tak zaprogramowane, że wiedzą kiedy muszą podjechać do punktu ładowania. Ciekawostką jest, że nie sprzedaje się robotów, tylko ich usługi, co jest
ogólnie występującym trendem. Wydaje
nam się, że baterie i systemy ładowania
powinny być sprzedawane w podobnym
modelu. Odpowiadając na pytanie, co
Polska może zaoferować w tym temacie,
uważam że Polska może zaoferować
rozwinięte systemy usługowe, w których m. in. sprzedaje się baterie, które
będziemy produkować, czy np. autobusy, które będziemy montować. Wszystko mogłoby być zarządzane i rozliczane przy pomocy bardzo rozwiniętych
systemów informatycznych. Pod tym
względem myślę, że posiadamy sporą
przewagę, ponieważ mamy gotowe rozwiązania, a nasi inżynierowie doceniani
są na całym świecie.
M. Kołaczkowski: Chciałbym wrócić do tematu kosztów baterii. Jak Pan
patrzy na to w perspektywie najbliższych
10 lat? Czy spodziewa się Pan spadku
kosztów baterii?

K. Makomaski: Jest to dosyć trudne pytanie z tego względu, że rzeczywiście w okresie ostatnich 10 lat cena
systemów bateryjnych spadła 3-5 krotnie, a nawet więcej. Gdzieś jest jednak
granica, a w pewnym momencie odbicie może być zupełnie w inną stronę. Na
razie technologia baterii nie jest rewolucyjnie nowa, gdyż ogniwa litowo-jonowe
znane są od dłuższego czasu. Z praktyki wynika, że wprowadzenie nowego
rozwiązania do przemysłu samochodowego zajmuje od 10 do 15 lat. Tak
więc to, co w tej chwili jest rozwijane w
laboratoriach potrzebuje jeszcze wiele
czasu zanim wejdzie na rynek. Myślę,
że ceny będą spadały z tego powodu,
że nastąpi efekt skali wygenerowany
przez projekty typu Gigafactory Tesli,
gdzie zapowiedziane są niższe ceny. W
tej chwili występuje lawinowy skok zapotrzebowania na ogniwa litowo-jonowe.
W samej Europie w autobusach w ub. r.
zamontowano ok. 20 MWh baterii, a w
2025 r. wartość ta ma wzrosnąć do 20
GWh. W całym przemyśle samochodowym, telekomunikacji i energetyce mówi się o wartościach pomiędzy 60-100
GWh. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że
Gigafactory Tesli będzie produkowała
za 3 lata tyle ogniw, ile w ub. r. wyprodukowano na całym świecie, to z jednej strony widać, że podaż będzie duża,
ale zaczniemy mieć wówczas problemy
z surowcami, które wykorzystywane są
do produkcji baterii. A w tym momencie
ceny mogą wzrastać.
M. Kołaczkowski: Wzrost skali
może mieć zatem dwojaki efekt?
K. Makomaski: Jako, że obecnie
w Europie są tylko dwie firmy robiące
ogniwa, baterii może zabraknąć. W USA
firmy zostały wykupione przez Chińczyków i są zamykane, a produkcja przenoszona jest do Chin. Tak więc, jeśli nie
zrodzą się wkrótce w naszych głowach
pomysły na własną produkcję, możemy
mieć problem w postaci dostępności
ogniw do budowy baterii.
M. Kołaczkowski: Rewolucja technologiczna z całą pewnością zmieni role,
jakie poszczególni gracze mają na rynku.
PGE Obrót S.A, jako dobrze usytuowany,

tradycyjny gracz musi prawdopodobnie
wypracować nowe pomysły. Wiadomym
jest, że część biznesów będzie zapewne kontynuowana, natomiast znaczna
część na pewno się zmieni, jak również
pojawi się wiele nowych, o których dzisiaj
jeszcze nie wiemy. Jak więc PGE Obrót
S.A. przygotowuje się do nowej rzeczywistości?
J. Mądrzak: Tak jak zostało powiedziane duże spółki sprzedażowe muszą
obecnie szukać nowych rozwiązań. PGE
musi więc być przygotowane na budowę stacji ładowania, w które już dziś się
wpisujemy. Trzeba jednak wiele czasu
na realizację tych inwestycji w budowie
infrastruktury przesyłowej i urbanistycznej. Stacje ładowania powinny znajdować
się w miejscach, gdzie potencjalni klienci mogliby wykorzystać czas efektywnie,
np. przy centrach handlowych. Wymaga
to ogromnego nakładu środków i czasu
po stronie operatorów na rozbudowę sieci zasilających i postawienia stacji ładowania. Wymaga to również współpracy
z lokalnymi samorządami. Nasza spółka
weszła już w kontakty z kilkoma miastami. Program realizowany jest w Łodzi,
gdzie zostanie uruchomionych 6 szybkich
ładowarek. Podpisaliśmy również umowy
z samorządami w Lublinie, gdzie projekt
jest ukończony, i w Rzeszowie. Niedawno
został również podpisany list intencyjny
z województwem małopolskim na budowę stacji ładowania. Nasza firma jest innowacyjna, tak więc wpisujemy się w te
projekty. Emitujemy obecnie dużo CO2,
nasze elektrownie oparte są głównie na
węglu brunatnym, który jest najbardziej
emisyjnym źródłem energii. Musimy ograniczać emisję CO2, dlatego z dużym zaangażowaniem wpisujemy się w strategię
i politykę rewolucji technologicznej, mającej na celu ograniczanie CO2.
M. Kołaczkowski: Koncept Smart
Grid jest obecny w sferze energetycznej od wielu lat, jednak w praktyce jest
on jeszcze niewidoczny. Czym w takim
razie jest Smart Grid i kiedy wejdzie do
użytku?
T. Boboli: Firma Atende Software
weszła w obszar Smart Grid-u w 2011
r. W ENERGA-OPERATOR stworzyliśmy

od zera oprogramowanie dla inteligentnego opomiarowania (AMI), które jest pierwszym krokiem do Smart Grid-u. System
udało się wdrożyć i jest on dalej rozwijany. Obsługuje akwizycję danych z 850
tys. liczników. Inteligentne opomiarowanie to jeszcze nie jest pełen Smart Grid,
na razie dane z liczników służą głównie
do tego, aby nie na podstawie przewidywań i szacowań, tylko rzeczywistych
danych o konsumpcji energii elektrycznej,
wystawiać odbiorcom faktury. Dane zebrane w systemie centralnym i odpowiednio przetwarzane mogą jednak posłużyć
do zarządzania siecią energetyczną oraz
do budowy inteligentnej sieci. Obecnie
prowadzimy z ENERGA-OPERATOR
projekt badawczo-rozwojowy o nazwie
UPGRID. Jest to projekt uruchomiony
w ramach programu Horyzont 2020, w
skład którego wchodzi wiele europejskich
firm z sektora energetycznego. Projekt
ten ma m.in. na celu wykorzystanie danych z inteligentnego opomiarowania w
taki sposób, aby przynosiły korzyści w
zarządzaniu infrastrukturą. Nie dodając
wielu dodatkowych sensorów sieci energetycznej, a korzystając z danych z liczników energii elektrycznej - możliwe jest
prowadzenie wnioskowania dotyczącego np. awarii lub strat technicznych czy
kradzieży. Możliwe będzie zarządzanie
doborem infrastruktury, np. transformatorów, badanie ich przeciążeń oraz planowanie ich wymiany z odpowiednim
wyprzedzeniem. Jest to najbliższa perspektywa dla rozwoju Smart Grid, ale w
dalszym horyzoncie prowadzi ona do
umożliwienia pełnej integracji OZE, magazynów energii czy zwiększenia udziału
elektromobilności.
M. Kołaczkowski: Jaka jest w tym
rola dla automatyzacji, dygitalizacji i być
może sztucznej inteligencji? Jaki potencjał ma transformacja w energetyce dla
polskich firm technologicznych?
T. Boboli: Wdrażając i rozwijając
systemy dla energetyki widzimy, że technologie związane z automatyzacją czy
sztuczną inteligencją mają w tym sektorze szerokie zastosowanie, dotyczy to
również najnowszych trendów technologicznych w informatyce.

Pierwszym przykładem jest Big Data. Z Big Data mamy do czynienia kiedy
danych jest tak dużo lub są one tak problematyczne, że nie jesteśmy w stanie
ich efektywnie przetwarzać tradycyjnymi
metodami. Ze swoich doświadczeń widzimy, że rzeczywiście struktury danych
np. z inteligentnego opomiarowania są
specyficzne i muszą być zorganizowane
pod kątem ich dalszego przetwarzania,
dlatego powinny być one zbierane w
strukturach odpowiadającym licznikom,
a nie w płaskich tabelach. Dane te muszą być gromadzone, a potem odczytywane i przetwarzane, z bardzo dużą
wydajnością, dlatego narzędzia Big Data mają tu bardzo szerokie zastosowanie. Z drugiej strony, narzędzia te muszą
być efektywne kosztowo i skalowalne,
ponieważ np. operator klastra energetycznego nie będzie w stanie sfinansować inwestycji IT tak dużej jak operator
systemu dystrybucyjnego.
Przy okazji mowy o klastrach energii
chciałbym wspomnieć również o technologiach cloudowych, czyli o chmurze.
Operatorzy klastrów będą potrzebowali dość zaawansowanych narzędzi przy
minimum inwestycji, a chmura jest odpowiedzią na takie zapotrzebowanie
ponieważ daje możliwość oferowania i
korzystania z oprogramowania, czy infrastruktury w modelu „as-a-Service”,
czyli jako usługi.
Kolejną technologią jest wspomniana wcześniej sztuczna inteligencja. Jej
rozwój w przypadku pojazdów autonomicznych jest ewidentny, natomiast w
Smart Grid sztuczna inteligencja też
ma zastosowanie, potrzebna jest do
wnioskowania z danych: o awariach,
stratach, kradzieżach, do wszelkiego
rodzaju predykcji, z którymi mamy do
czynienia, np. predykcji poboru czy produkcji energii elektrycznej z OZE. Możliwa jest również predykcja przyszłego
zapotrzebowania na energię elektryczną
co pozwala na optymalizację kosztów jej
zakupu na rynku energii.
Rośnie rola urządzeń wykorzystywanych przez odbiorców energii elektrycznej. Zaczynając od licznika energii elektrycznej, który może mieć swój system
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operacyjny i wymienne oprogramowanie
- poprzez osprzęt elektryczny w domu,
który mierzy zużycie energii poszczególnych urządzeń, do samych odbiorników,
które mogą z systemem energetycznym
bezpośrednio współpracować. Dlatego
rośnie w energetyce rola IoT - Internetu Rzeczy. W naszej grupie kapitałowej
rozwijamy system operacyjny czasu rzeczywistego dla Internetu Rzeczy, który
umożliwia umieszczenie w urządzeniach
o stosunkowo prostej budowie zaawansowanych funkcji, np. algorytmów pomiarowych czy wymiennych protokołów
komunikacyjnych.
Do tego wszystkiego dochodzą
technologie związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
Z tych kilku przykładów wyraźnie
wynika, że transformacja w energetyce
to ogromna szansa dla firm oferujących
lub rozwijających technologię, w tym
oczywiście dla firm polskich.
M. Kołaczkowski: Jak obecnie
funkcjonuje polski system elektroenergetyczny oraz w jakim kierunku powinniśmy pójść?
M. Mielczarek: GE jest neutralne
technologicznie i w zależności od potrzeb danego kraju staramy się zaoferować optymalne rozwiązania. Weszliśmy
w digitalizacje, powołaliśmy nawet nowy podmiot GE Digital, w który mocno
inwestujemy. Są dwa elementy które
powodują, że zmiana w polskim systemie jest tak szybka. Myślę, że 5 lat w
energetyce to jest jednak bardzo mało.
Budując elektrownię, planujemy ją na
30 lat, dlatego mamy dzisiaj problem z
podjęciem decyzji, jaką technologię wybrać. Obecnie, więc kluczową sprawą
jest to, aby system elektroenergetyczny był bezpieczny. Klienci poszukują
efektywności i elastyczności systemu.
Mamy wzrost ilości urządzeń, często
niestabilnych OZE, przy jednoczesnej
oszczędności energii. Elastyczność staje
się coraz bardziej istotna. Wyzwaniem
jest skuteczne połączenie energetyki
konwencjonalnej np. węglowej z OZE.
Cyfryzacja niewątpliwie w tym pomaga.
Dzięki systemom te źródła mogą się po-

łączyć, a bloki oparte o paliwa konwencjonalne będą mogły pracować bardziej
elastycznie. Elektrownia w Bełchatowie,
czy nowo powstałe bloki w Kozienicach
mają minimalną moc nominalną na poziomie 50-60%. Oznacza to, że jeżeli
będą pracowały nie w podstawie 1000
MW, a na 500 MW, to będziemy zmuszeni je wyłączyć. W przypadku jeśli jest
duży przypływ energii odnawialnej, albo
duży dołek, to późniejszy koszt wzrostu
mocy nominalnej jest bardzo wysoki.
Obecnie niektóre elektrownie węglowe
za zachodnią granicą mają min. moc
nominalną w granicach 20%, co można uzyskać dzięki zastosowaniu różnych
rozwiązań technologicznych.
Moim zdaniem efektywność i elastyczność jest kluczową sprawą do
rozwiązania w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat, ponieważ dopóki nie ma
alternatywnych rozwiązań technologicznych, musimy wykorzystać to co mamy.
Dochodzą również do tego wyzwania
środowiskowe. Obniżenie emisji, dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań softwarowych w połączeniu z technologią
filtrów daje wiele możliwości.
M. Kołaczkowski: Chciałem wrócić do kwestii polskich technologii. Jak
wygląda dostęp do kapitału i finansowania?
K. Makomaski: Finansowanie wygląda dość słabo. Nasza firma wszystkie
technologie musiała rozwinąć za swoje
pieniądze. Nasi akcjonariusze to osoby prywatne. Wspieraliśmy się również
projektami finansowanymi przez UE, ale
w tym przypadku czas oczekiwania na
przyznanie środków jest zbyt długi na
to, żeby być konkurencyjnym na rynku.
Niewątpliwie jest więc wiele do zrobienia
w tej kwestii. Drugi aspekt jest taki, że
niestety nasz system bankowy nie jest
przygotowany do tego aby niedużym,
innowacyjnym firmom umożliwić jakiekolwiek finansowanie.
R. Budweil: Naszej firmie znalezienie prywatnych inwestorów zajęło 5
lat. Jeżeli chodzi o rozwiązania instytucjonalne to wydaje się, że z nową perspektywą 2014-2020 faktycznie sprawy
poszły w dobrym kierunku. Wydaje mi

się, że wszystko co dzieje się w obrębie tych projektów mogłoby być o wiele
prostsze i mniej biurokratyczne. To co
dzieje się po stronie NCBR i po stronie
NFOŚiGW, uważam jednak za coś pozytywnego.
M. Kołaczkowski: Jak oceniacie
Państwo regulacje energetyczne, w kontekście szans które Polska mogłaby zrealizować?
T. Boboli: Jako firmy mamy mnóstwo pomysłów i chęci zastosowania
technologii w jak największej liczbie obszarów energetyki. Trochę już jednak z
energetyką współpracujemy i widzimy
jakie są uwarunkowania, które wstrzymują wdrażanie nowych technologii. Z
naszej strony jest duża chęć, aby rozwój
inteligentnego opomiarowania i Smart
Grid był bardziej zaawansowany niż
obecnie, i żeby blokowały go jedynie
kwestie merytoryczne i techniczne, a
w mniejszym stopniu regulacyjne czy
polityczne. Ta transformacja jest jednak
nieunikniona i Polska również będzie w
niej uczestniczyć.
M. Kołaczkowski: Podsumowując,
nie ma wątpliwości, że obecnie mamy
do czynienia z transformacją sektora
energetycznego, która jest coraz szybsza i obejmuje swoim zasięgiem coraz
większe obszary. Polska ma potencjał
do tego, aby konkurować na globalnym
rynku technologii energetycznych, a także żeby wykorzystywać dostępne technologie, w celu efektywnej transformacji polskiego sektora energetycznego.
Jednym z kluczowych elementów, który
mógłby nam pomóc rozwijać technologie energetyczne jest dalszy rozwój rynku kapitałowego, ale również wdrażanie
nowoczesnych i rozwijanych w Polsce
rozwiązań. Trwająca transformacja powoduje ponadto, że zmienia się model
biznesowy całego sektora oraz poszczególnych segmentów. Nie wiemy obecnie
jak to będzie wyglądało, jednak prawdopodobnie za 10 lat na rynku będzie
operowało znacznie więcej podmiotów
niż w tej chwili, a obecne główne przedsiębiorstwa energetyczne będą musiały
na nowo zdefiniować swoją role i źródła
przychodów. 
o

60

nr 3(57)/2017

dr inż. Stanisław Tokarski, Główny Instytut Górnictwa, Katowice,
Centrum Energetyki AGH, Kraków

Po co modernizować
stare bloki węglowe?
E
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nergetyka polska weszła w nieodwracalny i głęboki proces zmian związanych
przede wszystkim ze światowym rozwojem technologicznym energetyki
odnawialnej. Nowoczesna energetyka staje się mniej emisyjną i oparta
o różnorodność sposobów, skali i technologii wytwarzania oraz użytkowania energii.
Stojąc przed koniecznością odbudowy energetyki w pełnym łańcuchu wartości,
a więc od źródeł energii pierwotnej, poprzez jej wytwarzanie, magazynowanie
i dostarczanie do odbiorców, postawić należy pytanie: Jak wykorzystać „rentę”
nowych technologii, potencjał i aktywność społeczną w budowaniu różnorodnej
i mniej emisyjnej energetyki jutra?
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Do 2020 r. w Polsce oddanych zostanie do eksploatacji ok. 5,8 GW nowych mocy opartych o węgiel, w tym
bloki gazowe w Płocku i Stalowej Woli.
Postępy w inwestycjach w energetyce
wiatrowej, czy fotowoltaicznej są trudniejsze do przewidzenia. Jak rozwinie
się energetyka prosumencka, czy też
klastry energii?
Nowe wielkoskalowe jednostki zapewne czeka „okres dziecięcy”, zanim
osiągną dojrzałość i pełną dyspozycyjność, w którym będą poddane różnym
próbom. Na podstawie doświadczeń
z eksploatowanymi blokami klasy 200
i 360 MW można postawić hipotezę,
okres oswajania nowych jednostek,
eliminacji słabych punktów zajmie pewien okres. W tym czasie bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego
mogą zapewnić jednostki 200 MW, po
uprzednim dostosowaniu ich do nowych wymogów emisyjnych, wynikających z konkluzji BAT do dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), względnie
po uzyskaniu stosownych odstępstw
z art. 15(4) IED.
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Rys. 1. Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego
na moc w latach 2016-2035, www.pse.pl

 Ile mamy mocy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A. spółka, która odpowiada za bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) zamieściły na
swojej stronie internetowej Raport: „Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016-2035”
sporządzony 20 maja 2016 r. W Raporcie przedstawiono zapotrzebowanie
na moc szczytową KSE w okresie do
2035 r. Przeanalizowano sytuację krajowego systemu, w związku z czekającymi operatorów jednostek węglowych
kolejnymi modernizacjami, pod kątem
spełnienia wymogów emisyjnych, wynikających z projektu konkluzji BAT do dyrektywy IED. Rys. 1 przedstawia prognozę zapotrzebowania na moc szczytową
w różnych scenariuszach popytowych.

Rys. 2. Zapotrzebowanie na moc szczytową
w scenariuszu modernizacyjnym BAT, Raport PSE

Spodziewana jest publikacja nowych
standardów w drugiej połowie 2017 r.
Założono, że operatorzy zmodernizują
jednostki wytwórcze pod kątem nowych
wymogów (scenariusz modernizacyjny
BAT), albo w związku ze znacznymi nakładami i zmniejszającą się ilością godzin
pracy, odstawią je wcześniej niż pierwotnie zakładano i zgłoszono do PSE (scenariusz wycofań BAT).
W związku z trudną sytuacją na rynku energii, spadającymi cenami energii, zagrożeniami zaostrzenia polityki
klimatycznej, prognozowanym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, niepewnościami co do nowych technologii wytwórczych, rozwojem energetyki
prosumenckiej i klastrowej, proponuję
rozważenie trzech scenariuszy okresu przejściowego, z wariantami wydłużenia, bądź nie, czasu pracy bloków

200 MW. Trzeci scenariusz zakłada
wstrzymanie niektórych podjętych już
inwestycji.
1. Scenariusz modernizacyjny BAT:
 bez wydłużenia czasu pracy bloków 200 MW;
 z wydłużeniem czasu pracy bloków
200 MW.
2. Scenariusz wycofań BAT.
3. Scenariusz wstrzymania inwestycji.
Założenia dla scenariusza modernizacyjnego BAT przedstawiają się następująco:
 Operatorzy jednostek konwencjonalnych podejmują biznesowe
decyzje o ich modernizacji celem
dostosowania do wymogów konkluzji BAT.
 Jednostki zbędne z punktu zarządzania system elektroenergetycznym (PSE) zostają wycofane
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dyspozycyjnej
w krajowym
systemie w okresie
przejściowym?

Technologie

62

nr 3(57)/2017

i zlikwidowane (w szczególności
bloki klasy 120 MW).
 Część jednostek, przeznaczona
do pracy w reżimie do 1500 godzin rocznie (na podstawie informacji z PSE), (ok. 2000 MW rezerwy
strategicznej), korzysta z derogacji
z art. 15 dyrektywy IED.
 Pozostała część jednostek
jest modernizowana do wymogów BAT, w tym część
w sposób zaawansowany (zwiększenie sprawności, elastyczności,
bloki wielopaliwowe). Nakłady rzędu 80-100 mln na jednostkę.
 Źródła finansowania modernizacji
początkowo w formie ORM i opłaty za rezerwę strategiczną (ok. 30
mln na blok klasy 200 MW), docelowo z rynku mocy.
 W tym scenariuszu, wg prognoz
PSE, w 2035 r. wymaganych będzie 14 GW nowych mocy.
 Dodatkowo dla zapewnienia bezpiecznej transformacji ku nowej,
nieemisyjnej generacji, przyjęty zostaje rządowy program wydłużenia
eksploatacji bloków klasy 200 MW
o 10 lat (planowane odstawienia
nastąpią w latach 2035-2045).
Rys. 2 przedstawia zapotrzebowanie
ma moc szczytową w KSE w perspektywie 2035 r. Widać, że pierwsze ciągłe
niedobory mocy szczytowej pojawiają
się od 2025 r., kiedy przewidywane jest
odstawienie pierwszych bloków klasy
200 MW.
W przypadku realizacji scenariusza
modernizacji BAT, z założeniem przedłużenia eksploatacji bloków energetycznych 200 MW o 10 lat możliwe jest
przesunięcie potencjalnego deficytu mocy w systemie elektroenergetycznym
z 2025 r. na 2035 r.
Założenia scenariusza wycofań BAT:
 Operatorzy jednostek konwencjonalnych, z uwagi na trwale nierentowną produkcję, podejmują
decyzję o wycofaniu z eksploatacji
bloków klasy 200 MW na węgiel
kamienny, a w dalszej kolejności na
węgiel brunatny.
 Wg prognoz PSE w tym scenariu-

Rys. 3. Zapotrzebowanie na moc szczytową w scenariuszu wycofań BAT, Raport PSE

szu wycofanych zostaje z rynku:
- ok. 6,5 GW do 2020 r.;
- ok.10 GW do 2025 r;
- ok. 17 GW do 2030 r.
 Docelowo, do 2035 r. odtworzyć
należy 21 GW mocy wytwórczych.
 Likwidacja jednostek konwencjonalych uwalnia potencjał finansowy
w wysokości ok. 12-16 mld zł nieponiesionych nakładów na modernizacje.
Rys. 3 przedstawia zapotrzebowanie na moc szczytową w scenariuszu
wycofań BAT. Pierwszy ciągły niedobór
pojawia się przed 2020 r.
Założenia scenariusza wstrzymania
inwestycji:
 Decyzje o budowie 5,8 GW nowych mocy, w tym bloków klasy
1000 MW w Kozienicach, Opolu
i Jaworznie podjęte były przy prognozach rosnących cen energii,
w ramach strategii dywersyfikacji
węgiel-gaz-OZE.
 Aktualne prognozy rynku energii nie
skłaniają ku podejmowaniu biznesowych decyzji o budowie nowych
źródeł węglowych.
 Przy braku mechanizmów rynku
mocy, koszty produkcji z nowych
jednostek będą wyższe niż prognozowane ceny energii.
 Pojawi się potencjalne ryzyko kosztów osieroconych.
 Inwestorzy podejmują decyzje
o wstrzymaniu niektórych inwestycji.

 W bilansie PSE, w 2035 r. dodatko-

wo ubywa 1,5-2 GW wstrzymanych
mocy i 1,6 GW wliczonych do rachunku mocy elektrowni jądrowej.
 Sumarycznie w 2035 r. należy odtworzyć ok. 24 GW mocy.
W scenariuszu wstrzymania inwestycji ubywa dodatkowo 3-4 GW mocy
przed 2020 r., co pogłębia deficyt zaprezentowany na rys. 3.

 Doświadczenia i wnioski
z modernizacji bloków
węglowych pod kątem
dyrektywy IED

Po przyjęciu przez Parlament i Radę Europejską w 2010 r. dyrektywy IED,
która określiła nowe standardy emisyjne
dla dużych źródeł spalania, rozpoczął
się wieloletni i kosztowny proces modernizacji elektrowni węglowych, który
umożliwił spełnienie nowych wymogów
od 1 stycznia 2016 r. Dla jednostek klasy 200 i 360 MW wydano na modernizacje sumy rzędu 100-150 mln zł na
każdy blok. Jednocześnie Komisja Europejska, w ramach tzw. procesu sewilskiego rozpoczęła prace nad określeniem kolejnych wymogów, najlepszych
dostępnych technologii dla elektrowni,
które będą obowiązywać w cztery lata
po ich ogłoszeniu, a więc najprawdopodobniej od połowy 2021 r. Spowoduje
to konieczność kolejnej, niekoniecznie
uzasadnionej ekonomicznie moderni-

zacji zmodernizowanych właśnie bloków energetycznych. A kiedy czeka nas
kolejna modernizacja właśnie planowanych do modernizacji bloków ? Nie jest
to pytanie retoryczne, zwłaszcza w kontekście rozważań o zapotrzebowaniu na
moc szczytową w KSE do 2035 r. i braku jasnych horyzontów inwestycyjnych.
Z drugiej zaś strony totalna wojna z węglem w energetyce trwa i nic nie wskazuje, że zelżeje.
W powszechnej opinii w środowiskach energetycznych jest przekonanie, że podstarzałe już bloki węglowe,
po ostatnich modernizacjach zakładając,
że normy emisyjne nie zostają podniesione, mogą pracować mniej więcej do
2035 r. Taka jest ocena ich stanu technicznego, w części kotłowej, turbinowej
i urządzeń pomocniczych. Zasadnym
więc jest zadanie pytania o ocenę prowadzonych przez ostatnie kilka lat modernizacji, o to jakie osiągnięto rezultaty w zakresie ochrony środowiska, podniesienia
sprawności i regulacyjności bloków, czy
wreszcie jakie popełniono błędy?
W dniach 29 do 30 marca 2017 r.
w Kazimierzu Dolnym, odbyła się III Konferencja Techniczna Wydawnictwa „Nowa Energia” „Utrzymanie Ruchu - remonty, modernizacje”. Referaty podzielono
na trzy grupy zagadnień: doświadczenia
z modernizacji poszczególnych urządzeń; poprawa sprawności, elastyczność, minima techniczne; diagnostyka,
co trzeba poprawić?
Uczestnicy konferencji poproszeni
zostali o udzielenie odpowiedzi na trzy
pytania:
1. Podjęcie budowy bloków węglowych o dużej mocy klasy 1000 MW
zostało w ostatnich latach uznane
jako standard, ale coraz częściej
słychać głosy przeciwne. Stąd też
pojawia się dyskusja nad programem modernizacji i przedłużenia
czasu eksploatacji bloków 200 MW,
czy też kontynuacji budowy bloków
1000 MW lub ewentualnej budowy
bloków IGCC. Trzecią możliwością
jawi się inwestowanie w generację
rozproszoną, w tym kogenerację
i OZE. Zatem uznając, że przynaj-
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mniej powinniśmy utrzymać moce
wytwórcze na tym samym poziomie należy:
Budować nadal bloki klasy 1000 MW,
ewentualnie gazowo-parowe, ze zgazowaniem węgla (IGCC).
Zmodernizować bloki klasy 200 MW
(Program 200+).
Inwestować w generację rozproszoną, w tym źródła kogeneracyjne
i odnawialne.
Zmodernizowane bloki węglowe,
zwłaszcza na węgiel kamienny coraz częściej pełnią funkcję regulacyjną w systemie elektroenergetycznym. Czy z uwagi na ich
właściwości, przeznaczenie zgodne
z projektem (zwłaszcza bloki nadkrytyczne zmuszone do pracy w reżimie podkrytycznym) są w stanie
zapewnić bezpieczeństwo ruchowe
systemu elektroenergetycznego?
Tak, dotychczasowe doświadczenia ruchowe pozwalają na przyjęcie, że bloki te mogą pełnić funkcję
regulacyjną.
Nie, zwłaszcza praca w reżimie
podkrytycznym jest niemożliwa
i zarówno dla bloków starszych na
parametry podkrytyczne, jak i nowszych istotnie zwiększ ich awaryjność.
Bloki węglowe powinny pracować
w miarę potrzeb w podstawie, regulacyjność systemu winna być budowana w oparciu o inne elementy
systemu (DSR, źródła OZE z magazynami energii, bloki gazowe).
Dla zapewnienia efektywności ekonomicznej bloków węglowych przy
obniżającej się liczbie godzin pracy, niezbędne jest wprowadzenie
mechanizmów płatności za moce rezerwowe w postaci np. rynku
mocy. Opłata za moc spowoduje
wzrost cen energii dla odbiorców.
Czy w związku z tym:
Należy wprowadzić instrument
w postaci płatności za moc, tak
aby zapewnić uzyskanie nieujemnych wyników finansowych przez
jednostki pracujące np. 500 godzin
w ciągu roku.

b. Nie wprowadzać rynku mocy i pozwolić na swobodną grę rynkową,
a bilansowanie systemu elektroenergetycznego oprzeć w większym stopniu o import energii
i DSR.
c. Regulacjami ustawowymi utrzymać
w eksploatacji jednostki węglowe
przez państwowe koncerny do czasu powstania nowych źródeł dużej
mocy, rozproszonych i odnawialnych, w tym prosumenckich.
Odpowiedzi udzielone przez uczestników okazały się niestandardowe, jak na
środowisko energetyczne i okołoenergetyczne. Mianowicie w kwestii pierwszej
największa ilość ankietowanych opowiedziała się inwestowaniem w generację rozproszoną, w tym źródła kogeneracyjne i rozproszone, a zdecydowana
mniejszość za budową dużych bloków
węglowych. Na pytanie drugie, czy bloki
węglowe mogą pełnić funkcje regulacyjne w systemie w okresie transformacji,
prawie połowa odpowiedziała, że tak,
ale tyle samo wskazało, że funkcje regulacyjne powinny pełnić inne elementy
systemu, w tym źródła OZE z magazynami energii, DSR, bloki gazowe. Wreszcie
kwestia trzecia, czyli pytanie jak finansować koszty coraz krócej pracujących,
ale niezbędnych dla systemu bloków?.
Tutaj ku zdziwieniu większość wskazała,
iż powinno się to odbywać regulacjami
ustawowymi, czyli bez dodatkowego wynagrodzenia. A więc wprowadzenie rynku mocy jest zbędne. Państwo wymusi
swoimi regulacjami dostępność mocy ze
swoich firm energetycznych.
Na zakończenie konferencji odbył się
Panel Dyskusyjny z udziałem przedstawicieli branży energetycznej i firm dostarczających usługi remontowe i modernizacyjne, gdzie między innymi
wymieniono poglądy o jakości i osiągniętych rezultatach ostatnich modernizacji.
W wyniku dyskusji można przedstawić
następujące konkluzje:
1. Modernizacje bloków węglowych
pod kątem spełnienia wymogów
dyrektywy IED na dzień 1 stycznia
2016 r. zostały przeprowadzone poprawnie i doprowadziły do uzyska-
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nia zamierzonych efektów.
2. Mając dzisiejszą wiedzę o nowych,
surowszych wymaganiach emisyjnych, które wkrótce zostaną wprowadzone konkluzjami BAT do dyrektywy IED (najprawdopodobniej
od 2021 r.), można było podjąć
bardziej ambitne wymagania ograniczenia emisji niektórych związków szkodliwych, czy też zastosować inną technologię redukcji (SCR
zamiast SNCR dla odazotowania
spalin).
3. Przedmiotem prowadzonych modernizacji w zasadzie nie było
zwiększenie elastyczności, czy też
ograniczenie minimów technicznych bloków. Te wymagania pojawiły się później, w związku z zwiększającą się generacją wiatrową.
4. Różny był zakres modernizacji dla
poszczególnych bloków, w związku z powyższym podjęcie kolejnych
modernizacji pod kątem spełnienia wymogów konkluzji BAT będzie
miało zróżnicowany zakres. Należy
powiązać zakres planowanych modernizacji z przewidywanym czasem pracy w systemie.
5. Największymi wyzwaniami nowych
reżimów eksploatacyjnych i wymogów emisyjnych będą:
 regulacyjność i czasy rozruchu,
 korozja niskotlenowa,
 obniżenie emisji tlenków azotu,
 „zarządzanie” rtęcią w procesie
spalania, w tym problem jej wyłapywania, zwłaszcza dla węgla brunatnego.
6. Planując przedłużenie czasu eksploatacji bloków klasy 200, tak aby
ich techniczny okres odstawienia
przesunąć z lat 2025-2035, na lata 2035-2045 należy dokonać oceny stanu urządzeń pomocniczych,
w tym urządzeń nawęglania, stanu
głównych rurociągów parowych,
elementów ciśnieniowych, automatyki blokowej.
7. Czynnikami sukcesu winna być
skuteczna diagnostyka i prewencja. Planując zadania remontowomodernizacyjne w celu przedłuże-

nia eksploatacji bloków 200 MW, w
szczególności każdy z operatorów
musi uwzględnić posiadaną przez
siebie bazę danych diagnostycznych, głównie dla elementów krytycznych (grubościennych} kotłów,
turbin, rurociągów parowych i wody
zasilającej.
Dla kotła:
 walczak;
 komory przegrzewaczy pary świeżej i wtórnie przegrzanej;
 komory ekranowe;
 rurociągi komunikacyjne;
 rury powierzchni ogrzewalnych.
Dla rurociągów parowych i wody
zasilającej:
 kolana;
 kształtki (czwórniki, trójniki);
 armatura;
 oraz stan zamocowań.
Dla turbiny:
 korpusy i obejmy, zwłaszcza WP i
przednia część SP;
 komory zaworowe;
 wirniki WP, SP i NP;
 tarcze kierownicze.
Należy liczyć się z wymianami kryterialnych powierzchni ogrzewalnych
kotłów. W przypadku prac nad uelastycznieniem pracy bloków zapewne
wymagany będzie zwiększony zakres i
częstotliwość badań UDT. Wyzwaniem
może być również dochowanie standardów emisji w pełnym, rozszerzonym
zakresie pracy instalacji.
8. Niepewność przyszłych regulacji
środowiskowych nakazuje ostrożność w planowaniu dużych nakładów, istnieje bowiem ryzyko
nieodzyskania inwestowanych
środków w skracającej się perspektywie eksploatacyjnej.

 Podsumowanie
Energetyka polska znajduje się
w okresie transformacji ze stanu jaki znamy ku nowym niezupełnie przewidywalnym kształtom. Na podstawie
doświadczeń krajów zachodnioeuropejskich, zwłaszcza Niemiec i państw
skandynawskich możemy próbować

uniknąć niektórych błędów, lepiej zdefiniować funkcję okresu przejściowego
i zminimalizować koszty transformacji:
 Transformacja energetyki, a szerzej obszaru energia, rozumianego łącznie z elektryfikacją części
ogrzewania, elektromobilnością i innych dziedzin życia już się zaczęła
i nie można jej powstrzymać.
 Energetyka systemowa, taką jaką znamy, choć krytykowana, wypełniła swoją podstawową funkcję
w okresie transformacji, a więc zapewniła ciągłą dostawę energii dla
gospodarki i gospodarstw domowych po cenach umożliwiających
zadawalający rozwój gospodarczy.
 Kluczowym zagadnieniem okresu transformacji jest optymalizacja
procesu rozumiana jako wypadkowa kosztów dla gospodarki
i użytkowników, ciągłości dostaw,
niezależności energetycznej, skutków społecznych i kosztów restrukturyzacji sektora węglowego.
 Jak wypełnić lukę generacyjną od
2020 r., czy wystarczająco silne są
motywacje finansowe, atrakcyjne
i dojrzałe technologie i wola zmiany???
 Czy teza: Scenariusz modernizacji istniejących jednostek systemowych, z opcją przedłużenia o 10-15
lat ich eksploatacji (Program 200+),
stanowi wystarczająco silną osłonę, przy racjonalnych kosztach (ok.
9-10 mld zł CAPEX), dla procesu
transformacji energetyki w perspektywie 2050 r. jest prawidłowa?


o
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Utrzymanie stanu technicznego
bloków energetycznych
eksploatowanych w trybie regulacyjnym

P

rodukcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu bloków spalających węgiel, w szczególności
węgiel kamienny, a zwłaszcza tych z nich, które posiadają status JWCD (Jednostek
Wytwórczych Centralnie Dysponowanych) jest od pewnego czasu mało dochodowa oraz coraz
mniej komfortowa. Bloki wykorzystywane są przez Operatora w coraz większym stopniu do
regulacji, czyli do stabilizacji systemu elektroenergetycznego (KSE). Stanowi to spore wyzwanie
dla utrzymania stanu technicznego tych jednostek. Negatywny wpływ na stan techniczny i utratę
trwałości mają nie tylko nietypowe dla tych bloków warunki pracy, ale także liczne postoje, które
wymagają zabezpieczania przed korozją postojową.

 Sytuacja branży

Technologie

i sektora wytwarzania

Sytuacja branży i sektora wytwarzania jest nie tylko trudna ze względu na
utrzymujące się od dłuższego czasu niskie ceny energii i restrykcyjne podejście do redukcji emisji, ale może przede
wszystkim dlatego, że brakuje strategii - polityki energetycznej dla Polski,
w perspektywie najbliższych parunastu, parudziesięciu lat. Pewnym usprawiedliwieniem może być fakt, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej, w
tym zwłaszcza dekarbonizacji energetyki europejskiej, wsparta przez politykę banków europejskich, inwestorów
finansowych, a zwłaszcza rozwinięty system „kar" dla energetyki konwencjonalnej oraz dopłat dla energii OZE sprawi-

ły, że strategia dla sektora, który w 85%
wytwarza energię z węgla, stała się nie
tylko praktycznie, ale nawet teoretycznie niemożliwa, jeśli przyjąć rozważanie
wyłącznie racjonalnych ekonomicznie,
politycznie i prawnie scenariuszy.
Trudna sytuacja w energetyce to
jednak nie tylko „wina Brukseli”, to także rezultat:
 Błędów jej transformacji po 1989
r. - wycofanie się z polskiej energetyki prawie wszystkich inwestorów
zagranicznych, świadczy jednocześnie o nieprzemyślanych do końca
motywach ich zaproszenia do „prywatyzacji”, jak również nie wykorzystania do końca ich obecności z
korzyścią dla sektora wytwarzania.
 Braku rzeczywistych reform w
górnictwie, zwłaszcza węgla ka-

miennego - wszystkie poprzednie
ekipy tak bardzo „wspierały” ten
sektor, że od 1989 r. z 80 kopalń
pozostało 20, z 300 tyś. pracowników - ok. 85 tys., a spora część
kopalń jest nadal nierentowna.
 Niedocenienia zmian o charakterze cywilizacyjnym, w tym
zwłaszcza niedostatecznie
uwzględniając rozwój energetyki
odnawialnej, prosumenckiej oraz
rozwój technologii cyfrowych. Mało kto zauważył, że energetyka
niezależnie od tego, o jakim poziomie technicznym eksploatuje
urządzenia, stała się częścią Gospodarki 4.0. ze wszystkimi tego
konsekwencjami.
 Niedocenienie nowego podejścia
do zarządzania majątkiem1.

nr 3(57)/2017

67

b)

a)

Rys. 1. Strategie operatora KSE w zakresie zaspokajania
chwilowych potrzeb na energię elektryczną:
a) 2016 r.; b) prognoza na 2020 r. (w okresach zwiększonej
generacji energii przez farmy wiatrowe)

zostały wprawdzie przegłosowane
28 kwietnia 2017 r. ale przy zaledwie 0,14% głosach ponad wymagane minimum, przy sprzeciwie nie
tylko Polski i innych 7 krajów, ale także …. Niemiec.
 410 posłów ze wszystkich ugrupowań, w tym opozycyjnych, zagłosowało 12 maja br. za uchwałą,
która zarzuca propozycjom Brukseli niezgodność z zasadami UE
- rozpoczęto procedurę tzw. żółtej
kartki w stosunku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie rynku energii
elektrycznej.

 Wytwarzanie energii -

oczekiwania Operatora

Operator oczekuje możliwości dysponowania w okresie najbliższych ok.
15 lat blokami o odpowiednio dużym
wolumenie produkcyjnym oraz o dużej
elastyczności i niskich kosztach produkcji. Nie zapewnią tego duże bloki
na parametry nadkrytyczne. Wsparcia
można natomiast oczekiwać od odpowiednio dostosowanych bloków klasy
200 MW i 360 MW3-8. Wybór koncepcji
i technologii modernizacji będzie zależał od aktualnego stanu technicznego

bloku oraz jego statusu w KSE (praca „podstawowa", szczytowa, podszczytowa). Należy mieć nadzieję, że
szczegółowe oczekiwania techniczne
będę sformułowane w rozsądny sposób, zwłaszcza w odniesieniu do minimum technicznego oraz sprawności
(poprawa sprawności to kosztowne
zadanie, często pogarszające dyspozycyjność, w trybie pracy podszczytowej oraz szczytowej ma drugorzędne
znaczenie).

 Elastyczna

eksploatacja bloków
węglowych - wybrane
przykłady

Od wielu lat bloki energetyczne,
zwłaszcza o statusie JWCD pracują
w trybie regulacyjnym (rys. 2-4) niezależnie od ich wielkości. Wynika to
ze sposobu zaspakajania przez Operatora chwilowych zmian zapotrzebowania na moc (rys. 2-4).
Wymagania co do wzrostu elastyczności bloków, zwłaszcza bloków
200 MW jeszcze się powiększą, co wynika ze zwiększenia udziału niestabilnych źródeł mocy, także rozproszonych
przy ograniczonej ilości mocy transferowanej przez interkonektory.

Technologie

Reasumując, brakuje od dawna realistycznej, uwzględniającej polski interes, strategii dla energetyki. Mogłoby
się wydawać, że w tej sytuacji aktualne
scenariusze dla energetyki w Polsce
mogą być wyłącznie złe lub …. gorsze.
Jednak kilka faktów z ostatnich paru
miesięcy, a nawet dni wskazuje, że tak
być nie musi. Możliwe, że do końca br.
powstanie polityka energetyczna dla
Polski w horyzoncie do 2050 r., dobra
dla wytwórców i atrakcyjna dla konsumentów energii zwłaszcza tych którzy
traktują ten sektor, także jako miejsca
pracy o wysokiej jakości2.
 „Program bloki 200+”, to aktualnie
rodząca się koncepcja, trudno jeszcze ocenić, jaki ostatecznie przyjmie kształt oraz czy doczeka się
pełnej realizacji. Ma szanse zapewnić racjonalną przyszłość dla majątku o bardzo dużym potencjale
produkcyjnym (ok. 11 000 MW), w
horyzoncie do ok. 2035 r. Może być
ważną częścią polityki energetycznej, bo koncentruje się na istniejącym majątku produkcyjny, a nie
jak dotąd na blokach, które mogą
powstać.
 + Unijne regulacje BREF, a zwłaszcza towarzyszące im BAT Conclusions (Best Available Techniques)
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Niezależnie od wielkości bloków
pasma regulacji są zbliżone w odniesieniu do ich mocy nominalnych oraz
minimów technicznych. Bloki o większej mocy mają mniej odstawień, pracują dłużej w ciągu roku. Przy takim
trybie pracy nie uda się:
 uniknąć negatywnych skutków regulacji;
 uzyskać zwrotu nakładów na inwestycje w zaplanowanych terminach.

 Zarządzanie majątkiem

Technologie

produkcyjnym - nowe
wyzwania

Bardziej elastyczna praca bloków
stawia nowe, często trudne i kosztowne wyzwania zarówno techniczne, jak
i ekonomiczne. Praca elastyczna ma
swoją cenę, tym większą im oczekiwania odnośnie do głębokości regulacji
są większe. Najważniejsze składniki
kosztów regulacji to:
 zwiększona utrata trwałości (większa liczba uruchomień, większa
prędkość uruchomień, niższe minimum techniczne);
 krótszy czas pracy (większa liczba
postojów) oraz niższa niż nominalna moc średnia bloku;
 generacja przy niższej sprawności;
 wzrost kosztów uruchomień;
 możliwość niedotrzymania limitów
emisji;
 pogorszenie jakości popiołu, żużla
i gipsu;
 utrzymywanie rezerwy wirującej na
większym poziomie.
Zwiększona utrata trwałości będzie
implikować kolejne zagrożenia i koszty:
a) obniżenie dyspozycyjności,
b) wzrost liczby i zakresów oraz
kosztów remontów,
c) potrzebę dalszych modernizacji.

 Diagnostyka, jako

proces wspierający
utrzymanie
ruchu bloków
eksploatowanych w
trybie regulacyjnym

Rys. 2. Przykład warunków eksploatacji bloku o mocy 200 MW

Rys. 3. Przykład warunków eksploatacji bloku o mocy 360 MW

Praca regulacyjna, zwłaszcza w
głębokiej regulacji (podszczytowa i
szczytowa) stawia także inne, często nowe wymagania w zakresie diagnostyki:
 Badania w tym zwłaszcza poawaryjne wymagają identyfikacji
uszkodzeń wywołanych pracą regulacyjną.
 Wyższy status należy nadać analizie

awaryjności - może nie tylko uzupełniać, ale nawet w istotnym zakresie
zastępować okresowe badania.
 Historia i warunki eksploatacji powinny być rejestrowane i odpowiednio analizowane zwłaszcza
w relacji do wykrywanych uszkodzeń (awarii).
 Analiza dużej liczby informacji wymaga informatycznego wsparcia.
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 Rekomenduje się korzystanie

ze zdalnej diagnostyki - zapewnia wyższą jakość przy znacząco
niższej cenie.
 Przyjęcie jednego standardu badań zapewni porównywalność
wyników w skali KSE, co pozwoli
na predykcję uszkodzeń, dalszą
poprawę jakości diagnostyki przy
kolejnej redukcji kosztów.
Ważną rolę w diagnostyce powinny odgrywać:
 Skojarzenie analizy awaryjności
z analizą historii i warunków pracy bloku.
 Bieżąca, kompleksowa analiza indeksu głębokości/intensywności
regulacji (IFO - index of flexible
operation), rys. 5.
Wartość IFO może być przydatna do optymalizowania zależności pomiędzy głębokością regulacji, dyspozycyjnością bloku, koszów
maintenace’u oraz ceną energii/wielkością produkcji. To ważna wiedza
zarówno dla producenta energii jak i
operatora KSE, dysponenta bloków
o statusie JWCD.

Rys. 4. Przykład warunków eksploatacji bloku o mocy większej niż 360 MW

 Diagnostyka 4.0 dla
Niezależnie od rodzaju bloków
energetycznych i czasu ich eksploatacji elektrownie/grupy elektrowni stały
się częścią Gospodarki 4.0, zarówno
„po stronie” produkcji, dystrybucji/
sprzedaży, jak również „po stronie”
dostawy urządzeń, serwisu (LTSA) w
tym diagnostyki/bieżącej oceny stanu technicznego. Producent energii
jest nie tylko powiązany z klientem
w sposób pozwalający na personifikowanie sprzedaży energii, ale także innych niż energia utilities. Klient
może nie tylko kupować energię ale
ją także sprzedawać. Takie podejście
wymusza zmiany modeli biznesowych
elektrowni, często bardzo radykalnie.
Elektrownia może mieć większe korzyści ze sprzedaży utilities niż energii
elektrycznej. Atutem staje się przede

Rys. 5. Przykład monitorowania warunków pracy bloku w celu wyznaczenia indexu
intensywności pracy regulacyjnej IFO.
Przebieg czasowy: mocy bloku synchronicznie
z temperaturą metalu walczaka, temperaturą pary świeżej oraz pH wody kotłowej.

wszystkim wysokiej jakości powiązanie z bardzo dużą liczbą klientów.
Diagnostyka zwłaszcza na blokach eksploatowanych w regulacji
powinna być wykonywana w zdalnym
trybie, specjalistę powinien wspierać
analityk danych, informacje/dane powinny mieć postać cyfrową, przetwa-

rzanie informacji powinno być wykonywane automatycznie, w takim
samym trybie powinna być kreowana
wiedza (rys. 6).
W opisany wyżej sposób działają serwisy diagnostyczne (nadzory
diagnostyczne) zaimplementowane na platformie informatycznej LM

Technologie

Elektrowni 4.0.
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System PRO+® rozwijane od ponad
15 lat (rys.7).
Wersja 4.0 LM System PRO+®
będzie rozwijana w kierunku1,9:
 Ograniczania, aż do wyeliminowania obsługi (Reduce manual operation).
 Programów typu CMMS (Computerised Maintenance Management
Systems) - tj. specjalizowanych
systemów informatycznych przeznaczonych do wsparcia szeroko
rozumianego Utrzymania Ruchu
w firmach produkcyjnych (nie tylko w elektrowniach).
 Wykorzystania zaawansowanych
algorytmów analitycznych z obszaru sztucznej inteligencji m.in.:
–– analityka Big Data,
–– automatyczne uczenie,
–– automatyczne planowanie
maintenace’u - autodiagnostyka urządzeń.
W opisany wyżej sposób powstaje kompleksowy system diagnostycznego nadzoru bloków klasy 200 MW
(rys. 8). Pozwoli to w znacznym stopniu na automatyczne:
 wyznaczanie bieżącej wartości in-

Technologie

deksu IFO;
 synchroniczną analizę awaryjności/dyspozycyjności, historii i warunków eksploatacji;
 predykcję uszkodzeń;
 wymianę wiedzy i doświadczeń

Rys. 6. Zdalne rejestrowanie i przetwarzanie informacji oraz kreowanie wiedzy. Analityk
danych wspierający branżowego specjalistę. Model zdalnej diagnostyki możliwy do
realizacji w skali elektrowni i grupy elektrowni oraz w skali KSE,
np. dla jednej klasy bloków energetycznych

pomiędzy użytkownikami jednej
klasy bloków.

 Podsumowanie
i wnioski

 O bezpieczeństwie energetycznym

decyduje w pierwszym rzędzie stan
techniczny (dyspozycyjność) bloków i ich przydatność dla Operatora, a nie ich liczba i wielkość.

 Elastyczna praca bloku wpływa

na obniżenie trwałości, często w
stopniu ograniczającym dyspozycyjność.
 Pomiędzy głębokością regulacji, ceną za energię a kosztami
maintenance’u istnieje ewidentna
zależność - wyrazić ją można przy
pomocy indexu IFO.
 Przedłużanie eksploatacji ponad
„trwałość projektową” zwłaszcza dla

Rys. 7.
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Wersja 4.0 LM System PRO+® będzie rozwijana w kierunku1,9:
bloków eksploatowanych
w głębonych.
Biuletyn(Reduce
Pro Novum
Nr 2/2014
8. Trzeszczyński J.: Aktualny stan tech Ograniczania,
aż do wyeliminowania
obsługi
manual
operation).
kiej regulacji wymaga stosowania in-

Energetyka. Grudzień Nr 12/2014.

niczny oraz możliwości dalszej eksplo-

nej niż dotądtypu
diagnostyki.
4. Trzeszczyński
J., Stanek
R.: Analiza Systems)
atacji konwencjonalnych
źródeł wytwór Programów
CMMS (Computerised
Maintenance
Management
- tj.
i
powinna
awaryjności
elementów
krytycznych
bloczych.
Monografia
II
Kongresu
Elektryki
specjalizowanych
 Diagnostyka może
systemów informatycznych przeznaczonych do wsparcia szeroko
wspierać zarządzanie majątkiem w
ków 200MW jako ważny element metoPolskiej. Tom II. Grudzień 2014 - Wrzerozumianego
Utrzymania Ruchu wdyki
firmach
produkcyjnych (nie tylko w
elektrowniach).
sposób jaki zapewniają nowe techprognozowania trwał1ości. Dozór
sień 2016.
nologie informatyczne i analityczne.

Techniczny 3/2014.
9. Trzeszczyński J. Stanek R., Rajca S.,
 Wykorzystania zaawansowane algorytmów
analitycznych z obszaru sztucznej
inteligencji
5. Trzeszczyński J.: Doświadczenia i zaStaszałek K., Sobczyszyn A.: Diagnostics
 Współczesne elektrownie to obm.in.:
szar Gospodarki 4.0 niezależnie
mierzenia Pro Novum związane z przyof Long Time Operated Power Units Plan-

od czasu pracy bloków.
 analityka Big Data

stosowaniem długoeksploatowanego maned for Flexible Operation. VGB Workshop
jątku produkcyjnego elektrowni w Polsce
„Materials and Quality Assurance” 18/19
do pracy w perspektywie do 2030 roku.
May 2017 in Maria Enzersdorf/Austria.
 automatyczne uczenie Dozór Techniczny 1/2016.
Literatura:
1. Trzeszczyński J.: Diagnostyka 4.0
6. Trzeszczyński J.: Przyszłość kon automatyczne planowaniewencjonalnej
maintenace’u
- autodiagnostyka urządzeń
wspierająca przedłużanie eksploatacji
energetyki w Polsce. Jak
współtworzymy i wdrażamy strategię enerbloków 100 MW-360 MW. Dozór TechW opisany wyżej sposób powstaje kompleksowy system diagnostycznego nadzoru bloków klasy 200
getyczną Unii Europejskiej? Energetyka.
niczny 4/2017.
MW (rys.8).
Pozwoli na,
w znacznym
stopniu
automatyczną:
Czerwiec
2015.
2. Trzeszczyński
J.: Designed
in China
7. Trzeszczyński J., Stanek R., Szyja R.,
Assembled in Poland? Przegląd Energe- wyznaczanie
IFO, K.: Cyclic operation of moderStaszałek
tyczny 1/2014.bieżącej wartości indeksu
nized power units of 200 MW and 360
3. Trzeszczyński J.: O poszukiwaniu
- synchroniczną
analizę awaryjności/dyspozycyjności
z historią i warunkami eksploatacji,
MW. ETD Conference - Flexible Operaoptymalnego modelu zarządzania utrzytion & Preservation of Power Plants. Lonmaniem stanu technicznego nowych i
- predykcję
uszkodzeń,
don 23-24 November 2015.
zmodernizowanych bloków energetycz-

o
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skali KSE przetwarzaniem danych i automatycznym generowaniem okresowych raportów
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Zasady stosowania stacjonarnych
systemów detekcji gazów
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naszym kraju istnieje kilkadziesiąt aktów prawnych regulujących stosowanie
urządzeń do wykrywania i pomiaru stężeń gazów toksycznych i wybuchowych.
Jedno z ważniejszych to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto istnieją również
przepisy i instrukcje branżowe określające zasady stosowania urządzeń do
wykrywania i pomiaru stężeń gazów.
Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r., klasyfikuje urządzenia
zabezpieczające przed powstawaniem
wybuchu i ograniczające jego skutki,
jako urządzenia przeciwpożarowe. Jest
to zrozumiałe, ponieważ bardzo często
skutkiem wybuchów są pożary.
Do urządzeń zapobiegającym wybuchom należą systemy detekcji gazów
wybuchowych. Systemy te sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów, a ponadto mogą włączać
różne urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem. Często inicjałem wybuchu są
iskry elektryczne. Automatyczne wyłączenie odpowiednich obwodów elektrycznych może to zagrożenie wyeliminować. Równie skuteczne może być
odcięcie dopływu gazu do rozszczelnionej instalacji gazowej lub w przpadku gazów lżejszych od powietrza może
wystarczyć automatyczne uchylenie klap
oddymiających.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (§ 158)
nakazuje stosowanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu we

wszystkich pomieszczeniach, w których
sumaryczna moc grzewcza urządzeń
gazowych przekracza 60 kW. Urządzenie sygnalizacyjno-odcinające to system
detekcji gazu sprzężony z zaworem, który może zdalnie zamykać dopływ gazu.
Jeżeli takie urządzenie współpracuje
z systemem przeciwpożarowym, to w
przypadku pożaru automatycznie zostanie odcięty dopływ gazu, i to już w
jego początkowej fazie. Gdyby w wyniku
oddziaływania wysokiej temperatury nastąpiło rozszczelnienie instalacji gazowej
to wypływający gaz wzmagałby ogień.
Takie rozwiązanie techniczne nie tylko
może zapobiec wybuchowi ale również
ograniczyć intensywność pożaru.
Rozporządzenie to określa również
zasady sterowania wentylacją w garażach z wykorzystaniem detektorów CO
i LPG (§ 108).
Do wykrywania i pomiaru stężeń gazów powszechnie stosuje się elektroniczne detektory gazów. Zawierają one
sensory gazów - elementy zmieniające
swoje parametry pod wpływem gazów.
Najczęściej stosowane są sensory katalityczne, elektrochemiczne, półprzewodnikowe i absorpcyjne w podczerwieni

(infra-red). Różnią się one budową, zasadą działania i oczywiście parametrami metrologicznymi. Mają różne zakresy
pomiarowe, większą bądź mniejszą selektywność, różnią się też podatnością
na zakłócenia i żywotnością. Wszystkie
sensory zmieniają parametry w miarę
upływu czasu i wymagają okresowych
korekt wskazań, czyli kalibracji. Polega
ona na poddaniu sensora działaniu mieszaniny określonego gazu z powietrzem.
Bardzo istotny jest sposób i precyzja
przygotowania takiej mieszaniny oraz
sposób jej podania na sensor. Kalibracja powinna być wykonywana zgodnie
z procedurą określoną przez producenta. Tylko producent, znając konstrukcję
urządzenia i parametry pracy sensora,
może określić warunki kalibracji, które
zapewnią prawidłowe wskazania. Bardzo ważne jest, aby robiły to osoby kompetentne. Nieświadomość faktu, że do
prawidłowej kalibracji wymagana jest
wiedza, doświadczenie, oprogramowanie i odpowiedni sprzęt powoduje, że
często tak ważna czynność eksploatacyjna zlecana jest firmom lub osobom
zupełnie do tego nieprzygotowanym.

Nierzadko o wyborze zleceniobiorców decyduje cena usługi, a nie ich
przygotowanie merytoryczne i techniczne. Wykorzystują to firmy nierzetelne. Podejmują się zleceń ze świadomością, że nie są w stanie ich należycie
wykonać. Ale przekonanie, że zlecający
nie ma możliwości weryfikacji ich pracy,
popycha je do takiego działania. Zlecający powinien zawsze sprawdzać, czy
zleceniobiorca ma uprawnienia, wiedzę
i możliwości techniczne do przeprowadzenia określonych czynności eksploatacyjnych. Instrukcje obsługi z reguły
zawierają informacje pomagające zweryfikować potencjalnych zleceniobiorców. W przypadku wątpliwości bardzo
pomocny jest INTERNET. Łatwo można
odnaleźć producenta lub dystrybutora
urządzeń i uzyskać pomoc.
Należy pamiętać, że powszechnie
stosowane mierniki stężeń i wykrywacze
gazów to nie analizatory składu powietrza. Trzeba wiedzieć, że ich wskazania
mogą być zakłócane przez inne gazy o
podobnych właściwościach chemicznych do gazu mierzonego, na ich wskazania może mieć wpływ temperatura i
wilgotność.
Gazy wybuchowe mierzy się w procentach dolnej granicy wybuchowości
(do kilku procent objętościowo), a toksyczne w miligramach na m3 lub ppmach (milionowych częściach). Widać,
że do pomiaru gazów toksycznych potrzebne są urządzenia 1000 razy czulsze
niż do pomiaru gazów wybuchowych.
Przy ocenie zagrożenia na stanowisku pracy należy sprawdzać, czy nie
przekraczane są dopuszczalne stężenia.
Zdefiniowane są trzy rodzaje stężeń:
NDS1, NDSCh2 i NDSP3. Wielkości tych
stężeń podane są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. NDS i
NDSCh są to wielkości uśredniane więc
ich pomiar wymaga bardziej rozbudowanych elektronicznie urządzeń niż pomiar
wartości chwilowych. Wartość NDSP
nie jest ustalona dla wielu niebezpiecznych gazów toksycznych (np. nie zostało ustalone dla siarkowodoru). W takich
przypadkach przy ustalaniu progów alarmowych warto posłużyć się kartami cha-

rakterystyk substancji niebezpiecznych
publikowanymi przez Centralny Instytut
Ochrony Pracy.
W użyciu są przenośne i stacjonarne detektory. W przypadku stosowania
urządzeń przenośnych trzeba stworzyć
procedury posługiwania się nimi i egzekwować od pracowników ich przestrzeganie. Należy zapewnić wymaganą ilość sprzętu, odpowiednie warunki
przechowywania i łatwość dostępu oraz
uwzględnić konieczność ładowania akumulatorów. Systemy stacjonarne działają
w sposób ciągły, niezależnie od postępowania pracowników. Przekroczenie
ustalonych stężeń sygnalizowane jest
akustycznie i optycznie, mogą być automatycznie aktywowane systemy ograniczające groźbę zatrucia (np. włączenie
intensywnej wentylacji, odcięcie dopływu
czynnika toksycznego lub wstrzymanie
procesu technologicznego). Dodatkowo
sygnał alarmu może być przekazywany do służb lub osób zobowiązanych
sprawdzić jego przyczynę. Wskazania
systemu mogą być w sposób ciągły archiwizowane, co daje obraz warunków
na stanowiskach pracy.
Aby stacjonarny system detekcji gazów pracował prawidłowo muszą być
spełnione 4 podstawowe warunki:
1. Właściwy dobór urządzeń uwzględniający warunki panujące w monitorowanym obiekcie oraz potrzeby użytkowników.		
Należy uwzględnić temperaturę, wilgotność, obecność gazów zakłócających pomiar, zakres pomiarowy, sposób wizualizacji i archiwizacji
wyników, konieczność sterowania
urządzeniami wykonawczymi, konieczność stosowania zasilania awaryjnego. Bardzo istotne jest właściwe ustalenie progów alarmowych.
Powinny być one na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo, ponieważ zbyt nisko ustawione mogą
wywoływać niepotrzebne alarmy i
zakłócać funkcjonowanie monitorowanego obiektu.
2. Właściwy wybór miejsc instalowania detektorów. 		
Detektory wykrywają gaz w miejscu

zainstalowania. Należy wybrać miejsca najbardziej prawdopodobnego
gromadzenia się gazu i powstania
zagrożenia. Trzeba uwzględnić ciężar właściwy gazu, ruch powietrza
w monitorowanej strefie, lokalizację
otworów wywiewnych i nawiewnych.
Bardzo istotne jest zapewnienie łatwego dostępu do urządzeń.
3. Prawidłowe wykonanie instalacji
systemu.			
Urządzenia muszą być połączone
prawidłowo, zgodnie z instrukcją,
przy użyciu właściwych materiałów
instalacyjnych. Instalacja i okablowanie winny być wykonane starannie,
zgodnie z przepisami i obowiązującymi zasadami.
4. Prawidłowa, zgodna z instrukcją i
zdrowym rozsądkiem eksploatacja
systemu. 			
Dla prawidłowego działania systemu
niezbędne jest przestrzeganie zasad określonych w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie przestrzegać terminów kalibracji detektorów,
terminów kontroli pracy systemów,
terminów wymiany akumulatorów.
Kontrole powinny być przeprowadzane zgodnie z instrukcją, a kalibracja wykonywana przez uprawnione
laboratoria w warunkach określonych przez producenta.
Urządzeniem ułatwiającym spełnienie wyżej wymienionych warunków
jest Modularny System Detekcji Gazu.
Został on uznany za najwszechstronniejszy z dostępnych na naszym rynku
i uhonorowany Grand Prix Międzynarodowych Targów Środków Ochrony
Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa
SAWO w Poznaniu.
Modularność systemu polega na
możliwości budowy systemów detekcji o różnym stopniu zaawansowania
w zależności od potrzeb w konkretnym
obiekcie. Służby BHP określają rodzaje
zagrożeń i wymagania, podają warunki
w jakich system ma pracować, a projektanci dobierają właściwe elementy
z poszczególnych grup urządzeń tak,
aby system spełniał oczekiwania użytkownika, był prosty w instalacji, łatwy w
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obsłudze i tani w eksploatacji.
W systemie istnieją trzy rozbudowane grupy urządzeń:
1. detektory;
2. moduły alarmowe (centrale alarmowe);
3. urządzenia wykonawcze.

Technologie

 Detektory
Dla ułatwienia procesu kalibracji
wszystkie detektory firmy GAZEX wyposażone są w wymienny moduł sensora. Taki moduł zawiera sensor gazu i
wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do jego kalibracji. W
przypadku konieczności kalibracji użytkownik może we własnym zakresie wymontować moduł sensora i oddać go
kalibracji bądź wymienić na inny, już
skalibrowany. Operacje te są przeprowadzane bez konieczności demontażu detektora z instalacji. To unikatowe
rozwiązanie techniczne znakomicie ułatwia i obniża koszty eksploatacji systemów detekcji gazów. Inteligentne moduły sensorów wyposażone są w procesor
i zapamiętują parametry pracy sensora,
takie jak: ilość alarmów, czas pracy w
stanach alarmowych, ilość przekroczeń
zakresów pomiarowych oraz ewentualne stany awaryjne. Przy kalibracji można
prześledzić, w jakich warunkach pracują detektory, i w razie potrzeby dokonać korekt w ustawieniach parametrów
pracy systemów bądź zaproponować
zmianę sensorów na inne, bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków
panujących w monitorowanym obiekcie. W przypadku zmiany technologii
w zakładzie pracy i zmiany rodzajów
substancji niebezpiecznych nie trzeba
wymieniać systemu detekcji - wystarczy wymienić moduły sensorów na odpowiednie do zmian, co jest rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym.
Detektory produkowane są w wersjach pomiarowych (mierzą aktualne
stężenie gazu) lub progowych (sygnalizują przekroczenie określonych stężeń
gazu). Najnowszy rodzaj detektorów detektory adresowalne - komunikują się
z centralą cyfrowo w standardzie prze-

Dostępne są moduły sensora wyposażone w każdy z wymienionych poniżej
typów sensorów.
 Moduł z sensorem:

półprzewodnikowym

katalitycznym

elektrochemicznym

infra-red

Detektory występują w dwóch podstawowych typach: DEX i DG.

DEX - budowa przeciwwybuchowa rodzaju osłona ognioszczelna z
cechą Ex db IIB T6, Ex db IIC T6,
Ex db IIB T4 lub Ex db IIC T4 spełnia
wymagania Dyrektywy 2014/34/UE
(ATEX) w obszarze stosowania II 2 G,
posiada Certyfikat Badania Typu WE:
KDB 04ATEX133X wraz z Certyfikatami Uzupełniającymi, wydany przez
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (Jed Notyfikowana nr 1453 )

DG - budowa zwykła, nie może być
stosowany w miejscach klasyfikowanych
jako przestrzenie zagrożone wybuchem
gazów, par lub pyłów. Obudowa wykonana jest z trwałego tworzywa sztucznego. Przezroczysta płyta czołowa umożliwia wizualizację stanów detektora przez
diody LED, specjalna konstrukcja osłony
sensora gazu zapewnia bryzgoszczelność. Detektory DG szczególnie nadają się do detekcji agresywnych gazów
toksycznych i tlenu.

mysłowym RS-485 zgodnie protokołem
MODBUS RTU. Do transmisji mogą być
wykorzystywane światłowody.

jest zasilanie podłączonych detektorów, odbiór, analiza, wizualizacja i
przechowywanie informacji przesyłanych przez detektory oraz sterowanie urządzeniami wykonawczymi.
Moduły sygnalizują stany alarmowe
optycznie i akustycznie.

 Moduły alarmowe
Zadaniem modułów alarmowych
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 Urządzenia wykonawcze
W przypadku wykrycia zagrożenia
system podejmuje akcję. Najprostszym
sposobem jest ogłoszenie alarmu i do
tego służą sygnalizatory optyczne, akustyczne i optyczno-akustyczne sterowane wyjściami napięciowymi modułów
alarmowych. Do wyboru jest kilka rodzajów sygnalizatorów - od prostej syreny po wyświetlacz tekstu alarmowego. Ciekawa propozycja to sygnalizator
głosowy - wypowiada tekst precyzyjnie
określający rodzaj zagrożenia oraz sposób zachowania osób przebywających
w monitorowanej strefie. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w obiektach, w których występuje kilka różnych
systemów alarmowych.
Często stosowanymi urządzeniami wykonawczymi są zawory. System

MAG-3 - zawór klapowy zamykany przez zwolnienie napiętej sprężyny.
Zawór można otworzyć tylko ręcznie
(świadomie). Może pracować w strefach zagrożonych wybuchem. W trakcie atestacji w Instytucie Nafty i Gazu
w Krakowie został określony jako zawór XXI w. - tani, prosty i niezawodny.
W chwili obecnej jest najpowszechniej
stosowanym zaworem w urządzeniach
sygnalizacyjno-odcinających. Do biogazu zalecany jest model MAG-3 bio o
podwyższonej odporności na korozję.

może sterować zaworami klapowymi
typu MAG-3 (zakres średnic: 32-100
mm) oraz motylkowymi typu ZM (zakres
średnic: 125-500 mm).
W uzasadnionych przypadkach system może włączyć bądź wyłączyć właściwe urządzenia elektryczne, zamknąć
lub otworzyć śluzy, drzwi, wyłączyć energię elektryczną czy urządzenia technologiczne, wykorzystując wyjścia beznapięciowe modułów alarmowych.
Najbardziej zaawansowanym urządzeniem wykonawczym jest dozór teleinformatyczny. Wykorzystanie telefonii
komórkowej i internetu umożliwia monitorowanie obiektów na odległość. W
przypadku alarmu system kieruje informację o alarmie do terminalu komputerowego użytkownika i do służb lub osób
mających podjąć skuteczną akcję zaradczą. Istnieje możliwość wysłania poleceń
do systemu i sterowania urządzeniami
elektrycznymi w dozorowanym obiekcie.
System detekcji gazu powinien
być dostosowany do monitorowanego
obiektu tak, aby w pełni wykorzystać jego funkcjonalność. Bywa, że rozbudowane możliwości systemu wykorzystywane są zaledwie w kilku procentach,
a użytkownik niepotrzebnie przepłacił
przy zakupie i instalacji i nadal płaci za
drogą eksploatację.

ZM - zawór motylkowy sterowany
siłownikiem elektrycznym. Stosowany
w dużych instalacjach przemysłowych.

1. Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - średnie ważone,
którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego
dobowego czasu pracy przez
okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować
ujemnych zmian w jego stanie
zdrowia oraz w stanie zdrowia
jego przyszłych pokoleń.
2. Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia, która nie powinna
spowodować ujemnych zmian
w stanie zdrowia pracownika
oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje
się w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż
2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.
3. Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) - wartość,
która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku
pracy przekroczona w żadnym
momencie.
3. 
o
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W zależności od typu moduły serii
MD (progowy) i MDP (pomiarowy) mogą
obsługiwać do 16 detektorów. W przypadku systemów o większej ilości detektorów moduły można łączyć w zespoły.
Cyfrowy moduł MDD-256 może zarządzać siecią do 224 detektorów adresowalnych oraz może współpracować z
dodatkowymi modułami zwiększającymi
funkcjonalność systemu.
Skomplikowane systemy pomiarowe wymagają oczywiście zastosowania
modułów cyfrowych, dających ogromne
możliwości wizualizacji stanów alarmowych i awaryjnych, sterowania urządzeniami wykonawczymi, czy też archiwizacji zarejestrowanych zdarzeń w pamięci
modułu i komputera PC. Prezentowane
wyniki pomiarowe mogą być uśredniane
w czasie i przedstawiane w procentach
NDS i NDSCh.
Moduły współpracujące z zaworami
zdalnie odcinającymi gaz tworzą zespół
nazywany urządzeniem sygnalizacyjnoodcinającym dopływ gazu (przywołane
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r.).
Urządzenia uzupełniające - do modułów można podłączyć czujki przeciwpożarowe, czujniki temperatury, kontroli dostępu lub inne o kompatybilnym wyjściu.
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Mariusz Marchwiak, Wydawnictwo „Nowa Energia”

O doświadczeniach eksploatacyjnych
instalacji oczyszczania spalin
w Tatrzańskiej Łomnicy

W

Wydarzenie objęte było honorowym
patronatem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Polskiego
Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz Polskiego Stowarzyszenia
Laboratoriów Emisyjnych, a także patronatem medialnym czasopism „Nowa
Energia”, „Energetyka” oraz „Energetyka
Cieplna i Zawodowa”.
Forum zgromadziło prawie 200 fachowców z branży energetycznej. Podczas dwóch dni obrad w VI blokach
tematycznych uczestnicy wysłuchali
prawie 40 referatów. Otwarcia Forum
dokonał Adam Smolik, prezes zarządu „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. W referacie wprowadzającym prezes Smolik przypomniał historię rozwoju badań
i pomiarów emisji, podkreślając, że
w Energopomiarze zespół do badań zanieczyszczenia atmosfery powstał już
w 1957 r., a 10 lat później została wydzielona Pracownia Odsiarczania Spalin. Z kolei w latach 70. Energopomiar
zdobywał wiedzę i doświadczenie na
własnych instalacjach odsiarczania spa-

lin (IOS) zainstalowanych w Elektrowni
Halemba. Ważnym elementem wystąpienia było przedstawienie najważniejszych
tez programu rewitalizacji bloków klasy
200 i 360 MW. Prelegent zwrócił również
uwagę na fakt, iż wiele z jednostek, które
zostały już zmodernizowane, spełnia aktualne wymagania wynikające z konkluzji
BAT i mogą być ważnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo krajowego systemu energetycznego w okresie
kilku najbliższych lat.
Pierwszy blok - INSTALACJE
OCZYSZCZANIA SPALIN W NOWYM
OTOCZENIU, swoim wystąpieniem roz-

W konferencji wzięło udział
200 uczestników
Fot. NE
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dniach 4-7 kwietnia 2017 r. w Tatrzańskiej Łomnicy odbyło się zorganizowane
przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
VIII Forum Dyskusyjne „Doświadczenia eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin”.
poczęły Ewa Rutkowska-Subocz oraz
Agnieszka Skorupińska, reprezentujące
kancelarię Dentons Europe Oleszczuk
sp. k. Prezentacja ukierunkowana była
na pokazanie wpływu konkluzji BAT na
sektor energetyczny w Polsce, interpretację zapisów budzących wątpliwości
w procesie zmian pozwoleń zintegrowanych (aspekty prawne) oraz zasady
udzielania odstępstw od granicznych
wielkości emisyjnych w konkluzjach BAT.
Prelegentki podkreśliły nieuchronność
obowiązywania BAT-ów, a co za tym
idzie - dostosowania polskiej energetyki do tych regulacji. O kolejnych wymaga-

niach prawnych, tym razem dla średnich
obiektów energetycznego spalania, które
wynikają z dyrektywy MCP, mówiła Anna
Litwinowicz-Krakus z EDF Polska S.A.
W swojej prezentacji pokazała, jakiego
rodzaju obiektów dotyczy wspomniana
dyrektywa i jakie poziomy emisyjne muszą one osiągnąć. Kolejny referat, zatytułowany „Wpływ regulacyjnej pracy
bloków energetycznych na parametry
emisyjne i sprawnościowe”, przedstawili Tomasz Słupik i Eugeniusz Głowacki
z „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. W swoim wystąpieniu autorzy zwrócili szczególną uwagę na skutki techniczne związane z regulacyjną pracą bloków, która ich
zdaniem stanie się normą. Taki rodzaj
pracy niesie ze sobą problemy związane
z szybszym zużyciem elementów kotłowych i turbin oraz dotrzymaniem wymaganych poziomów emisji, co znacznie
podnosi koszty eksploatacji i ma negatywny wpływ na środowisko.
Kompleksowe podejście do problemu ochrony środowiska łącznie dla petrochemii, chemii i energetyki, pracujących na jednym obszarze, przedstawił
Arkadiusz Kamiński z Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. W swoim
wystąpieniu „Bezpieczeństwo środowiskowe ORLENU w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku” zaprezentował strategię ochrony środowiska, jej efekty oraz
koszty wdrożenia. Podsumowując swoje wystąpienie, stwierdził, że nie zawsze
da się pogodzić rachunek ekonomiczny
z ochroną środowiska, ale mimo to musimy realizować tego typu inwestycje.
W następnym bloku zatytułowanym
BUDOWA I MODERNIZACJA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA
SPALIN uczestnicy mogli zapoznać się
z praktycznymi doświadczeniami, jak
również z ofertą firm oferujących swoje
usługi i rozwiązania dla instalacji oczyszczania spalin. Robert Młynarski z PGE
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełcha-

Nad przebiegiem obrad
czuwał Eugeniusz Głowacki,
dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska

tów przedstawił możliwości modernizacji
systemów mokrego odsiarczania spalin
w celu wypełnienia konkluzji BAT, a Wojciech Mokrosz z firmy MOKROSZ Sp.
z o.o. zaprezentował sposoby modernizacji eksploatowanych instalacji odsiarczania w aspekcie możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych
i ścieków. Nową technologię IOS Plus
i korzyści z jej zastosowania promował
Artur Salamon reprezentujący firmę ANDRITZ. Z kolei firma Doosan Lentjes,
którą reprezentował Rafał Psik, przedstawiła założenia projektu odsiarczania
metodą półsuchą w Elektrociepłowni Pomorzany. Jak nie popełnić błędów przy
konstruowaniu SIWZ, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy zamawiającym i wykonawcą oraz jak budować,
by spełnić BAT-y - swoimi spostrzeżeniami w tym zakresie podzieliła się Iwona
Śpiewak z RAFAKO S.A. Kolejne dwie
prezentacje były autorstwa pracowników
Energopomiaru. I tak Grzegorz Werner
mówił o pomiarach optymalizacyjnych,
kontrolnych i gwarancyjnych jako elementach diagnostyki instalacji SCR, natomiast Wojciech Głowacki przybliżył
elementy inspekcji, diagnostyki i monitoringu instalacji SCR. Następnie instalację oczyszczania gazów wraz z układem odzysku ciepła z kondensacji dla
kotłów opalanych biomasą przedstawił
Jerzy Mazurek z RAFAKO S.A., a przedstawiciele firmy Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - Piotr Głodny, Grzegorz
Florek - przekonywali uczestników o korzyściach wynikających z uwzględnienia
pracy membranowej blachy poszycia
w obliczeniach statycznych wielkowymiarowych kanałów spalin i powietrza.
Na zakończenie tego bloku Krzysztof

Wieczorkowski promował nowe rozwiązania w zakresie zastosowania wentylatorów i obrotowych podgrzewaczy
powietrza firmy Howden, a firma OMC
Envag zaprezentowała swoje urządzenia
służące do pomiarów ciągłych parametrów fizykochemicznych spalin, pozwalające na kontrolę instalacji odazotowania
i odsiarczania.
Trzecia odsłona konferencji to blok
zatytułowany REDUKCJA EMISJI RTĘCI. Grzegorz Werner („ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.) omówił wpływ instalacji oczyszczania spalin na redukcję
emisji rtęci. Z kolei praktyczne wyniki
testów przemysłowych i ograniczania
emisji rtęci z kotłów energetycznych zaprezentowała przedstawicielka RAFAKO
S.A., Mariola Kobylańska-Pawlisz. Dwa
kolejne wystąpienia poświęcone były
sorbentom stosowanym w procesach
redukcji emisji rtęci. Wojciech Głowacki z Energopomiaru omówił zastosowanie sorbentów pylistych, a Monika Wal
z firmy Omya Sp. z o.o. prezentowała
BrPAC węgiel aktywowany bromu jako
sorbent do usuwania rtęci metalicznej.
Robert Żmuda z SBB Energy S.A., który
wystąpił jako ostatni w tym bloku, zaprezentował doświadczenia z instalacji redukcji rtęci w Fort Martin US, pracującej
z wykorzystaniem wkładów adsorpcyjnych SPC. Dyrektor Żmuda przedstawił
również program badawczy, który ma na
celu zbadanie skuteczności działania
wkładów adsorpcyjnych SPC i określenie ekonomiki tej metody redukcji rtęci
Drugi dzień konferencji rozpoczął
blok GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA. Spełnienie wymogów odprowadzanych ścieków przemysłowych z instalacji
spalania w świetle Planów Gospodaro-
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VIII Forum otworzył Adam Smolik, prezes
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

wania Wodami i warunków korzystania
z wód omówiła Elżbieta Janigacz z Energopomiaru. Kolejny referat również wygłosił przedstawiciel organizatora konferencji - Łukasz Kot, który opowiedział
o doświadczeniach eksploatacyjnych
z badań pilotażowych nad usuwaniem
jonu amonowego ze ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków instalacji mokrego odsiarczania spalin. Efektem prowadzonych w Energopomiarze
prac jest autorska metoda zgłoszona
do Urzędu Patentowego RP - „Sposób
usuwania amoniaku ze ścieków i kolumna strippingowa do usuwania amoniaku
ze ścieków”.
Na koniec doświadczenia z optymalizacji procesu oczyszczania ścieków
w oczyszczalni ścieków IMOS omówili
Henryk Skotnicki z ENEA Połaniec S.A.
i Janusz Skwara reprezentujący „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
EKSPLOATACJA INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN to przedostatni
blok tematyczny w programie konferencji w Tatrzańskiej Łomnicy. Po raz
kolejny zaprezentował się Jerzy Mazurek z RAFAKO S.A., który mówił o wpływie amoniaku na systemy odsiarczania
spalin. O możliwościach technicznych
i doświadczeniach eksploatacyjnych
z instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Będzin opowiedział Piotr
Zarmutek reprezentujący firmę Clyde
Bergemann Polska Sp. z o.o., która była

odpowiedzialna za budowę w/w instalacji. Kolejne doświadczenia, tym razem
w zakresie możliwości ograniczenia wytrącania osadów twardych w absorberze,
na podstawie przeprowadzonych badań
przedstawił Jacek Jurkowski (PGE GiEK
S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów)
wspólnie z Natalią Maciejewską z firmy
Megmar Sp. z o.o. Warto tu wspomnieć,
że wyniki tych badań są bardzo obiecujące, ale ze względu na ochronę rozwiązań patentowych autorzy nie mogli zdradzić wszystkich szczegółów. Następna
prezentacja to omówienie doświadczeń
z IOS Płock i możliwości pracy oraz warunki obciążeniowe dla 8 kotłów opalanych ciężkim olejem, przedstawione
przez Jakuba Zgorzelskiego, Steinmüller Babcock Environment GmbH. Ostatnia grupa prezentacji to doświadczenia
grupy EDF Polska, która w ostatnich latach zrealizowała kompleksowy program
budowy instalacji ochrony środowiska.
Krzysztof Bubak (EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie) zaprezentował
doświadczenia z prób i testów niskoemisyjnego uruchamiania kotłów w Elektrociepłowni Kraków, które z pewnością
będą przydatne dla innych ze względu
na fakt coraz częstszej pracy w systemie regulacyjnym, o czym wcześniej była mowa na Forum. Następnie Paulina
Nowak i Szymon Kuczerowski z EDF
Polska S.A. Oddział nr 2 Kraków omówili wpływ współspalania biomasy na
eksploatację IMOS i jakość gipsu poreakcyjnego. Z kolei Jacek Barański (EDF
Polska S.A. Oddział Wybrzeże) przedstawił doświadczenia z eksploatacji instalacji odsiarczania w EDF Polska S.A.
Oddział Wybrzeże, a Wojciech Handz
(EDF Polska S.A. Oddział nr 2 Kraków)
zaprezentował doświadczenia eksploatacyjne IMOS z lokalizacji Wrocław.
Szósty i zarazem ostatni blok tematyczny na konferencji to EKSPLOATACJA INSTALACJI ODAZOTOWANIA
SPALIN. Na początek Janusz Dzielendziak i Dariusz Janasz z ABB Sp. z o.o.
przedstawili produkty swojej firmy służące do monitoringu emisji spalin. Następnie Robert Żmuda z SBB Energy
mówił o doświadczeniach eksploata-

cyjnych instalacji odazotowania spalin
z wykorzystaniem kombinacji metod pierwotnych i wtórnych niekatalitycznych
na małych i średnich jednostkach na
przykładzie OP-140, OP-230 i OP-430.
O zarządzaniu emisją NOx na przykładzie emitora E5 w Elektrociepłowni Siekierki i doświadczeniach z eksploatacji
instalacji SCR opowiedział Artur Zając
z PGNIG Termika S.A. Kolejny wykład to
„Doświadczenia eksploatacyjne z nowo
zabudowanych instalacji oczyszczania
spalin w zakładowej elektrociepłowni
ORLENU” zaprezentowany przez Jerzego Majchrzaka z PKN ORLEN S.A.
Dwa ostatnie wystąpienia należały do
przedstawicieli Energopomiaru. Adrian
Prusko przedstawił temat „Pomiary i analiza parametrów akustycznych jako element diagnostyki przemysłowych instalacji ochrony środowiska”, a Sebastian
Maziarz „Osiągi instalacji oczyszczania
spalin w zakładach termicznego przekształcania odpadów komunalnych”.
Forum Dyskusyjne „Doświadczenia
eksploatacyjne instalacji oczyszczania
spalin” to wydarzenie niezwykle istotne dla wszystkich podmiotów, których
działalność dotyczy urządzeń ochrony powietrza oraz zagadnień związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń.
To doskonałe miejsce do wymiany doświadczeń pomiędzy eksploatatorami,
dostawcami urządzeń i usług w zakresie oczyszczania spalin oraz placówkami
naukowymi i badawczymi. Jego cykliczność daje możliwość pozyskania wiedzy
na temat nowych technologii, doświadczeń z eksploatacji oraz zapoznanie się
z aktualnymi wymaganiami prawnymi
i technicznymi, jakie muszą spełniać instalacje w energetyce zawodowej i przemysłowej, zarówno te pracujące, jak i te
które mają dopiero powstać.
Jak powiedział prezes Adam Smolik - Na szczęście Unia Europejska nie
da nam się nudzić, więc już dziś zapraszam na kolejne, IX Forum Dyskusyjne
„Doświadczenia eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin” w 2019 r. Znów
będzie o czym rozmawiać.
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Cyberbezpieczeństwo
przemysłowe
w sektorze Energetycznym,
Gazowym i Petrochemicznym
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• cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
• ubezpieczenia w zakresie skutków cyberataku
na przemysłowe systemy sterowania
• cyberbezpieczeństwo systemów OT, IT
• analiza cyberryzyka
• „cyberatak - cyberobrona” - w praktyce
Organizator:
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