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dr Ewa Mataczyńska, ekspert, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza   

Inicjatywy lokalne uważają, że potrafią lepiej sobie radzić organizując zrównoważoną 
produkcję energii na szczeblu lokalnym dla zaspokojenia potrzeb określonej 

społeczności. Ważnym czynnikiem rozwoju tego rodzaju struktur jest silne 
zaangażowanie obywateli tworzących spójność społeczną, pobudzającą lokalną 
aktywność gospodarczą. Lokalne inicjatywy są organizowane w dowolnej formie 
osoby prawnej, takiej jak korporacja czy fundacja.1 W prawie polskim, wprowadzona 
nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, instytucja klastra energii, nie 
daje mu osobowości prawnej.2 Klaster jest jednak reprezentowany przez koordynatora, 
którym powinien być podmiot posiadający osobowość prawną. 

Lokalna społeczność energetyczna
w Pakiecie zimowym
- możliwości implementacji w Polsce

Mając na uwadze zarówno kolej-
ne, nieuniknione zmiany na rynku ener-
gii elektrycznej prowadzące do prze-
modelowania obecnie funkcjonującej 
struktury systemu energetycznego, 
jak i zmiany legislacyjne nadążające 
za potrzebami transformacji rynku, war-
to zadać pytanie, czy nowe regulacje 
na szczeblu unijnym i krajowym zdążają 
w tym samym kierunku? Czy może się 
wykluczają lub podążają różnymi ścież-
kami, które jednak są od siebie odda-
lone na tyle, że nie będzie możliwe na-
kreślenie dla nich wspólnych punktów 
przyszłej implementacji.

Wprowadzone do projektu ustawo-
dawstwa unijnego zagadnienie funk-
cjonujących w wielu krajach Unii Eu-
ropejskiej inicjatyw obywatelskich pod 
nazwą lokalnej społeczności energe-
tycznej (ang. Local Energy Communi-
ties - LEC3)  można utożsamić między 
innymi ze znanym pojęciem mikrosieci, 

czyli wydzielonych techniczne obsza-
rów bilansujących się lokalnie4.

Takie spojrzenie jednak nie odda-
je wszystkich aspektów związanych 
z lokalną społecznością energetyczną. 
Społeczności te bowiem należy widzieć 
raczej jako wirtualne miejsca dostarcza-
nia oraz produkcji energii elektrycznej 
(mówiąc o energii w takiej społeczności 
mamy na myśli również inne jej źródła 
nie tylko energię elektryczną, jednak  
w artykule zwrócono szczególną uwa-
gę na energię elektryczną) na wybra-
nym, z góry określonym lokalnym ob-
szarze, nie zaś technicznie wydzieloną 
część sieci. 

 � Własność sieci 
elektroenergetycznych

Oprócz samej definicji lokalnej spo-
łeczności energetycznej, projekt dyrek-
tywy wskazuje szereg udogodnień ja-

kie każde państwo członkowskie musi 
zapewnić do ich rozwoju. 

Z pewnością do najważniejszych 
należy zaliczyć uprawnienie lokalnej 
społeczności energetycznej do posia-
dania, ustanawiania lub dzierżawy sieci 
oraz do niezależnego zarządzania nimi 
(art. 16, ust. 1a, Dyrektywy5).  

Sieci elektroenergetyczne stano-
wią podstawowy element umożliwiają-
cy prowadzenie działalności na rynku 
energii. Na chwilę obecną ze względu 
na brak technologii umożliwiającej bez-
przewodowe przesyłanie wyproduko-
wanej energii elektrycznej na dużą odle-
głość, działalność dystrybucyjna oparta 
jest na przesyle i dystrybucji z wykorzy-
staniem linii elektroenergetycznych. Hi-
storycznie w Polsce, niemal w całości 
linie te należą do Operatora Systemu 
Przesyłowego (OSP) oraz Operatorów 
Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Bu-
dowa, modernizacja oraz utrzymanie 



5nr 5-6(59-60)/2017

E
le

k
tr

o
en

er
g

et
yk

a

i zarządzanie infrastrukturą przesyło-
wą i dystrybucyjną jest niezwykle kosz-
towne, wymagające rozbudowanych 
jednostek organizacyjnych, spełnia-
jących normy bezpieczeństwa i dba-
jących o zachowanie parametrów ja-
kościowych dostarczanej energii, jak 
również gwarantujących ciągłość do-
staw. Zasady oraz obowiązki nałożo-
ne na właściciela sieci elektroenerge-
tycznej szczegółowo określa w Polsce 
ustawa Prawo energetyczne. Z pewno-
ścią własna infrastruktura wydaje się 
być właściwym rozwiązaniem, jednak 
z ekonomicznego punktu widzenia nie-
opłacalnym dla wszystkich członków 
lokalnej społeczności. Na nich bowiem 
przeniesione zostaną koszty jej funkcjo-
nowania, co oznacza, że do rozliczeń 
odbiorców i wytwórców w obrębie kla-
stra energii doliczone zostaną składniki 
utrzymania majątku sieciowego i zarzą-
dzania nim. Mając na uwadze powyż-
sze, należy jednoznacznie wskazać, 
że przejęcie przez lokalną społeczność 
energetyczną tak dużych obowiązków 
wydaje się być nieracjonalne z punk-
tu widzenia celów, dla których lokalna 
społeczność jest tworzona. 

 � Uczestnictwo w rynku 
energii

Akcjonariusze bądź członkowie lo-
kalnej społeczności energetycznej nie 
tracą swoich praw jako konsumenci 
gospodarstw domowych oraz aktywni 
konsumenci. Oznacza to, że konsu-
ment zachowuje między innymi prawo 
do zmiany sprzedawcy. Teoretycznie, 
jeżeli lokalna społeczność prowadzi 
działalność w zakresie sprzedaży ener-
gii elektrycznej co oznacza, że posia-
da stosowne koncesje do prowadze-

nia takiej działalności, inaczej mówiąc 
nabywa prawa sprzedawcy na rynku 
energii, użytkownik systemu decydu-
jąc się na przystąpienie do lokalnej 
społeczności jednocześnie zmienia 
sprzedawcę na lokalną społeczność, 
zatem skorzystał z prawa do zmiany 
sprzedawcy. Warto jednak się zasta-
nowić, czy jest to warunek konieczny 
do przyłączenia się do wspólnoty jako 
jego pełnoprawny członek. Skoro ce-
lem społeczności jest takie prowadze-
nie działalności wytwórczo-handlowej 
na lokalnym terenie, czyli blisko konsu-
mentów, aby z jednej strony przynosiła 
ona korzyści poszczególnym członkom 
tej społeczności, a z drugiej całej spo-
łeczności, to czy członek społeczności 
nie kupujący energii wyprodukowanej 
i sprzedawanej w ramach społeczno-
ści pozostaje ciągle jej pełnoprawnym 
członkiem? W takiej sytuacji wydaje 
się, że zmiana sprzedawcy na inne-
go dostępnego na rynku, jest równo-
znaczna z rezygnacją z uczestnictwa  
w lokalnej społeczności energetycznej.

Na chwile obecną inicjatywy kla-
strowe na terenie Polski tworzą się 
w oderwaniu od wiedzy i woli lokalnych 
odbiorców zużywających energię w nie-
wielkich gospodarstwach wiejskich, czy 
w małych mieszkaniach w blokach. De-
cyzję na temat przystąpienia poszcze-
gólnych gmin do klastra podejmuje wójt 
lub burmistrz gminy poprzez deklarację 
uczestnictwa w porozumieniu klastro-
wym. Czy jednak jest to wola wszyst-
kich jej mieszkańców?

Wydaje się, że w całym procesie 
tworzenia klastrów energii zapomniano  
o najważniejszym jej elemencie jakim 
są zwykli mieszkańcy gminnych wio-
sek. Bez nich, nie będzie możliwości 
stworzenia efektywnie zarządzanego 

lokalnego obszaru, któremu przypisuje 
się rolę inicjatora w zakresie tworzenia 
nowego modelu funkcjonowania sys-
temu elektroenergetycznego.

 � Podsumowanie 

Pakiet zimowy w części związanej 
z lokalnymi społecznościami energe-
tycznymi wydaje się zdążać w kierunku, 
który będzie wspierał rozwój lokalnych 
inicjatyw. Propozycje zapisów w prawo-
dawstwie unijnym są niezwykle istotne 
z punktu widzenia Polski, która jeszcze 
przed ich opublikowaniem, wprowadzi-
ła pojęcia klastra energii, rozpoczynając 
tym samym niezwykle ożywioną dys-
kusję na temat dalszego rozwoju tego 
rodzaju przedsięwzięć. Należy jednak 
mieć na uwadze, że Pakiet zimowy za-
wiera jedynie propozycje, które są na 
etapie dyskusji i modyfikacji. Na chwilę 
obecną trudno jest określić ostateczny 
kształt tych zapisów. Z tego względu 
wydaje się słuszne, że na rynku krajo-
wym koncepcja klastrów została wpro-
wadzona w fazę projektów, na podsta-
wie których będzie można ukształtować 
przyszłe regulacje. Ważne, żeby te re-
gulacje wpisały się w ostatecznie przy-
jęte w dyrektywach zapisy. Szkoda by-
łoby bowiem, aby trud włożony przez 
lokalne społeczności w rozwój inicjatyw, 
nie znalazł wystarczającego poparcia ze 
strony zapisów prawa unijnego.

Pełna i bezpłatna wersja analizy 
dostępna na stronie Instytutu Polity-
ki Energetycznej im. Ignacego Łuka-
siewicza: www.instytutpe.pl (zakładka: 
Publikacje).

 o

1)  Timmerman W., 2012, Energy Management Services for Prosumer Communities, Flexines, 

http://www.flexines.org/publicaties/eindrapport/BIJLAGE13.pdf, [dostęp: 15.09.2017].

2)  Ustawa OZE, 2016, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478, Warszawa.

http://www.flexines.org/publicaties/eindrapport/BIJLAGE13.pdf, [dostęp: 15.09.2017].

3) Dyrektywa Art. 2  ust. 7) „lokalna społeczność energetyczna” oznacza: stowarzyszenie, spółdzielnię, spółkę osobową, organizację niekomercyjną lub inną osobę prawną, która jest 
skutecznie kontrolowana przez lokalnych udziałowców lub członków, zwykle zorientowana bardziej na wartość niż na zyski, zaangażowana w wytwarzanie rozproszone i w pełnienie 
funkcji operatora systemu dystrybucyjnego, dostawcy lub koncentratora na szczeblu lokalnym, w tym w wymiarze transgranicznym.

4) Mataczyńska E., 2017, Klastry energii - korzyści i szanse realizacji, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów.

5) Dyrektywa - Directive of the European Parliament and the Council on common rules for the internal market in electricity, European Commission, Brussels, 30.11.2016 COM(2016) 
864 final 2016/0380 (COD)). 
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Seminarium skierowane było do ka-
dry zarządzającej, technicznej i specja-
listów Niezależnych Operatorów Syste-
mów Dystrybucyjnych, firm oferujących 
rozwiązania i narzędzia ułatwiające peł-
nienie funkcji OSD oraz instytucji, orga-
nizacji, samorządów i uczelni technicz-
nych. Tematyka obejmowała omówienie 
aktualnych problemów funkcjonowania 
niezależnych OSD w zakresie obowią-
zujących wymagań URE w procesie 
koncesji i taryf, obowiązków OSD wyni-
kających z nowej Ustawy OZE, zabez-
pieczenia systemów OSD w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, omówienie sys-
temów monitorowania zużycia mediów 
w kontekście ustawy o efektywności 
energetycznej, a także przedstawienie 
doświadczeń z przyłączania mikroinsta-
lacji OZE do sieci OSD.

Dagmara Kałus, Wydawnictwo „Nowa Energia”

W dniach  16-17 października 2017 r.  w  Katowicach odbyło się                                                                   
II Seminarium  „Aktualne problemy funkcjonowania OSDn” zorganizowane 

przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. Patronat merytoryczny objęło Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej (OSDnEE), zaś 
partnerami byli: PES Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Energo System Henryk Kotuła. 
Moderatorem Seminarium był dr Przemysław Zaleski, prezes zarządu InfoEngine SA, 
Wydział Informatyki i Zarządzania - Politechnika Wrocławska.

II Seminarium 

„Aktualne problemy 
funkcjonowania OSDn”

Dyskusja podczas 
II Seminarium 

„Aktualne problemy 
funkcjonowania OSDn”

fo
t: 

N
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W pierwszym dniu wydarzenia od-
były się trzy panele merytoryczne. W 
pierwszym panelu referaty wygłosili: 
dr Leszek Juchniewicz, prezes Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Dystrybu-
torów Niezależnych Energii Elektrycznej 
- „Bieżące działania Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Dystrybutorów Nieza-
leżnych Energii Elektrycznej. Zamknięte 
Obszary Dystrybucyjne”; Marek Kule-
sa, dyrektor Towarzystwa Obrotu Ener-
gią - „Uwarunkowania formalno-praw-
ne (nowelizacja ustawy o OZE, projekt 
ustawy o rynku mocy, projekt ustawy o 
elektromobilności)”; oraz Jerzy Rychlak, 

kierownik Wydziału, Departament Za-
rządzania Siecią w PSE SA - „Zadania 
dla OSDn wynikające z wejście w ży-
cie ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
ustanawiające kodeks sieci dotyczący 
wymogów w zakresie przyłączenia jed-
nostek wytwórczych do sieci”.

W drugim panelu uczestnicy wysłu-
chali następujących referatów: „Sposo-
by działania OSDn w postępowaniach o 
nałożenia kar przez prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki” - Emilia Stefanowicz, 
radca prawny - partner, Andrzej Stankie-
wicz, radca prawny - partner Kancelarii 

Radców Prawnych Stankiewicz Własów 
i partnerzy; „Rozwiązania chmurowe w 
segmencie dystrybucji energii elektrycz-
nej - mity, korzyści, bezpieczeństwo” - Ja-
rosław Zarychta, dyrektor rozwoju bizne-
su, Power & Utilities w Microsoft Sp. z 
o.o.; „Rola operatora handlowego (OH) i 
podmiotu odpowiedzialnego za bilanso-
wanie (POB) dla klastrów energetycznych 
i lokalnych obszarów bilansowania” - dr 
Przemysław Zaleski, ekspert, prezes za-
rządu InfoEngine SA, Wydział Informatyki 
i Zarządzania - Politechnika Wrocławska; 
„Poprawa Efektywności Energetycznej - 
aktualny system wsparcia. System Zarzą-
dzania Energią - wymagania, wdrożenie, 
rozwiązania” oraz „Realizacja ustawo-
wych obowiązków OSDn - obowiązki 
informacyjne, sprawozdania” - Grzegorz 
Zubień, Energo System. 

W trzecim panelu wystąpili: Tomasz 
Rodziewicz, kierownik Biura Innowacji i 
Nowych Technologii w TAURON Dys-
trybucja S.A. - „Elektromobilność z per-
spektywy sieci dystrybucyjnej”; Daniel 
Borkowski, radca prawny, partner za-
rządzający w Kancelarii Legal Partner 
- „REMIT i MiFiD - regulacje i obowiązki 
OSDn”; Jacek Misiejuk, dyrektor w Ener-
NOC Sp. z o.o. - „DSR - nowe możliwo-
ści dla przedsiębiorstw przemysłowych” 
i Adam Jochymski, Henryk Kotuła, Ener-
go System - „SMC informatyczny system 
zarządzania energią”. 

Drugiego dnia odbyły się warsztaty, 
które prowadzili Adam Jochymski i Hen-
ryk Kotuła z Energo System, w temacie 
„SMC informatyczny system zarządzania 
energią”. o

Seminarium zgromadziło 50 uczestników

Bieżące działania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Niezależnych  
Energii Elektrycznej. Zamknięte Obszary Dystrybucyjne zaprezentował  

dr Leszek Juchniewicz, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  
Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej
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Budowany w Enei Wytwarzanie blok energetyczny B11 będzie największą
i najsprawniejszą jednostką wytwórczą opalaną węglem kamiennym w historii 

polskiej energetyki. Będzie też w naszym kraju najbardziej ekologicznym blokiem 
energetycznym na węgiel kamienny.

Bezpieczeństwo energetyczne, 
nowoczesność i ekologia

W 2007 r. Enea Wytwarzanie jako 
Elektrownia Kozienice w Świerżach Gór-
nych weszła w skład Grupy Kapitałowej 
Enea. Spółka posiada 10 wysokospraw-
nych bloków energetycznych o łącznej 
mocy osiągalnej 2941 MW, które pro-

dukują prawie 8% energii elektrycznej 
wytwarzanej w kraju. Jednocześnie pro-
wadzona jest tam największa inwestycja 
Grupy - budowa nowoczesnego, jede-
nastego bloku o mocy 1075 MW brutto.

Prace koncepcyjne nad projektem 

wystartowały w 2008 r., natomiast pierw-
sze prace budowlane przygotowujące 
teren pod budowę rozpoczęły się rok 
później. W 2012 r. został podpisany kon-
trakt z Konsorcjum Wykonawców - Mit-
subishi Hitachi Power Systems Europe 
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realizację inwestycji.

 � Ogromna budowa

W latach 2013-2014 wykonawca 
prowadził prace budowlano-montażowe 
pod główne obiekty technologiczne no-
wego bloku. Wykonanie tych prac umoż-
liwiło rozpoczęcie montażu urządzeń 
i instalacji technologicznych w 2015 r.

W szczytowym momencie w budo-
wę zaangażowanych było jednocześnie 
ok. 3 tys. pracowników. W 2016 r. roz-
poczęły się już prace rozruchowe po-
szczególnych układów technologicz-
nych, w tym przeprowadzono z wynikiem 
pozytywnym próbę ciśnieniową kotła, 
dla zrealizowania którego wykonano po-
nad 60 tys. połączeń spawanych. Ukoń-
czenie tego zadania otworzyło szerokie 
fronty prac w zakresie systemów po-
mocniczych kotła i instalacyjnych branż 

elektrycznej oraz automatyki. W czerw-
cu 2017 r. przystąpiono do prób rozru-
chowych bloku.

 � Kluczowa inwestycja 

Nowy blok nr 11 elektrowni w Ko-
zienicach to kluczowa inwestycja dla 
Grupy Enea, jak również dla całej pol-
skiej energetyki. Realizowany projekt 
charakteryzuje się zastosowaniem naj-
nowocześniejszych rozwiązań technicz-
nych w zakresie kotła, turbiny oraz ukła-
dów zapewniających ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do środowiska. Dzięki 
wysokiej sprawności wytwarzania ener-
gii elektrycznej na poziomie 45,6% oraz 
dużej dyspozycyjność na poziomie po-
nad 92%, będzie to największa i jedno-
cześnie najsprawniejsza jednostka wy-
twórcza opalana węglem kamiennym 
w historii krajowej energetyki. Blok nr 
11 zwiększy moc wytwórczą elektrow-

ni w Świerżach Górnych do poziomu 4 
tys. MW, co pozwoli spółce Enea Wy-
twarzanie osiągnąć 13% udział w rynku 
produkcji energii elektrycznej.

Nowy blok energetyczny stanie się 
też najbardziej ekologicznym blokiem 
w Polsce - posiada wszystkie wymagane 
instalacje redukujące emisję zanieczysz-
czeń i będzie spełniał wszystkie wyma-
gania UE w zakresie BAT (Best Available 
Techniques). Zastosowane rozwiązania 
pozwalają na całkowite zagospodaro-
wanie ubocznych produktów spalania 
(gips, popiół, żużel), zagospodarowa-
nie ścieków w wewnętrznych układach 
technologicznych, istnieje też możliwość 
dobudowania w przyszłości instalacji 
CCS, a tym samym stosowania procesu 
polegającego na oddzieleniu i wychwy-
ceniu dwutlenku węgla ze spalin w celu 
ograniczenia jego emisji do atmosfery 
(status CCS ready).

 o

fo
t: 

E
N

E
A

 W
yt

w
ar

za
ni

e 
S

p.
 z

 o
.o

. 



10 nr 5-6(59-60)/2017
P

al
iw

a 
d

la
 e

n
er

g
et

yk
i

Do głównych sił napędowych roz-
woju technologii zgazowania należą:

 � Globalna nierównowaga dostępu 
do zasobów gazu ziemnego i ropy 
naftowej oraz związane z tym poli-
tyczne napięcia.

 � Koniunkturalnie niestabilne w nie-
których krajach ceny paliw kopal-
nych, w tym gazu ziemnego i ropy 
naftowej, a szczególnie stale rosną-
ca dysproporcja pomiędzy cenami 
węgla, a cenami gazu i ropy.

 � Mniejsze globalne zasoby gazu 
i ropy naftowej, i w konsekwencji 
prognozowane szybsze wyczerpy-
wanie się tych surowców.

 � Substytucja importowanego gazu 
ziemnego dla produkcji chemicz-
nej, co wpływa na wzrost bezpie-
czeństwa energetycznego krajów 
posiadających zasoby węgla.

 � Ochrona środowiska, specyfika 
procesu pozwala na separację 
substancji szkodliwych, w tym CO2, 
przy wysokich sprawnościach i re-
latywnie niskich kosztach, w szcze-
gólności ma to istotne znaczenie 
w rozwoju tzw. energetyki zero-emi-
syjnej.

dr hab. inż. Tomasz Chmielniak, prof. nadzw., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, 
dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. nadzw., dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

Aktualne kierunki rozwoju technologii zgazowania węgla są związane przede 
wszystkim z wytwarzaniem energii elektrycznej oraz gazu procesowego na potrzeby 

syntezy chemicznej. Szczególnie atrakcyjne wydaje się zastosowanie zgazowania 
w tzw. układach poligeneracyjnych, łączących wytwarzanie energii elektrycznej oraz 
produktów chemicznych z węgla, głównie paliw płynnych silnikowych, metanolu lub 
wodoru [1, 2]. 

Technologia i efektywność
energetyczna zgazowania węgla

 � Reaktory zgazowania

Konstrukcje reaktorów zgazowania 
można podzielić na trzy zasadnicze ty-
py w zależności od struktury przepływu 
paliwa w strefie reakcyjnej [3] (rys. 1): 
reaktory zawiesinowe (entrained flow), 
reaktory ze złożem fluidalnym (fluidi-
sed bed), reaktory ze złożem zwartym 
przesuwnym (moving bed). Rozwój 
współczesnych technologii zgazowa-
nia związany jest przede wszystkim 
z intensyfikacją procesu, i z tego powo-
du za rozwojowe uważane są reaktory 

fluidalne i zawiesinowe (dyspersyjne)
(tab. 1), pozwalające na uzyskanie wy-
sokich współczynników wymiany ciepła 
i masy oraz zminimalizowanie z wartości 
substancji smołowych w otrzymanym 
gazie procesowym. Z pośród techno-
logii zgazowania w reaktorze fluidalnym 
i zawiesinowym zdecydowanie ten drugi 
jest konstrukcją lepiej rozwiniętą i zwe-
ryfikowaną w skali komercyjnej. Stanowi 
ona podstawę praktycznie wszystkich 
nowoczesnych wielkoskalowych ukła-
dów produkcyjnych zintegrowanych ze 
zgazowaniem węgla, w tym układów 

Rys. 1. Procesowe rozwiązania reaktorów zgazowania [3]
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produkcji energii IGCC (Integrated Ga-
sification Combine Cycle).

 � Stan rozwoju technologii 
zgazowania

Dynamiczny rozwój technologii zga-
zowania został zapoczątkowany w dru-
giej połowie XX w., a kolejne wyraź-
ne przyspieszenie rozwoju nastąpiło 
w latach 2009-2010, co było związa-
ne z inwestycjami w Chinach. Potwier-
dzają to publikowane dane dotyczące 
okresu 2013-2010, w którym nastąpił 
48% wzrost produkcji gazu proceso-
wego [4]. Przy uwzględnieniu zdolności 
produkcyjnych instalacji budowanych 
i planowanych, wzrost produkcji w od-
niesieniu do danych z 2010 r. wyniósł 
odpowiednio 137% i 256% [4]. W tab. 
2 przedstawiono zestawienie liczby 
reaktorów zgazowania dla kolejnych 
aktualizacji baz danych dotyczących 
przemysłowych układów zgazowania 
na świecie [4].

Analiza obecnego stanu rozwoju 
przemysłowych układów zgazowania 
prowadzi do następujących stwierdzeń 
[4]:

 � Zwiększa się wydajność produkcyj-
na nowo powstających i planowa-
nych instalacji zgazowania. Oprócz 
wzrostu wydajności jednostkowej 
reaktorów obecnie budowane i pla-
nowane instalacje osiągają swoje 
zdolności produkcyjne przez inte-
grację reaktorów zgazowania.

 � Najbardziej intensywny rozwój tech-
nologii zgazowania występuje w re-
gionie Azji i Australii. Oprócz Chin, 
na uwagę zasługuje dynamiczny 
rozwój technologii w Indiach, Ma-
lezji, Japonii i Korei Południowej.

 � Głównym produktem w obecnie 
pracujących i planowanych insta-
lacjach zgazowania są substancje 
chemiczne. Ocenia się, że 25% 
światowej produkcji amoniaku 
i 30% światowej produkcji meta-
nolu wytwarzane jest przy wyko-

rzystaniu procesów zgazowania. 
Renesans przeżywa również kon-
cepcja produkcji Syntetycznego 
Gazu Ziemnego (SNG).

 � Nie potwierdziły się przewidywania 
z 2010 r. dotyczące rozwoju insta-
lacji IGCC w USA, gdzie pojawienie 
się dostępnych złóż gazu łupkowe-
go zmieniło radykalnie uwarunko-
wania rynkowe.

 � Obecnie liderem w zakresie rozwo-
ju układów produkcji energii wydaje 
się Japonia (NEDO, MHPS - Mitsu-
bishi Hitachi Power Systems, Osaki 
Cool Gen Corporation), gdzie inten-
sywnie rozwijana jest technologia 
IGCC, również przy uwzględnieniu 
opcji separacji CO

2 oraz koncepcji 
integracji układu z ogniwami pali-
wowymi.

 � Węgiel dominuje, jako surowiec do 
procesów zgazowania.

 � Oprócz technologicznych liderów 
rynku, takich jak Shell, GE/Texaco, 
Lurgi, ECUST U-GAS, MHPS, po-

Technologia SCGP SFG MHPS GE

Dedykowane Paliwo • Węgiel kamienny
• Węgiel brunatny
• Odpady petroch.
• Biomasa

• Węgiel kamienny
• Odpady petroch.

Sposób doprowadzania 
węgla

Pył węglowy Pył węglowy Pył węglowy Zawiesina 
wodno-węglowa

Maks. zużycie węgla 3200 t/d 3000-36001 t/d 1700 t/d 2200 t/d

Czynnik nośny Azot /CO2 Azot /CO2 Azot Woda 40%

Czynnik zgazowujący Tlen + para wodna Tlen + para wodna Powietrze Tlen

Temperatura i ciśnienie 
zgazowania

1400-1600°C,
4 MPa

1400-1800°C,
4 - 5 MPa

1450°C,
3 MPa

1300-1500°C,
3-7 MPa

Stopień konwersji węgla >99% >98% >99% >98%

Sposób schładzania gazu 
surowego

• Recykl gazu oraz wymiennik 
konwekcyjny 

lub
• Bezpośrednie chłodzenie 

wodą (Quench)

• Bezpośrednie chłodzenie 
wodą (Quench)

• Wtrysk paliwa do gazu 
surowego i wymiennik 
wysokotemperaturowy

• Wymiennik radiacyjny 
lub
• Bezpośrednie chłodzenie 

wodą (Quench)

Kierunek zastosowania 
gazu syntezowego

• Energia elektryczna 
• Produkty chemiczne

• Energia elektryczna 
• Produkty chemiczne

• Energia elektryczna • Energia elektryczna 
• Produkty chemiczne

Zakres oferty • Wyspa zgazowania
• Oczyszczanie gazu (odsiar-

czanie-własna technologia, 
odzysk siarki)

• Wyspa zgazowania
• Turbina gazowa

• Wyspa zgazowania
• Pełny układ IGCC

• Wyspa zgazowania
• Turbina gazowa

Tab. 1. Zestawienie i podstawowa charakterystyka wybranych, oferowanych rynkowo zawiesinowych układów zgazowania

1 - reaktor o wydajności 3600 t/d w fazie rozwoju. 
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jawiły się nowe, opracowane m.in. 
w Chinach i Japonii technologie 
(CECO - Changzheng Engineering, 
MCSG - Northwest Research, SE-
DIN, EAGLE).

 � Układy IGCC

Koncepcja zastosowania techno-
logii zgazowania węgla najlepiej uwi-
dacznia się w zintegrowanym układzie 
gazowo-parowym (IGCC), polegają-
cym na zgazowaniu węgla do paliwa 
gazowego, które po oczyszczeniu spa-
lane jest w turbinie gazowej. Ciepło od-
padowych spalin wykorzystywane jest 
do generacji pary napędzającej turbi-
nę parową. Najważniejsze elementy 
tego układu to układ separacji powie-
trza (ASU - Air Separation Unit), wy-
spy zgazowania, instalacja schładzania 

i oczyszczania gazu, turbina gazowa 
i turbina parowa z kotłem odzysknico-
wym (HRSG - Heat Recovery Steam 
Generator). Produktami ubocznymi 
systemu IGCC są żużel oraz siarka 
lub kwas siarkowy. Przykładowy sche-
mat blokowy układu IGCC w przed-
stawiono na rys. 2. Przykładami ukła-
dów IGCC pracujących komercyjnie 
są instalacje Duke Energy (580 MWe, 
GE) czy starsze układy: Wabash Ri-
ver (262 MWe, U-GAS/CB&I), Tampa 
Electric (250 MWe, GE) oraz Nakoso 
(250 MWe, MHPS).

Do podstawowych zalet takiego 
rozwiązania należą:

 � wysoka sprawność generacji ener-
gii elektrycznej;

 � wysoka elastyczność ze względu 
na paliwo (m.in. różnorodne sorty-
menty węgla);

 � pozostałości po rafinacji ropy oraz 
biomasa z możliwością automa-
tycznego przełączenia się na olej 
lub gaz ziemny;

 � niezwykle niskie poziomy emisji 
substancji szkodliwych do środo-
wiska.
Szczególnie istotny wydaje się po-

tencjał technologii w zakresie minimali-
zacji oddziaływania technologii na śro-
dowisko naturalne, w tym możliwość 
usuwania CO2, przy mniejszych stra-
tach sprawności wytwarzania energii 
elektrycznej (niż w przypadku klasycz-
nych technologii spalania). Dotyczy to 
również usuwania rtęci. Dodatkowo 
w przypadku układów IGCC możliwe 
jest istotne (20-40%) obniżenie zuży-
cia wody w stosunku do układów tra-
dycyjnych (rys. 3).

Obecnie funkcjonujące układy 
IGCC charakteryzują się sprawno-
ścią netto produkcji energii elektrycz-
nej na poziomie 42%, przy wysokiej 
sprawności brutto na poziomie 50% 
(bez wychwytu CO2). Główną przy-
czyną tak wyraźnego spadku spraw-
ności jest wysoka energochłonność 
procesu, związana przede wszystkim 
z produkcją tlenu w układach separacji 
kriogenicznej. Zużycie energii na po-
trzeby produkcji tlenu stanowi, aż 80% 
potrzeb własnych układów IGCC (rys. 
4). Dlatego jednym z podstawowych 
kierunków poprawy ogólnej sprawno-
ści instalacji IGCC jest rozwój nowych 
technologii produkcji tlenu oraz wy-
korzystywanie w procesie zgazowa-
nia mieszanek powietrzno-tlenowych.

Należy podkreślić, że w przypadku 
technologii IGCC istnieje duży poten-

Rok aktualizacji Układy istniejące, 
instalacje /

reaktory zgazowania

Układy budowane,
instalacje /

reaktory zgazowania

Układy planowane,
instalacje/

reaktory zgazowania

Układy istniejące, 
GWth

Układy budowane,
GWth

Układy planowane,
GWth

1999 128/366 b.d. 33/48 42,7 b.d. 18,2

2001 131/409 b.d. 32/59 43,3 b.d. 24,5

2004 117/385 b.d. 38/66 43,0 b.d. 25,3

2007 144/427 b.d. 10/34 56,2 b.d. 36,5

2010 192/405 11/17 37/76 70,8 10,9 40,4

2013 234/618 61/202 98/550 104,7 63,4 84,0

Tab. 2. Zestawienie instalacji i reaktorów zgazowania, lata 1999-2013 [4]

Rys. 2. Schemat układu zgazowania węgla zintegrowanego z układem gazowo-parowym [5]
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cjał rozwojowy związany z możliwo-
ścią poprawy sprawności, a wyni-
kający m.in. z możliwości obniżenia 
energochłonności procesu (produkcja 
tlenu) oraz z rozwoju technologii zga-
zowania i turbin gazowych. Możliwo-
ści poprawy sprawności układu IGCC 
przedstawiono w tab. 3. Jako wartość 
odniesienia przyjęto sprawność refe-
rencyjną układu przy zastosowaniu 
wychwytu CO2.

Przedstawione nowe technologie 
mogące przyczynić się do wyraźne-
go wzrostu sprawności rozwijane są 
m.in. w ramach koordynowanych przez 
amerykański Departament Energii pro-
gramach B+R i dotyczących techno-
logii zgazowania.

W krótkiej perspektywie czasowej, 
duże zainteresowanie w zakresie roz-
woju technologii IGCC, budzą nowe 
inwestycje realizowane w Japonii i ba-

zujące na technologii MHPS. W roz-
wiązaniu proponowanym przez MHPS 
proces zgazowania realizowany jest 
w reaktorze zawiesinowym (dyspersyj-
nym) z suchym doprowadzeniem pali-
wa. Czynnikiem zgazowującym jest po-
wietrze, co powoduje, że zdecydowanie 
maleje zużycie własne energii elektrycz-
nej i w konsekwencji rośnie sprawność 
generacji. Reaktor podzielony jest na 
dwie strefy, do których oddzielnie dozo-
wany jest węgiel: strefę spalania, gdzie 
wytwarzane jest ciepło dla endoter-
micznych reakcji zgazowania zacho-
dzących w drugiej strefie zgazowania. 
Reaktor jest zintegrowany z wysoko-
temperaturowym wymiennikiem ciepła 
(produkcja pary). Technologia MHPS 
dedykowana jest do produkcji energii 
elektrycznej w układach IGCC. W chwi-
li obecnej po pozytywnych wynikach 
uzyskanych w układzie demonstracyj-

nym Nakoso planowana jest budowa 
dwóch układów IGCC klasy 500 MWe 
(480 MWe netto) w Japonii o gwaran-
towanej sprawności netto 48%. Powo-
dzenie tej inwestycji zarówno z punktu 
widzenia sprawności procesu, jak i jego 
ekonomiki produkcji, może przyczynić 
się do rozpowszechnienia technologii, 
również w naszym kraju.

Przełom w postrzeganiu technolo-
gii zgazowania, jako elementu układu 
produkcji energii może dokonać się 
poprzez demonstrację w skali prze-
mysłowej układów zgazowania węgla 
z ogniwami paliwowymi. Układ taki 
pozwala ograniczyć emisję CO2 do 
poziomu 550 g/kWh. Zaawansowa-
ne prace w tym zakresie realizowane 
są m.in. w Japonii przy wykorzystaniu 
nowej technologii zgazowania w reak-
torze dyspersyjnym EAGLE [8]. Pra-
ce w tym obszarze koordynowane są 

Rys. 3. Względne zużycie wody w układach produkcji energii [6]
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przez NEDO (New Energy and Indu-
strial Technology Development Orga-
nization). Perspektywę czasową roz-
woju technologii przedstawia rys. 5.

 � Podsumowanie

Stosunkowo tani i długoterminowy 
dostęp do węgla jest podstawą bezpie-

Rys. 4. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne z podziałem na główne węzły 
technologiczne. Układ IGCC, moc brutto 748 MWe.  

Technologia zgazowania Shell (bez wychwytu CO2) [6]

czeństwa energetycznego i surowcowe-
go dla przemysłu chemicznego. Wyko-
rzystanie węgla dla potrzeb przemysłu 
chemicznego można rozdzielić na dwa 
główne kierunki:

 � Produkcja wodoru, dla przemysłu 
nawozów azotowych;

 � Zgazowanie poligeneracyjne, wiążą-
ce wytwarzanie energii elektrycznej 
z produkcją chemiczną ukierunko-
waną na wodór, metanol, olefiny, pa-
liwa silnikowe, względnie substytut 
gazu ziemnego.
Kierunki te są przedmiotem zainte-

resowania Grupy Azoty SA.
W przypadku energetyki wymaga-

nia środowiskowe dotyczące emisji py-
łu, NOx, SOx, rozszerzają się na emisję 
rtęci oraz ditlenku węgla. Jednocześnie 
coraz droższym składnikiem kosztów 
operacyjnych staje się woda technolo-
giczna. Z tego powodu technologia zga-
zowania, oferująca zarówno mniejsze zu-
życie wody jak i łatwiejszą oraz tańszą 
eliminację zanieczyszczeń, jest bardzo 
atrakcyjna. Dodatkowo nowe rozwią-

Technologia/
działanie

Sprawność
(% HHV)

Przyrost sprawno-
ści*

(pkt. %)

Całkowite koszty 
instalacji**
(USD/kW)

Przyrost całko-
witych kosztów 

instalacji** (USD/
kW)

Koszt energii
(cent/kWh)

Przyrost* kosztu 
energii

(cent/kWh)

Referencyjny IGCC 30,4 0 2 718 0 11,48 0

Turbina klasy „F” 31,7 1,3 2 472 - 246 10,64 - 0,84 

Sucha pompa paliwa (dozowanie) 32,5 0,8 2 465 - 7 10,54 - 0,10

Współczynnik wykorzystania mocy 85% 32,5 0,0 2 465 0 10,14 - 0,40

Gorące oczyszczanie gazów/Selexol 33,3 0,8 2 425 - 40 10,00 - 0,14

Gorące oczyszczanie gazów/membrana 
wodorowa

36,2 2,9 2 047 - 378 8,80 - 1,20

Zaawansowana turbina wodorowa, 
poziom 1

38,0 1,8 1 855 - 192 8,14 - 0,66 

Membrana jonowa - produkcja O
2 38,3 0,3 1 724 - 131 7,74 - 0,40 

Zaawansowana turbina wodorowa, 
poziom 2

40,0 1,7 1 683 - 41 7,61 - 0,13 

Współczynnik wykorzystania mocy 90% 40,0 0,0 1 683 0 7,36 - 0,25 

Razem +9,6% pkt. %
(+32%)

- 1 035(- 38%) - 4,12 (- 36%)

Zgazowanie węgla zintegrowane z 
ogniwami paliwowymi

56,3 +26% pkt. %
+85%

1 759 - 959
(- 35%)

- 959
(- 35%)

- 4,03
(- 35%)

Tab. 3. Potencjał nowych technologii dla poprawy sprawności i obniżenia kosztów produkcji w układach IGCC.  
Układ IGCC z wychwytem CO2 [7]

*  - wzrost w stosunku do poprzedniej konfiguracji, ** - Całkowite koszty instalacji odnoszą się do 2007 r. (styczeń)
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zania oferowane na rynku gwarantują 
bardzo wysokie sprawności wytwarza-
nia energii elektrycznej, a w przyszłości 
osiągniecie emisji CO2 na poziomie 550 
g/kWh. W chwili obecnej zainteresowa-
na wdrożeniem układu IGCC na rynku 
krajowym jest ENEA SA.

Czynnikiem decydującym o rozwo-
ju technologii IGCC będą aspekty finan-
sowe, w tym koszty wdrożenia i nieza-
wodność działania. Rozwój technologii 
IGCC na przykładzie doświadczeń Ja-
ponii wskazuje, na jej ogromny potencjał, 
poczynając od rozwiązań już dostęp-
nych komercyjnie, a kończąc na wysoko-
sprawnych układach wykorzystujących 
ogniwa paliwowe.
� o
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 � Norma PN-EN 
15440:2011 

Właściwą normą, zgodnie z któ-
rą prowadzi się badania udziału frakcji 
biomasowej w stałych paliwach wtór-
nych i odpadach przeznaczonych do 
termicznej utylizacji jest norma PN-EN 
15440:2011 „Stałe paliwa wtórne - me-
tody oznaczania biomasy”. W normie tej 
przedstawiono trzy różne metody badań:
1.	 Metoda selektywnego roztwarzania
2.	 Metoda sortowania ręcznego
3.	 Metoda izotopu węgla C14.

Spośród tych trzech metod, metoda 
sortowania ręcznego w praktyce nie jest 
stosowana do badań odpadów na po-
trzeby spalania i współspalania w skali 
przemysłowej. W Polsce do oznaczania 
udziału frakcji biomasowej najczęściej 
stosowana jest wymieniona w normie PN
-EN 15440:2011 metoda selektywnego 
roztwarzania. Jednak metoda ta nie na-
daje się do oznaczania frakcji biomaso-
wej w każdym rodzaju odpadów i paliw 
wtórnych. W „załączniku D” normy PN-
EN 15440:2011 jednoznacznie określo-
no, że w przypadku udziału w odpadach 
i paliwach wtórnych biodegradowalnych 
tworzyw sztucznych pochodzenia kopal-

dr inż. Grzegorz Siemiątkowski, z-ca dyrektora oddziału ds. marketingu i transferu innowacji, 
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Porównanie metod oznaczania frakcji 
biomasowej/biodegradowalnej 
w odpadach i paliwach wtórnych, przeznaczonych 
do termicznego przekształcania

Kontrolowane spalanie odpadów innych niż 
niebezpieczne i wytworzonych z nich paliw wtórnych 

stanowi obecnie jedną z głównych form postępowania 
z  odpadami. Co istotne, kontrolowane spalanie, 
może nie tylko zmniejszyć objętość odpadów stałych 
przeznaczonych na składowiska, ograniczając tym 
samym emisję gazów cieplarnianych ze składowanych 
odpadów, ale także odzyskać energię z  procesu 
spalania odpadów, wyrównując zapotrzebowanie 
na energię ze źródeł kopalnych. Dodatkowo, 
wykorzystując odpowiednie zapisy prawodawstwa UE 
i  Polski, dzięki termicznej utylizacji odpadów można 
otrzymać odnawialne źródło energii, a  przy spalaniu 
wytworzonych z odpadów paliw wtórnych - ograniczyć 
emisję CO2. Jednak aby skorzystać z tych dopuszczonych 
prawem możliwości należy oznaczyć w tych odpadach 
lub wytworzonych z  nich paliwach wtórnych udział 
frakcji „biodegradowalnej”. Oznaczenie frakcji 
„biodegradowalnej” musi być przeprowadzone 
zgodnie z  właściwymi normami EN przez laboratoria 
akredytowane zgodnie z  normą EN ISO/IEC 17025 
w odniesieniu do odpowiednich metod analitycznych.
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nego, niebiodegradowalnych tworzyw 
sztucznych pochodzenia biogennego, 
oleju lub tłuszczu obecnego jako skład-
nik biomasy, pozostałości naturalnego i/
lub syntetycznego kauczuku i poliureta-
nu, określenie udziału frakcji biomaso-
wej metodą selektywnego roztwarza-
nia może dać fałszywe wyniki. W tab. 1, 
przytoczono zaprezentowane w normie 
konkretne przykłady ewidentnie błęd-
nych wyników badań oznaczania frak-
cji biomasowej metodą selektywnego 
roztwarzania. 

Właściwą i wolną od tendencji zafał-
szowania wyników metodą do badania 
udziału frakcji biomasy w każdych rodza-
jach odpadów stałych i paliw wtórnych 
jest metoda izotopu węgla C14. Uważa-
na jest ona za metodę na tyle pewną, 
że w przypadkach niejednoznacznych 
i konfliktowych, właśnie metodę izoto-
pu węgla C14 wskazano do potwierdze-
nia wyników oceny zawartości frakcji 
biomasowej w odpadach i stałych pali-
wach wtórnych.

 � Porównanie wyników 
badań metodami 
selektywnego 
roztwarzania i izotopu 
węgla C14 

W Instytucie Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych Oddział Inżynierii Proce-
sowej Materiałów Budowlanych w Opo-
lu funkcjonuje jedyne w Europie labo-
ratorium posiadające akredytację PCA 
w Warszawie (AB799), które oprócz me-
tody selektywnego roztwarzania określa 
zawartość biomasy w odpadach i pa-
liwach wtórnych metodą izotopu wę-
gla C14. 

Doświadczenia z prowadzonych ba-
dań tych samych prób odpadów i paliw 
wtórnych obiema metodami wykazały 
znaczne różnice w oznaczanych zawar-
tościach frakcji biomasy w tych próbach. 
W tab. 2 przedstawiono uzyskane wyniki. 

Wyniki badań zawartości frakcji bio-
masy w tych samych próbkach odpa-
dów oznaczanych metodą izotopu węgla 
C14 i metodą selektywnego roztwarza-

Tab. 1. Zaczerpnięte z normy PN-EN 15440:2011 konkretne przykłady ewidentnie 
błędnych wyników badań oznaczania frakcji biomasowej metodą selektywnego 
roztwarzania

Biomasa (tak/nie) Materiał Wynik [%] Błąd [%]

Tak Naturalna wełna 82,0 36,2

Tak Oleje smażalnicze 41,0 2,5

Tak Węgiel drzewny 2,0 b.d.

Tak
ECOPLA®

(tworzywo na bazie 
kukurydzy)

0,0 0,2

Nie Węgiel kamienny 43,5 10,6

Nie Poliuretany 98,0 0,1

niebudzących wątpliwości wyników ana-
liz, ale przede wszystkim w większości 
przypadków umożliwia osiągnięcie wyż-
szych udziałów zawartości frakcji bio-
masy w kierowanych do termicznego 
przekształcania odpadach i wykonanych 
z nich paliwach wtórnych, niż ma to miej-
sce przy wykorzystaniu do badań meto-
dy selektywnego roztwarzania. Przekłada 
się to bezpośrednio na istotne korzyści 
zarówno finansowe jak i wizerunkowe 
dla spalarni odpadów, związane z dużo 
wyższą produkcją „zielonej energii” oraz 
niebagatelne oszczędności finansowe 
dla przedsiębiorstwa, wykorzystującego 
jako substytut paliwa kopalnego paliwo 
wtórne, z tytułu dużo niższych opłat za 
emisję niebiogennego CO2. o

nia wyraźnie wykazują, że w większości 
przypadków oznaczanie frakcji biomasy 
metodą izotopu węgla C14 pozwala uzy-
skać wyższe udziały frakcji biomasowych 
w odpadach i paliwach wtórnych. Jed-
nocześnie potwierdzono, że stosowanie 
metody selektywnego roztwarzania przy 
badaniu paliw alternatywnych z udziałem 
poliuretanów powoduje wyraźne zafał-
szowanie wyników badań.

 � Podsumowanie 

Podsumowując należy stwierdzić, 
że stosowanie do oznaczania zawarto-
ści frakcji biomasy akredytowanej przez 
PCA w Warszawie metody izotopu wę-
gla C14 nie tylko gwarantuje uzyskanie 

Tab. 2. Wyniki badań zawartości frakcji biomasy w tych samych próbkach odpadów 
oznaczanych metodą izotopu węgla C14 i metodą selektywnego roztwarzania 

Zawartość frakcji biomasy 
oznaczana metodą izotopu 

węgla C14 [%]

Zawartość frakcji biomasy 
oznaczana metodą selektyw-

nego roztwarzania [%]

Różnica pomię-
dzy metodami  

1 i 2 [%]

1 2 3

Odpad
o kodzie
19 12 12

60,8 59,0 1,8

91,5 80,2 10,3

76,0 66,3 9,7

Odpad
o kodzie
19 12 10

48,0 40,0 8,0

42,4 35,1 7,3

39,2 40,1 - 0,9

38,7 29,9 8,8

PASi 71,0 64,7 6,3

PASr
(duży udział poli-

uretanów)
37,8 48,9 - 11,1

PASr 44,7 23,0 21,7

PASr+gumy 41,0 40,0 1,0
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prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański, Politechnika Krakowska

Koncepcje wykorzystania
odpadowych gazów poprodukcyjnych
do celów energetycznych

W  artykule przedstawiono rezultaty prac koncepcyjnych silników spalinowych 
przystosowanych do zasilania różnego typu paliwami gazowymi, w tym palnymi 

gazami poprodukcyjnymi, będącymi odpadami energetycznymi. Zaprezentowano 
także wstępne wyniki badań eksploatacyjnych agregatów prądotwórczych zasilanych 
różnego typu paliwami gazowymi, przeprowadzonych wspólnie z  firmą HORUS-
Energia. 

Racjonalizacja wykorzystania ener-
gii wymaga na każdym etapie procesów 
produkcyjnych oraz czynności eksploata-
cyjnych ponoszenia najmniejszych strat. 
Dotyczy to także procesów produkcyj-
nych, w których znajdują zastosowanie 
różnego typu gazy, w tym również takie, 
które stanowią nośniki energii. Tego ty-
pu gazy stosuje się na dużą skalę m.in. 
w procesach technologicznych prowa-
dzonych w przemyśle chemicznym, gdzie 
znacząca ich część, po wykorzystaniu 
w różnego typu procesach chemicznych, 
stanowi odpad poprodukcyjny. W wielu 
wypadkach stwarza to problemy natu-
ry środowiskowej, ponieważ odpadowe 
gazy mają często bardzo zróżnicowa-
ny i zmienny w czasie skład chemiczny. 
Te cechy nie pozwalają na ich dalszą 
przeróbkę lub wykorzystanie w standar-
dowych systemach spalania urządzeń 
grzewczych. Tylko w nielicznych przy-
padkach możliwe jest ich wykorzystanie 
w niektórych systemach energetycznych, 
poprzez mieszanie i współspalanie tych 
gazowych odpadów np. z gazem ziem-
nym. Z tych powodów odpadowe gazy 
poprodukcyjne podlegają zwykle utyli-

zacji poprzez ich wypalanie na pochod-
niach, co wiąże się nie tylko ze stratami 
energii, ale często również z opłatami 
na rzecz ochrony środowiska za emisję 
ciepła i spalin.

Zespół naukowców z Instytutu Pojaz-
dów Samochodowych i Silników Spalino-
wych Politechniki Krakowskiej opracował 
innowacyjne koncepcje umożliwiające 
wykorzystanie różnego typu gazów po-
produkcyjnych o zmiennym składzie che-
micznym, jako paliwa do stacjonarnych, 
tłokowych silników spalinowych, służą-
cych głównie do napędu generatorów 
prądu.

W konwencjonalnych systemach 
zasilania silników tłokowych paliwem 
gazowym, nagła zmiana składu che-
micznego paliwa, czemu towarzyszy 
zwykle również zmiana wartości opa-
łowej doprowadzanej mieszanki, ozna-
cza utratę kontroli nad systemem sta-
bilizacji prędkości obrotowej i powoduje 
włączenie procedury zatrzymania pracy 
silnika. Są to główne przyczyny, z powo-
du których producenci silników przemy-
słowych, zasilanych paliwem gazowym, 
nie przewidują możliwości stosowania 

paliw, których skład chemiczny ulega 
znaczącej zmianie w krótkim przedzia-
le czasu. Problem stanowi także stoso-
wanie paliw o małej wartości opałowej, 
w stosunku do konwencjonalnych pa-
liw gazowych, takich jak np. gaz ziemny, 
ponieważ uzyskanie zamierzonych para-
metrów roboczych silnika wymaga zwy-
kle stosowania jednostek o dużej objęto-
ści skokowej i większej liczbie cylindrów. 
Wynika z tego większy koszt inwestycji 
oraz mniejsza sprawność ogólna sys-
temu energetycznego, ze względu na 
większy udział mocy strat mechanicz-
nych silnika, w stosunku do jego mo-
cy efektywnej. Innymi problemami, wa-
runkującymi możliwość zasilania silnika 
gazami poprodukcyjnymi są m.in. para-
metry termodynamiczne paliwa, takie 
jak: ciśnienie, temperatura, wilgotność, 
a także zawartość składników agresyw-
nych chemicznie oraz odporność na 
spalanie stukowe. Dotyczy to szczegól-
nie gazów pochodzących z niektórych 
procesów technologicznych, w których 
występują dość duże zmiany ciśnienia 
i temperatury reagentów, co ma istotny 
wpływ na stan termodynamiczny odpa-
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dów gazowych, z których część może 
np. ulec wykraplaniu.

Wszystkie wymienione cechy, cha-
rakteryzujące gazy poprodukcyjne, sta-
nowią istotną barierę do ich stosowania 
jako paliwa do tłokowych silników spa-
linowych. Wielu uznanych producentów 
silników zasilanych paliwami gazowymi 
wyklucza możliwość ich eksploatacji na 
tego typu paliwach, a stawiane wymaga-
nia zwykle na pierwszym miejscu stawiają 
warunek niezmienności parametrów skła-
du chemicznego i stanu termodynamicz-
nego zasilającego paliwa.

Z tego względu opracowane w Po-
litechnice Krakowskiej koncepcje syste-
mów zasilania odpadowymi paliwami po-
produkcyjnymi, które zostały sprawdzone 
w badaniach laboratoryjnych i zastoso-
waniach przemysłowych, można uznać 
za nowatorskie.

 � Charakterystyka 
systemów 
zasilania silników 
spalinowych gazami 
poprodukcyjnymi

Standardowym paliwem gazowym, 
stosowanym do zasilania tłokowych sil-
ników spalinowych jest zwykle gaz ziem-
ny. Wiele firm oferuje na rynku tego ty-
pu silniki przemysłowe oraz trakcyjne. 
Opracowane w Politechnice Krakowskiej 
koncepcje nowoczesnych systemów za-

silania silników paliwami poprodukcyjny-
mi otwierają nowy obszar wykorzysta-
nia tych paliw do celów energetycznych. 
Uwzględniają one wszystkie wymienione 
cechy tych paliw, w tym głównie zmien-
ność ich parametrów, a szczególnie: skła-
du chemicznego w krótkich przedziałach 
czasu, stanu termodynamicznego oraz 
odporności na spalanie stukowe.

Pierwszy z systemów powstał w ra-
mach projektu badawczego dla firmy 
SKOTAN SA, zrealizowanego i wdrożo-
nego w Zakładach Azotowych ZAK Kę-
dzierzyn-Koźle.

System został opracowany dla prze-
mysłowych gazów poprodukcyjnych z in-
stalacji chemicznych, które są dostępne 

pod ciśnieniem większym niż 3 bary. Dla 
tego typu przypadków opracowano wtry-
skowy system zasilania paliwem gazo-
wym. Składa się na to nowatorski system 
sterowania układem zasilania i układem 
zapłonowym, który uwzględnia zarów-
no rodzaj paliwa, jak i zmienność jego 
podstawowych parametrów. Powyższy 
system został stworzony i poddany ba-
daniom laboratoryjnym w Politechnice 
Krakowskiej, a następnie został zwery-
fikowany w badaniach przemysłowych, 
prowadzonych w pilotażowej instalacji 
energetycznej, zlokalizowanej w Zakła-
dach Azotowych ZAK Kędzierzyn-Koźle.

Badania przemysłowe, prowadzone 
podczas zasilania silników poproduk-
cyjnymi gazami odpadowymi z proce-
sów chemicznych, zawierających duży 
udział wodoru, zostały rozpoczęte w mar-
cu 2014 r., i w trybie ciągłym są nadal 
prowadzone. Opracowany system został 
opatentowany pod nazwą: „Sposób ste-
rowania parametrów regulacyjnych w sil-
niku spalinowym o zapłonie iskrowym”, 
Patent: PL 222462 B1 - WUP 07/16, 
z dnia 29.07.2016.

Drugi z systemów, znajdujący się 
jeszcze w fazie badań laboratoryjnych, 
został opracowany dla firmy HORUS-
Energia, specjalizującej się w produkcji 
agregatów prądotwórczych. Ten system 
przeznaczony jest do zasilania tłokowych 
silników spalinowych paliwami gazowymi, 
które dostępne są pod ciśnieniem zbliżo-

Rys. 1. Obiekty wzniesione na terenie Zakładów Azotowych ZAK Kędzierzyn-Koźle 
na potrzeby instalacji pilotażowej wykorzystującej gazy poprodukcyjne dla potrzeb 

energetycznych

Rys. 2. Agregat prądotwórczy z silnikiem przystosowanym do zasilania paliwami 
gazowymi na stanowisku laboratoryjnym firmy Horus Energia
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nym do ciśnienia otoczenia. Do tej grupy 
zaliczają się liczne gazy palne pocho-
dzące z procesów przemysłowych lub 
procesów biologicznego rozkładu sub-
stancji organicznych. Wśród nich moż-
na wymienić np.: biogaz, gazy fermen-
tacyjne, tlenek węgla, gazy kopalniane, 
hutniczy gaz wielkopiecowy, czy też gaz 
koksowniczy. Opracowany system może 
być przystosowany do zasilania jednym 
z paliw lub też mieszaniną gazów, kom-
ponowaną w dowolnych proporcjach.

Sprawność ogólna silników wyposa-
żonych w opracowane systemy sterowa-
nia w dużym stopniu zależy od wartości 
opałowej stosowanego paliwa oraz jego 
odporności na spalanie stukowe. Wyni-
ka to m.in. z udziału strat mechanicz-
nych w silniku, w stosunku do rozwija-
nych parametrów roboczych na danym 
rodzaju paliwa.

Oba systemy zostały dostosowane 
do silników współpracujących z genera-
torami prądu elektrycznego, gdzie nie-
zwykle ważnymi parametrami jest za-
chowanie stałej prędkości obrotowej oraz 
odpowiednio szybka reakcja systemu 
na zmianę obciążenia. Parametry te są 
ujęte w odpowiednich normach branżo-
wych, a ich spełnienie jest warunkiem do-
puszczenia agregatów prądotwórczych 

do eksploatacji. Opracowane systemy 
sterowania spełniają powyższe wyma-
gania, także w przypadku wystąpienia 
istotnych zmian parametrów doprowa-
dzanego paliwa, m.in. takich jak: skład 
chemiczny, wartość opałowa, czy też 
odporność na spalanie stukowe. W tym 
zakresie opracowane systemy stanowią 
nowatorskie rozwiązania, które dotych-
czas nie były stosowane w produktach 
renomowanych firm produkujących agre-
gaty prądotwórcze.

 � Ogólne założenia 
koncepcji wtryskowego 
układu zasilania 
silników gazami 
poprodukcyjnymi

Pierwszym, zrealizowanym zadaniem 
związanym z zasilania silników spalino-
wych gazami poprodukcyjnymi o zmie-
niających się parametrach, było opra-
cowanie systemu, pozwalającego na 
wykorzystanie różnego typu gazowych 
substancji palnych, będących produktami 
odpadowymi z procesów chemicznych 
realizowanych w instalacji butanoli, izo-
oktanolu i aldehydów w Zakładach Azo-
towych ZAK Kędzierzyn-Koźle. Zgodnie 
z fabryczną specyfikacją głównym skład-

nikiem palnym w oferowanych gazach 
był wodór przemysłowy, którego udział 
objętościowy wynosił średnio od 60 do 
90%, następnie lotne węglowodory, tle-
nek węgla i metan, a całość dostępna 
była w formie mieszaniny z innymi skład-
nikami. W praktyce skład chemiczny ofe-
rowanych gazów podlegał szybkim i zna-
czącym zmianom, a udział objętościowy 
wodoru niejednokrotnie przekraczał 90%.

Celem badań naukowych było opra-
cowanie systemu zasilania i sterowania 
silnika z wykorzystaniem tego typu paliw 
i dopasowanie go do wymagań, wyni-
kających z przepisów dopuszczających 
agregaty prądotwórcze do eksploatacji 
i zapewnienia im najkorzystniejszych wa-
runków pracy. Z tego powodu koniecz-
ne stało się rozpoznanie nowych proble-
mów związanych ze współpracą silnika 
z generatorem prądu, a także osiągnię-
cie w badaniach możliwie korzystnych 
wskaźników roboczych i ekologicznych 
silnika. Badania dotyczyły określenia naj-
korzystniejszych parametrów energe-
tycznych i emisji toksycznych składni-
ków spalin, dla silnika pracującego ze 
stałą prędkością obrotową wynoszącą  
1500 1/min i zmienianym obciążeniem. 
Tego typu warunki odpowiadają pracy 
silnika spalinowego w agregacie prądo-
twórczym.

Spośród parametrów regulacyjnych 
badanego silnika, które musiały zostać 
dopasowywane do rodzaju badanego 
paliwa należały przede wszystkim: kąt 
wyprzedzenia zapłonu i współczynnik 
nadmiaru powietrza. Oba te parame-
try mają bardzo istotny wpływ na prze-
bieg procesu spalania w cylindrze silni-
ka, z czego wynika następnie zarówno 
wartość uzyskiwanych parametrów 
energetycznych jak i emisji toksycznych 
składników spalin. Ponadto oddziału-
ją intensywnie na wartość temperatu-
ry spalin - wprost poprzez temperaturę 
spalania oraz pośrednio, ze względu 
na przebieg procesu spalania. Istotnym 
jest tu miejsce i czas wydzielania cie-
pła ze spalanego paliwa. W przypadku 
prowadzonych badań ma to kluczowe 
znaczenie ze względu na postawione 
przez producenta silnika kryterium mak-Rys. 3. Silnik MAN E2876 LE302 na stanowisku laboratoryjnym Politechniki Krakowskiej 
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symalnej temperatury spalin. W przypad-
ku badanego silnika temperatura spalin 
nie może przekroczyć wartości 700oC 
ze względu na wytrzymałość termiczną 
turbosprężarki (turbiny), co jest istotne 
przy ustalaniu maksymalnej mocy silnika 
zasilanego danym typem paliwa. Dodat-
kowo, zarówno wartość współczynni-
ka nadmiaru powietrza, jak i szczegól-
nie wartość kąta wyprzedzenia zapłonu 
mają ścisły związek z pojawiającym się 
zjawiskiem spalania stukowego. Z tego 
powodu dla badanego paliwa i dla każ-
dego punktu pracy silnika (obciążenia), 
oba te parametry regulacyjne ustawiane 
były indywidualnie.

W prowadzonych analizach przyjęto 
trzy kryteria doboru wymienionych para-
metrów regulacyjnych silnika, dla których 
dobierano wartość obciążenia silnika przy 
zasilaniu określonym paliwem.

 � max. temperatura spalin silnika nie 
może przekroczyć 700oC;

 � nie może występować anomalia spa-
lania w postaci spalania stukowego;

 � nie może zachodzić zjawisko cofa-
nia się płomienia do kolektora do-
lotowego.
W trakcie badań laboratoryjnych ba-

dano i rejestrowano wartość stężenia: 
tlenku węgla CO, węglowodorów THC, 
tlenku azotu NO i dwutlenku węgla CO2 

i tlenu O2. Ponadto badano i rejestrowa-
no wpływ badanego paliwa na pozostałe 
parametry silnika takie jak: moment ob-
rotowy i moc, zużycie paliwa, sprawność 
ogólna obiegu, współczynnik nadmiaru 
powietrza i temperatura spalin.

 � Obiekt badań

Jako obiekt badań laboratoryjnych 
wybrano 6-cylindrowy, doładowany sil-
nik typu MAN E2876 LE302 o objęto-
ści skokowej Vs =12,82 dm3, którego 
dostawcą była firma HORUS-Energia, 
fabrycznie przystosowany do zasilania 
gazem ziemnym. W konfiguracji fabrycz-
nej zasilany jest mieszalnikowo gazem 
ziemnym, rozwija moc efektywną 200 
kW i przeznaczony do napędu genera-
tora prądu. Badania laboratoryjne silnika 
zasilanego wodorem przeprowadzono 

na specjalnym stanowisku badawczym 
w Laboratorium Zakładu Silników Spali-
nowych Politechniki Krakowskiej.

Wybór tej jednostki wynikał głównie 
z faktu oferowania przez firmę MAN sil-
nika 12-cylindrowego o takich samych 
wymiarach geometrycznych cylindra. 

Ponieważ założenia programu badań 
przewidywały opracowanie koncepcji 
systemu przetwarzania energii w poje-
dynczym cylindrze, z możliwością jego 
powielania, modułowa budowa silnika 6 
i 12-cylindrowego spełniała postawiony 
warunek. Dostawcą wszystkich silni-

Rys. 4. Agregat prądotwórczy w trakcie uzbrajania w elementy elektronicznie 
sterowanego systemu zasilania poprodukcyjnymi paliwami gazowymi przed budynkiem 

Laboratorium Silników Politechniki Krakowskiej

Rys. 5. Układ zapłonowy i układ zasilania gazami poprodukcyjnymi silnika 
6-cylindrowego 
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ków, maszyn elektrycznych oraz obu-
dów była firma HORUS-Energia, nato-
miast wszystkie elementy opracowanej 
koncepcji systemu wtrysku gazów po-
produkcyjnych, jak również sam system 
elektronicznego sterowania wykonano 
w Politechnice Krakowskiej. Tu również 
dokonano uzbrojenia agregatów prądo-
twórczych, dostarczonych przez firmę 
Horus-Energia, we wszystkie opraco-
wane i wykonane elementy systemu 
zasilania i sterowania. Po wykonaniu 
tych czynności agregaty zostały prze-
wiezione do specjalnie wybudowanego 
obiektu na terenie Zakładów Azotowych 
ZAK w Kędzierzynie-Koźlu. Na rys. 4 
przedstawiono agregaty w obudowach 
w trakcie uzbrajania w elementy syste-
mu przed budynkiem Laboratorium Sil-
ników Politechniki Krakowskiej.

 � System sterowania 
wtryskowego układu 
zasilania gazami 
poprodukcyjnymi

Praktyczna realizacja postawionych 
zadań wymagała skonstruowania i zbu-
dowania specjalnej instalacji paliwo-
wej o modułowej konfiguracji, zbliżonej 
do systemu zasilania typu Common 
Rail. System zasilania paliwem gazo-
wym składa się z szyny paliwowej po-
dzielonej na segmenty odpowiadające 
liczbie cylindrów. Każdy z segmentów 
wyposażony został w dwa elektroma-
gnetycznie sterowane wtryskiwacze, 
co ułatwia precyzyjne sterowanie daw-
ką paliwa w zależności od obciążenia 
silnika. Wykorzystano standardowe, 
dostępne w handlu wtryskiwacze ga-
zu ziemnego, stosowane w samocho-
dowych instalacjach zasilania. Dla ce-
lów projektu dokonano ich modyfikacji, 
polegającej na zwiększeniu wydatku 
paliwa gazowego oraz wykonano od-
powiednią ich kalibrację. Każdy z wtry-
skiwaczy był indywidualnie sterowany 
sygnałem z systemu sterowania, dzięki 
czemu powstała możliwość indywidu-
alnej regulacji współczynnika nadmiaru 
powietrza w każdym z cylindrów. Istot-
nie zmodyfikowano układ zapłonowy, 

wprowadzając możliwość indywidual-
nej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu 
w każdym z cylindrów silnika. Wartość 
kąta wyprzedzenia zapłonu była zależ-
na od sygnałów pochodzących z czuj-
ników spalania stukowego, w które rów-
nież wyposażono każdy z cylindrów.

Oryginalne świece zapłonowe, za-
lecane przez firmę MAN podczas za-
silania gazem ziemnym, podczas za-
silania badanymi paliwami zastąpiono 
świecami, w których kanał iskrowy był 
bardziej wysunięty z głąb komory spala-
nia. Zmiana ta została przeprowadzona 
na podstawie badań doświadczalnych 
i przyniosła istotną poprawę inicjacji 
zapłonu badanych mieszanek paliw. 
Zmiana ta miała szczególnie istotne 
znaczenie podczas zasilania silnika 
mieszanką bardzo ubogą.

W Politechnice Krakowskiej zapro-
jektowano i wykonano specjalny ste-
rownik do sterowania najważniejszymi 
parametrami regulacyjnymi silnika, ta-
kimi jak: wartością dawki paliwa gazo-
wego, wartością kąta wyprzedzeniem 
zapłonu, stopniem otwarcia przepustni-
cy oraz wartością współczynnika nad-
miaru powietrza. Jest to programowalny 
sterownik silnika, opracowany w środo-
wisku LabView. Modułowy charakter 
systemu zasilania i zapłonowego umoż-
liwiał nadzorowanie przebiegu procesu 
spalania w każdym z cylindrów. Było 
to realizowane na podstawie pomiaru 
temperatury spalin, mierzonej indywi-

dualnie przez termopary, umieszczone 
w kanale wylotowym każdego z cylin-
drów, bezpośrednio przy wylocie spa-
lin z głowicy. Mierzona indywidualnie 
temperatura spalin jednoznacznie okre-
ślała ilość ciepła wydzielana w każdym 
z cylindrów, a ponadto stanowiła narzę-
dzie diagnostyczne, informujące o za-
burzeniach w przebiegu procesu spala-
nia, takich, jak np. spalanie przewlekłe 
spowodowane zbyt ubogą mieszanką 
lub wypadanie zapłonów. Ponadto ste-
rownik, w trybie adaptacyjnym, stale 
współpracował z czujnikami spalania 
stukowego, dzięki czemu jednoznacz-
nie wyznaczał granicę stuku dla każ-
dego z cylindrów, we wszystkich ana-
lizowanych warunkach pracy silnika. 
Tego typu nadzór i regulacja pozwoliła 
na osiągniecie dużej sprawności prze-
twarzania energii w każdym z cylindrów 
silnika. Do opracowanego systemu ste-
rowania zbudowano odpowiedni panel 
sterowania, którego widok zewnętrzny 
obrazuje rys. 7.

 � Przemysłowe badania 
eksploatacyjne

Na podstawie opracowanej kon-
cepcji wtryskowego zasilania silników 
poprodukcyjnymi paliwami gazowymi, 
w Politechnice Krakowskiej sporządzo-
no projekt, wykonano elementy składo-
we systemu oraz wyposażono w nie 
trzy silniki: jeden, 6-cylindrowy o nomi-

Rys. 6. Układ zasilania gazami poprodukcyjnymi silnika 12-cylindrowego 
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nalnej mocy 200 kW oraz dwa silniki 
12-cylindrowe o nominalnej mocy 400 
kW. Łączna moc nominalna trzech sil-
ników przygotowanych do badań eks-
ploatacyjnych wynosiła 1 MW, przy 
założeniu zasilania gazem ziemnym, 
natomiast podczas zasilania gazami 
o innym składzie chemicznym osiągana 
moc była odpowiednio mniejsza. Silniki, 
po wyposażeniu w opracowany układ 
zasilania paliwami poprodukcyjnymi, zo-
stały połączone z generatorami prądu 
i umieszczone w zabudowie przygo-
towanej przez firmę HORUS-Energia. 
W takiej formie agregaty, oznaczone 
symbolami AK-1, AK-2 i AK-3, wdro-
żono do eksploatacji w lutym 2014 r. 
w obiekcie znajdującym się na tere-
nie Zakładów Azotowych Kędzierzyn-
Koźle. Do chwili obecnej silniki pracują 
w trybie ciągłym, zależnym od dostaw 
gazowego paliwa poprodukcyjnego, 
wytwarzając energię elektryczną. Pod-
czas eksploatacji przeprowadzono sze-
reg badań, których efekty potwierdziły 
wstępne założenia opracowanej kon-
cepcji. Na rys. 8 przedstawiono agre-
gaty pracujące w specjalnie wybudo-
wanym obiekcie na terenie Zakładów 
Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu.

Pomiary wykonane podczas ba-
dań eksploatacyjnych agregatu AK-
3 z silnikiem 6-cylindrowym wykazały, 
że w przypadku zasilania odpadowym 
paliwem gazowym o zawartości wo-
doru ok. 60%, możliwe jest uzyskanie 
167 kW mocy pozornej. W odniesie-
niu do silnika spalinowego tego agre-
gatu, uzyskano zatem prognozowa-
ną moc z cylindra, wynoszącą ok. 30 
kW. Odpowiadające temu obciążeniu 
jednostkowe zużycie paliwa wynosiło 
ok. 1 Nm3/kWh. Jak wykazały badania 
eksploatacyjne taki poziom wydajności 
z cylindra jest możliwy do uzyskania 
jedynie, w przypadku silnika spalino-
wego agregatu AK3. Jednak w stan-
dardowych warunkach pracy ciągłej, 
agregat ten ze względu na ogranicze-
nia urządzeń peryferyjnych można było 
bezpiecznie eksploatować z obciąże-
niem wynoszącym 140 kW. W przy-
padku agregatów AK1 i AK2 z silnika-

mi 12-cylindrowymi w porównywalnych 
warunkach eksploatacji jak dla agregatu 
AK3, uzyskano 260 kW mocy pozornej. 
Podobnie jednak jak w przypadku agre-
gatu AK3, w standardowych warunkach 
pracy ciągłej, agregat ten ze względu 
na ograniczenia urządzeń peryferyj-
nych, można było bezpiecznie obcią-
żać do wartości ok. 230 kW. W tab. 1 

bilans pracy agregatów podczas ba-
dań eksploatacyjnych, prowadzonych 
w okresie wybranych 8 miesięcy.

Dane te obejmują cały okres eks-
ploatacji, stąd wyliczone uśrednione 
obciążenie poszczególnych agrega-
tów, jest poniżej wartości znamiono-
wej, uzyskiwanej aktualnie podczas 
pracy ciągłej.

Rys. 8. Agregaty z elektronicznie sterowanym systemem wtrysku gazowych paliw 
poprodukcyjnych w obiekcie na terenie Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu

Rys. 7. Widok ogólny panelu sterowania programowalnego sterownika
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Ważnym efektem zastosowania od-
padowego paliwa gazowego o dużym 
udziale wodoru było uzyskanie prak-
tycznie zerowej emisji toksycznych 
składników spalin. Pomiary kontrolne 
wykonane podczas pracy agregatu AK3 
z silnikiem 6-cylindrowym, w zmiennym 
polu obciążeń, w pełni potwierdziły pro-
ekologiczną przydatność tego rodza-
ju paliw odpadowych. W punkcie pra-
cy silnika, który odpowiadał w danych 
warunkach eksploatacyjnych, warto-
ści maksymalnej wynoszącej 167 kW, 
w spalinach ujawniono jedynie 0,3% v/v 
CO2 oraz 59 ppm NOx. Na uzyskanie 
takiego rezultatu złożyły się zarówno 
cechy chemiczne zastosowanego pa-
liwa jak i sposób regulacji składu mie-
szanki i mocy silnika. Moc nominalna 
trzech agregatów 1 MW określona była 
przy zasilaniu gazem ziemnym, a więc 
paliwem o dużej odporności na spala-
nie stukowe i wartości opałowej ok. 36 
MJ/Nm3. Parametry robocze osiągane 
przez silnik zależą w oczywisty sposób 
od właściwości paliwa, którym zasilany 

jest silnik. Paliwo gazowe o udziale ob-
jętościowym wodoru ok. 94% (według 
analizy chromatograficznej) ma wartość 
opałową ok.11 MJ/Nm3. Przy zasilaniu 
agregatu AK3 o mocy nominalnej 200 
kW tym paliwem uzyskano moc pozor-
ną 167 kW i moc czynną 162 kW, przy 
zużyciu gazu 44,6 m3/h, co daje 165,5 
Nm3/h. Strumień energii w tym paliwie 
to 506 kW. Zatem sprawność wytwa-
rzania energii elektrycznej wynosi 0,33.

Oczywistym efektem jest także uzy-
skanie niezwykle małej wartości emi-
sji dwutlenku węgla CO2, przypadają-
cej na jednostkę wytwarzanej energii. 
Średnio, w okresie nadzorowanej eks-
ploatacji agregatów uzyskano wartość 
wynoszącą nieco ponad 25 kg CO2, na 
1 MWh wytworzonej energii, co jest 
nieporównywalnie mniejszą wartością 
emisji w stosunku do wytwarzania ener-
gii elektrycznej w elektrowniach węglo-
wych, gdzie wskaźnik ten może wyno-
sić nawet do 1000 kg CO2, na 1 MWh. 
Ten niezwykle korzystny efekt wynika 
z zasilania agregatów paliwem o dużym 

udziale wodoru i bardzo małym udziale 
węgla, co było charakterystyczną cechą 
stosowanych poprodukcyjnych paliw.

Uzyskane wskaźniki robocze silni-
ka uznać należy za duże osiągnięcie 
w skali naukowej, technicznej i eko-
nomicznej, jeśli weźmie się pod uwa-
gę właściwości paliwa. System ten jak 
dotąd pracuje poprawnie przy bardzo 
dużej zmienności składu paliwa i nie 
stwarza problemów natury eksploata-
cyjnej, co pozwala pozytywnie rokować 
dla jego dalszych przemysłowych za-
stosowań.

 � Badania eksploatacyjne 
podczas zasilania 
gazem koksowniczym

Dodatkowym elementem weryfi-
kacji nowatorskiej koncepcji systemu 
zasilania silników paliwami gazowymi, 
w której parametry silnika dostosowu-
ją się do własności paliwa, było prze-
prowadzenie badań podczas zasilania 
gazem koksowniczym. Jest to paliwo 
gazowe, o ograniczonym zakresie sto-
sowania do zasilania silników głównie 
ze względu na własności fizyko-che-
miczne oraz stałe zanieczyszczenia. 
W prowadzonych badaniach na terenie 
Zakładów Azotowych ZAK Kędzierzyn-
Koźle gaz koksowniczy był czerpany 
z sieci zakładowej, przy czym przed 
doprowadzeniem do silnika był suszony 
i oczyszczany w instalacji opracowanej 
przez firmę WT&T z Opola.

Nazwa agregatu Czas pracy Energia wytworzona średnie obciążenie

AK1 3992 h 816 MWh 204 kW

AK2 3490 h 668 MWh 191 kW

AK3 3938 h 470 MWh 119 kW

Tab. 1. Bilans pracy agregatów zasilanych gazami poprodukcyjnymi w okresie 8 
miesięcy badań eksploatacyjnych

Tab. 2. Wybrane wartości stężenia składników spalin podczas zasilania silnika gazem koksowniczym

Lp Moc pozorna 
[kW]

Moc czynna 
[kW]

CO
[%]

CO2

[%]
HC

[ppm]
O2

[%]
NOx

[ppm]
Współczynnik 

nadmiaru 
powietrza

1. 200 196 0,02 4,4 6 9,2 139 1,70

2. 183 181 0,02 4,4 6 9,0 137 1,70

3. 162 160 0,02 4,4 7 9,1 130 1,70

4. 145 142 0,02 4,4 7 9,1 123 1,70

5. 124 122 0,02 4,4 7 9,1 138 1,70

6. 103 102 0,03 4,3 8 9,2 134 1,70
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Rys. 9. Koncepcja elektronicznie sterowanego, mieszalnikowego zasilania silników paliwami gazowymi 

Pomiary wykonane na agregacie 
AK-3 wyposażonym w silnik 6-cylin-
drowy. Podczas zasilania silnika gazem 
koksowniczym o zawartości wodoru 50-
60% możliwe było uzyskanie mocy po-
zornej do 202 kVA, co odpowiadało pro-
jektowanej mocy z cylindra na poziomie 
35 kW. Odpowiadające temu obciążeniu 
jednostkowe zużycia paliwa wynosiło 
ok. 0,6 Nm3/kWh, co odpowiada spraw-
ność wytwarzania energii elektrycznej 
wynoszącej 33%. Wykonano badania 
eksploatacyjne w okresie 100 godzin, 
przy czym podczas pracy ciągłej agre-
gat był obciążany w ok. 50% wartości 
maksymalnej uzyskanej w pomiarach, 
co wynikało z ograniczeń systemów 
współpracujących z silnikiem. Na pod-
stawie przeprowadzonych pomiarów 
i wyników wcześniejszych prac moż-
na prognozować, że w standardowych 
warunkach pracy ciągłej, agregat ten 
ze względu na ograniczenia urządzeń 
peryferyjnych można będzie bezpiecz-
nie obciążać do wartości ok. 140 kW.

Istotnym efektem zastosowania gazu 
koksowniczego jest bardzo mała emisja 
toksycznych składników spalin (tab. 2).

Pomiary kontrolne wykonane pod-
czas pracy agregatu AK3 w zmiennym 

polu obciążeń w pełni potwierdziły pro-
ekologiczną przydatność tego rodzaju 
paliwa. W punkcie pracy silnika, który 
odpowiadał w danych warunkach eks-
ploatacyjnych, wartości maksymalnej 
wynoszącej 200 kW, w spalinach ujaw-
niono jedynie: 0,02% v/v CO, 4,4% v/v 
CO2, 6 ppm HC oraz 139 ppm NOx. 
Niemal identyczne wyniki zarejestro-
wano podczas pracy silnika w 100 go-
dzinnym cyklu eksploatacyjnym. Na 
uzyskanie takiego rezultatu złożyły się 
zarówno cechy chemiczne zastosowa-
nego paliwa jak i sposób regulacji skła-
du mieszanki i mocy silnika.

Przeprowadzone badania wykaza-
ły również, że zastosowanie gazu kok-
sowniczego jako paliwa do wytwarza-
nia energii elektrycznej przynosi bardzo 
dobre rezultaty w zakresie zmniejsza-
nia emisji dwutlenku węgla CO2, przy-
padającej na jednostkę wytwarzanej 
energii. W tym zakresie uzyskano war-
tość 677 kg CO2, na 1 MWh wytwo-
rzonej energii, podczas gdy wartość 
tego wskaźnika dla elektrowni węglo-
wych może wynosić nawet do 1000 
kg CO2, na 1 MWh.

Przeprowadzone badania weryfi-
kacyjne w pełni potwierdziły założone 

cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne 
opracowanej koncepcji zasilania i ste-
rowania, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
zagadnienie „paliwowej elastyczności” 
agregatu prądotwórczego, który z rów-
nym powodzeniem może być zasilany 
gazem ziemnym, gazem koksowniczym 
i gazem postprocesorowym. Uzyskane 
wskaźniki dla badanego agregatu za-
silanego gazem koksowniczym uznać 
należy za znaczące osiągnięcie.

 � Koncepcja 
mieszalnikowego 
systemu zasilania 
gazowymi paliwami 
poprodukcyjnymi

W gospodarce dostępna jest duża 
liczba palnych gazów, dostępnych pod 
ciśnieniem zbliżonym do ciśnienia oto-
czenia. Przygotowanie tych gazów do 
zastosowania w opisanym wyżej wtry-
skowym układzie zasilania wymaga ich 
sprężenia do wymaganego ciśnienia ok. 
3 bary, co z punktu widzenia sprawno-
ści całego systemu energetycznego 
nie jest opłacalne i racjonalnie uzasad-
nione. W związku z tym w Politechni-
ce Krakowskiej we współpracy z firmą 
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HORUS-Energia powstał nowatorski, 
elektronicznie sterowany system mie-
szalnikowego zasilania tłokowych silni-
ków spalinowych różnego typu paliwa-
mi gazowymi. Ten system znajduje się 
obecnie w fazie badań laboratoryjnych, 
a sama koncepcja przygotowywana jest 
do opatentowania.

Badania przeprowadzono na tym 
samym typie silnika 6-cylindrowego, 
który był poddany szerokim badaniom 
laboratoryjnym przy opracowywaniu 
opisanej powyżej koncepcji zasilania 
wtryskowego. Daje to możliwość po-
równania obu koncepcji systemów za-
silania i sterowania istotnymi parame-
trami silnika.

Opracowany system elektronicznie 
sterowanego mieszalnika ma podobne 
walory użytkowe oraz dysponuje po-
dobnym układem sterowania, jak wspo-
mniany system zasilania wtryskowego. 
Ponadto dysponuje on możliwością jed-
noczesnego zasilania silnika paliwami 
o różnych cechach fizykochemicznych 
i pochodzącymi z różnych źródeł. Bar-
dzo istotna jest tu możliwość dołącza-
nia do układu zasilania kolejnego paliwa 
o innych własnościach, bez koniecz-
ności zatrzymania silnika. Opracowa-
na koncepcja (rys. 9) została dostoso-
wana do silników współpracujących 
z generatorami prądu elektrycznego, 
w których należy zachować warunek 

utrzymania stałej prędkości obrotowej 
oraz odpowiednio szybka reakcja sys-
temu na zmianę obciążenia. Parametry 
te są ujęte w odpowiednich normach 
branżowych, a ich spełnienie jest wa-
runkiem dopuszczenia agregatów prą-
dotwórczych do eksploatacji.

W wyborze paliw do zasilania silni-
ków tłokowych problem stanowi czę-
sto zbyt mała wartość opałowa paliwa, 
ponieważ w takich przypadkach duży 
udział mocy strat mechanicznych silni-
ka, w stosunku do jego mocy efektyw-
nej powoduje zmniejszenie możliwej do 
uzyskania sprawności ogólnej całego 
systemu energetycznego. W związku 
z tym podczas opracowywania kon-
cepcji systemu przewidziano możliwość 
współzasilania i współspalania paliwa 
o bardzo różnych wartościach opało-
wych lub o bardzo różnej odporności na 
spalanie stukowe. W tym zakresie zreali-
zowano badanie opracowanej koncepcji 
w zakresie zbadania akceptowalnych, 
skrajnych wartości opałowych gazu za-
silającego, przy których silnik agregatu 
prądotwórczego jest w stanie popraw-
nie pracować.

W badaniach laboratoryjnych sto-
sowano następujące mieszanki paliw 
gazowych o bardzo różnych, często 
skrajnych właściwościach, z punktu wi-
dzenia pracy silnika spalinowego:

 � gaz ziemny z dwutlenkiem węgla;
 � gaz ziemny z azotem;
 � gaz ziemny z propanem;
 � propan z acetylenem.

W pierwszej fazie badań laborato-
ryjnych określono minimalną wartość 
opałową gazu, która gwarantuje stabil-
ną pracę silnika. Badania zostały prze-
prowadzone dla mieszanin gazu ziem-
nego z dwutlenkiem węgla o różnym 
udziale wymienionych komponentów, 
dzięki czemu uzyskano różne warto-
ści opałowe paliwa. Zbadano zdolność 
systemu sterowania do dopasowania 
w trakcie pracy silnika jego parametrów 
regulacyjnych do zmieniającej się war-
tości opałowej. Na rys. 10 przedstawio-
no wykonany prototyp mieszalnikowe-
go systemu zasilania silników różnymi 
paliwami gazowymi.

Następna faza badań dotyczyła 
tzw. gazów wysokokalorycznych, kom-
ponowanych dla celów badawczych 
w różnych proporcjach z gazu ziemne-
go i propanu. Ta część badań miała na 
celu zbadania ograniczeń związanych 
z obciążeniem cieplnym elementów 
konstrukcyjnych silnika, w tym głównie 
turbosprężarki.

Została także zbadana reakcja 
agregatu na zasilanie paliwami gazo-
wymi o różnych skłonnościach do spa-
lania stukowego. W tym etapie badań 
użyto mieszaniny propanu technicz-
nego z acetylenem, tj. węglowodorem 
nienasyconym o bardzo dużej skłon-
ności do spalania stukowego. W tym 
przypadku badania zostały przepro-
wadzone podczas zasilania silnika mie-
szanką tych gazów o różnym udzia-
le acetylenu w celu określenia reakcji 
opracowanego systemu sterowania na 
zmianę liczby oktanowej (metanowej) 
stosowanego paliwa.

Głównym celem opisanych badań 
laboratoryjnych było określenie gra-
nicznych wartości parametrów sto-
sowanych paliw, które zostaną zaak-
ceptowane przez opracowany system 
elektronicznego sterowania, a także 
spełniają wszystkie warunki pozwala-
jące na dopuszczenie paliwa do zasi-
lania tłokowego silnika spalinowego.

Dla określenia cech dynamicznych 
agregatu przy zmianie obciążenia, które 
to badanie jest jednym z głównych pa-
rametrów oceny jakości układu zasila-
nia w paliwo, przy zasilaniu silnika spali-
nowego metanem dokonano rejestracji 
przebiegu napięcia generatora. Pod-
czas gwałtownego wzrostu obciążenia 
generatora w krótkim czasie po wystą-
pieniu zmiany obciążenia podstawowe 
parametry elektryczne agregatu wróciły 
do nominalnych wartości. W związku 
z tym można ocenić, że opracowana 
koncepcja spełnia wymagania stawiane 
tego typu agregatom prądotwórczym. 
Wykonano wiele tego typu charaktery-
styk, sporządzonych podczas zmiany 
(wzrostu lub spadku) obciążenia, a tak-
że podczas zmiany takich parametrów 
paliwa, jak: wartość opałowa, liczba 

Rys. 10. Prototyp elektronicznie 
sterowanego, mieszalnikowego 

zasilania silników paliwami gazowymi, 
przeznaczony do zasilania silnika dwoma 

różnymi paliwami gazowymi
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oktanowa (metanowa) lub zmiana pa-
rametrów termodynamicznych. Wyniki 
tego typu pomiarów w pełni potwierdzi-
ły przydatność opracowanej koncepcji 
elektronicznie sterowanego systemu 
mieszalnikowego zasilania tłokowych 
silników spalinowych różnego typu pa-
liwami gazowymi.

Opracowana koncepcja może być 
przeznaczona do zasilania tłokowych 
silników spalinowych wszystkimi ro-
dzajami paliw gazowy, które dostęp-
ne są pod ciśnieniem zbliżonym do 
ciśnienia otoczenia. W praktyce do tej 
grupy zaliczają się liczne gazy palne 
pochodzące z procesów przemysło-
wych lub procesów biologicznego roz-
kładu substancji organicznych. Wśród 
nich można wymienić np.: biogaz, gazy 
fermentacyjne, tlenek węgla, gazy ko-
palniane, hutniczy gaz wielkopiecowy, 
czy też gaz koksowniczy. Istotnym wa-
lorem opracowanej koncepcji jest rów-
nież możliwość zasilania silnika jednym 
z wymienionych paliw lub też miesza-
niną gazów, komponowaną w dowol-
nych proporcjach.

 � Wnioski

Opracowane w Politechnice Kra-
kowskiej i w firmie HORUS-Energia 
koncepcje nowatorskich systemów 
zasilania i sterowania tłokowych silni-
ków spalinowych przeznaczonych do 
pracy na różnego typu paliwach gazo-
wych zostały wykonane i wdrożone do 
eksploatacji. Doświadczenia zdobyte 
podczas badań laboratoryjnych oraz 
weryfikacyjnych badań przemysłowych 
tych koncepcji pozwalają na sformuło-
wanie następujących najistotniejszych 
wniosków:
1.	 Przeprowadzone badania labora-

toryjne oraz weryfikacyjne badania 
przemysłowe wykazały przydatność 
opracowanych koncepcji systemów 
zasilania i sterowania tłokowych sil-
ników spalinowych przeznaczonych 
do pracy na różnego typu paliwach 
gazowych dla potrzeb energetyki.

2.	 Opracowane koncepcje charaktery-
zują się dużą elastycznością w sto-

sunku do stosowanych paliw, a jed-
nocześnie gwarantują ich najlepsze 
wykorzystanie energetyczne, dzięki 
systemowi bieżącej analizy i opty-
malizacji najbardziej istotnych pa-
rametrów silnika. Zastosowane do 
tego nowoczesne narzędzia tech-
niczne i programowe tworzą no-
wą jakość w dyscyplinie związanej 
z konstrukcją i eksploatacją silników 
spalinowych.

3.	 Uzyskane wyniki badań laborato-
ryjnych wykazały, że jest możliwe 
znaczące rozszerzenie rodzajów 
i typów paliw gazowych, które z po-
wodzeniem mogą być stosowane 
do zasilania tłokowych silników spa-
linowych.

4.	 Poprawna praca tłokowych silni-
ków na różnego typu paliwach ga-
zowych jest efektem przyjęcia i za-
stosowania rozwiązań technicznych 
generacyjnie znacznie nowocze-
śniejszych, niż stosowane dotąd 
systemy zasilania i sterowania.

5.	 Wiele uwagi poświęcono doborowi 
parametrów regulacyjnych, m.in. ta-
kich jak kąt wyprzedzenia zapłonu 
i współczynnik składu mieszanki, 
dzięki czemu uzyskano korzystne 
wskaźniki robocze i ekologiczne sil-
nika podczas zasilnia różnymi pa-
liwami.

6.	 Wyniki badań pozwoliły na określe-
nie strategii zasilania i sterowania 
parametrami silnika, wyznaczając 
graniczne wartości cech fizyko-che-
micznych stosowanych paliw, któ-
re mogą zostatać zaakceptowane 
z punktu widzenia prawidłowości 
pracy silnika i wartości parametrów 
ekologicznych.

7.	 Uzyskane efekty naukowe i po-
znawcze, a także pozytywne efek-
ty przemysłowych badań weryfi-
kacyjnych wskazują na istniejący 
potencjał rozwojowy i konieczność 
poszukiwania nowych koncepcji 
prac rozwojowych w dziedzinie 
energetyki. Tego typu prace wycho-
dzą naprzeciw postulatom stoso-
wania zrównoważonego rozwoju, 
który w sektorze energetyki doty-

czy głównie racjonalizacji zużycia 
energii poprzez zmniejszanie strat. 
W przypadku prowadzonych prac 
najważniejszym efektem jest ener-
getyczne wykorzystanie różnego 
typu źródeł energii, w postaci gazo-
wych paliw poprodukcyjnych, któ-
re dotychczas w dużej części były 
bezproduktywnie tracone.

o

Bibliografia:

1. BRZEŻAŃSKI M.,  MARECZEK M., 

PAPUGA T. Conception of utilization of 

the heat from cooling system to increase 

of the work and ecological parameters of 

the combustion engine, PTNSS Congress 

2011 - SC - 113.

2. BRZEŻAŃSKI M.,  MARECZEK 

M., MAREK W., PAPUGA T. Zastosowanie 

odpadowych produktów przemysłu che-

micznego w  energetyce, III Konferencja 

Naukowo-Techniczna, Współczesne Tech-

nologie i  Urządzenia Energetyczne, Kra-

ków 2013.

3. BRZEŻAŃSKI M.,  MARECZEK 

M.,  MAREK W.,  PAPUGA T. Określanie 

parametrów ekologicznych stacjonarne-

go silnika spalinowego zasilanego różnymi 

paliwami , Zeszyty Naukowe Instytutu Po-

jazdów, Warszawa 2014.

4. BRZEŻAŃSKI M.,  MARECZEK 

M., MAREK W., PAPUGA T., Determination 

of operating parameters of industrial engi-

ne fuelled with post processing gases with 

high hydrogen content, IOP Conference 

Series, KONMOT 2016, Kraków 2016.

5. BRZEŻAŃSKI M.,  MARECZEK 

M., MAREK W., PAPUGA T., Sposób stero-

wania parametrów regulacyjnych w silniku 

spalinowym o zapłonie iskrowym, Opis Pa-

tentowy nr PL 222 462 B1. WUP 07/16

6. Materiały fabryczne i  reklamowe firmy 

HORUS-Energia.



28 nr 5-6(59-60)/2017
O

d
n

aw
ia

ln
e 

Ź
r

ó
d

ła
 E

n
er

g
ii

mec. Witold Chmarzyński, radca prawny/partner, Cieślikowski, Chmarzyński Kancelaria adwokacko-radcowska Sp. j.

Aukcyjny system wsparcia instalacji OZE jest aktualnie najkorzystniejszym 
wsparciem dla „zielonej energii”. Instalacja OZE, która wygrała aukcje stała 

się dobrym aktywem, które można szybko spieniężyć poprzez jej sprzedaż. Sprzedaż 
instalacji OZE jest możliwa, jednakże jest to złożony proces, który należy bardzo 
uważnie przeprowadzić.

Jak sprzedać instalację OZE, 
która wygrała aukcję?
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 � Aukcyjny system wsparcia - na czym 
polega

Za nami prawdopodobnie już wszystkie aukcje OZE w tym 
roku. Biorąc dodatkowo pod uwagę zwycięzców aukcji z grudnia 
2016 r. - jest ponad 400 wytwórców, którzy zobowiązali się do 
wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE, w zamian za 
otrzymane wsparcie na inwestycje OZE.  To wciąż bardzo mało. 

System aukcyjny polega na dofinansowaniu wytwórców 
energii z odnawialnych źródeł energii, którzy przystąpili do au-
kcji, a następnie ją wygrali. 

W zależności od łącznej mocy zainstalowanej energii elek-
trycznej danej instalacji OZE, wytwórca energii elektrycznej z OZE 
otrzymuje odpowiednio albo wsparcie w postaci obowiązku za-
kupu energii przez sprzedawcę zobowiązanego po stałej cenie 
(dotyczy to instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 
mniejszej niż 500 MWh) albo w postaci pokrycia ujemnego salda 
przez Zarządcę Rozliczeń S.A., czyli różnicy między przychoda-
mi ze sprzedaży energii po cenie wskazanej w ofercie z wartością 
sprzedaży tej samej ilości energii ustaloną według średniej ceny 
sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w po-
przednim kwartale, obowiązującej w dniu złożenia oferty. Do peł-
nienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego prezes URE co roku 
wyznacza podmioty, będące sprzedawcami energii elektrycznej 
o największym wolumenie jej sprzedaży, w okresie od 1 stycznia 
do 31 sierpnia, odbiorcom końcowym przyłączonym do poszcze-
gólnych sieci operatorów systemów dystrybucyjnych na obszarze 
ich działania oraz jednego sprzedawcę energii elektrycznej o naj-
większym wolumenie sprzedaży energii elektrycznej, na obszarze 
działania operatora systemu przesyłowego, czyli właściwie na ob-
szarze całego kraju.  Podmioty te na mocy ustawy zobowiązane 
są do zakupu m.in. energii elektrycznej wytworzonej w instalacji 
OZE (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 
MWh) od wytwórcy, który wygrał aukcję, po stałej cenie ustalonej 
w aukcji, w ilości określonej w ofercie. 

 � Długoterminowe zobowiązanie

Wielu z tych przedsiębiorców zaoferowało wytwarzanie ener-
gii przez maksymalny okres wsparcia, który wynosi 15 lat, co nie-
wątpliwie stanowi długoletnie zobowiązanie przedsiębiorcy do jej 
wytwarzania. Składając ofertę w aukcji OZE, ci którzy wygrali au-
kcję, zobowiązali się do wytworzenia wskazanej w ofercie ilości 
energii elektrycznej, wskazując jednocześnie cenę za jaką będą 
tę energię sprzedawać. Musieli też wskazać ilość jaką planują 
wyprodukować w poszczególnych latach w danej instalacji OZE 
oraz zobowiązać się do rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycz-
nej po raz pierwszy we wskazanym w ustawie z 20 lutego 2015 
r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 
ze zm. - dalej zwaną „ustawą o OZE”) terminie, tj. w przypadku 
instalacji fotowoltaicznych jest to okres 24 miesięcy, wiatraków 
na morzu - 72 miesiące, natomiast w przypadku pozostałych in-
stalacji - 48 miesięcy.
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 � Sprzedaż instalacji OZE 
w drodze umowy?

Ze względu na administracyjnopraw-
ny charakter praw i obowiązków, jakie są 
skutkiem wygrania aukcji OZE, sprze-
daż instalacji wraz z prawem sprzedaży 
energii po stałej cenie lub do pokrycia 
ujemnego salda w drodze czynności cy-
wilnoprawnych jest utrudniona. Powyż-
sze wiąże się z ograniczeniem swobody 
sprzedaży instalacji OZE, która otrzymała 
wsparcie w systemie aukcyjnym, w dro-
dze umowy cywilnoprawnej (np. umowy 
sprzedaży czy darowizny). Oczywiście 
można sprzedać urządzenia stanowiące 
instalację OZE, jednakże to nie wiąże się 
z przejściem praw i obowiązków, jakie zo-
stały przyznane wytwórcy w momencie 
ogłoszenia wyników aukcji. Warto pamię-
tać, że w prawie administracyjnym nie ma 
zastosowania znana prawu cywilnemu 
instytucja przejęcia długu przez osobę 
trzecią na podstawie umowy za zgodą 
wierzyciela. Zatwierdzić takiej umowy nie 
może też prezes URE, gdyż ani ustawa 
o OZE, ani ustawa z 10 kwietnia 1997 r. 
- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 220, ze zm. - dalej „Prawo energe-
tyczne”) nie przewidują takiej kompeten-
cji, a zgodnie z zasadą legalizmu prawa 
administracyjnego organy administracji 
publicznej działają na podstawie prze-
pisów prawa. 

 � Zbycie całego 
przedsiębiorstwa wraz 
z instalacją?

Również przewidziana w Kodek-
sie cywilnym sprzedaż przedsiębior-
stwa rozumianego jako zorganizowa-
ny zespół składników niematerialnych 
i materialnych, przeznaczonych do pro-
wadzenia działalności gospodarczej, 
nie skutkuje pełnym przejściem praw 
i obowiązków o charakterze administra-
cyjnoprawnym, wynikających z wygra-
nej aukcji. Stanowisko takie wydaje się 
być ugruntowane zarówno w doktrynie, 
jak i orzecznictwie Sądu Najwyższe-
go. Orzecznictwo sądów wskazuje, że 
zbycie przedsiębiorstwa jest przypad-

kiem jedynie sukcesji cywilnoprawnej, 
a więc obejmuje jedynie te składniki 
przedsiębiorstwa, które są regulowanie 
prawem cywilnym. Czynność prawna 
mająca za przedmiot przedsiębiorstwo 
obejmuje wszystkie składniki, które są 
przenoszalne w drodze czynności cy-
wilnoprawnej. Natomiast prawa o cha-
rakterze administracyjnym nie należą 
do tej kategorii. Ustawodawca chcąc, 
by prawa i obowiązki o charakterze 
administracyjnym przechodziły na na-
bywcę, musi wyraźnie przewidzieć ta-
ką możliwość.

 � Sprzedaż spółki 
sposobem na sprzedaż 
instalacji OZE

Sposobem na sprzedaż instalacji, 
która wygrała aukcję OZE może być 
sprzedaż spółki będącej właścicielem 
instalacji, która wygrała aukcję OZE. 
Sprzedaż spółki polega na sprzeda-
ży udziałów (w spółce z o.o.), akcji 
(w spółce akcyjnej lub komandytowo-
akcyjnej) lub ogółu praw i obowiązków 
(w spółce jawnej, partnerskiej koman-
dytowej lub komandytowo-akcyjnej). 

W przypadku zmiany właściciela 
spółki nie dochodzi do zmiany właści-
ciela instalacji OZE, którym pozostaje 
spółka. Na taką sprzedaż nie jest wy-
magane uzyskanie zgody prezesa URE. 
Z kolei  może być wymagana zgoda 
pozostałych wspólników spółki. 

Ustawa o OZE milczy w temacie 
sprzedaży spółki, która jest właści-
cielem instalacji, która wygrała aukcję 
OZE. Jest to milczenie uzasadnione. 
Kwestie sprzedaży spółek komplek-
sowo reguluje Kodeks spółek handlo-
wych, stąd nie ma potrzeby, aby ustawa 
o OZE zawierała jakiekolwiek regulacje 
w tym temacie. 

Sprzedaż spółki jest skuteczna od 
chwili zawarcia umowy przenoszącej 
własność udziałów, akcji lub ogółu praw 
i obowiązków, chyba że strony transak-
cji w umowie zastrzegą inaczej.

Sprzedaż spółki będącej właści-
cielem instalacji OZE, która wygrała 
aukcję rządzi się tymi samymi prawa-

mi co sprzedaż innych spółek. Będąc 
kupującym warto przeprowadzić due 
diligencence takiej spółki przed jej na-
byciem. Z kolei sprzedając spółkę warto 
się dobrze zabezpieczyć, aby nie stra-
cić na transakcji oraz ograniczyć odpo-
wiedzialność za zobowiązania spółki.

 

 � Sprzedaż instalacji OZE 
nienależących do spółek

Pojawia się pytanie jak sprzedać 
instalację OZE, która wygrała aukcję 
i jest własnością osoby fizycznej lub 
wspólników spółki cywilnej.

W tych przypadkach sprzedaż in-
stalacji OZE należy poprzedzić prze-
kształceniem osoby fizycznej lub spółki 
cywilnej w spółkę prawa handlowego.

 � Sprzedaż instancji 
należącej do osoby 
fizycznej

Osobę fizyczną, która wygrała au-
kcję OZE można przekształcić w spółkę 
z o.o. Zgodnie z art. 5842 KSH spółce 
przekształconej przysługują wszystkie 
prawa i obowiązki przedsiębiorcy prze-
kształcanego, a osoba fizyczna będąca 
dotychczas jednoosobowym przedsię-
biorcą staje się jedynym wspólnikiem 
spółki z o.o. 

Przekształcona spółka z o.o. pozo-
staje podmiotem w szczególności ze-
zwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały 
przyznane przedsiębiorcy przed jego 
przekształceniem, chyba że ustawa lub 
decyzja o udzieleniu zezwolenia, kon-
cesji albo ulgi stanowi inaczej. Ani usta-
wa o OZE, ani Prawo energetyczne, ani 
jakikolwiek dokumenty stwierdzający 
wygranie aukcji nie stanowią inaczej, 
w związku z czym należy stwierdzić, że 
niejako automatycznie, z chwilą wpisa-
nia spółki do Krajowego Rejestru Sądo-
wego, staje się ona podmiotem wszel-
kich praw i obowiązków jakie wynikają 
z wygrania aukcji. 

Po przekształceniu przedsiębiorcy 
w spółkę z o.o., osoba fizyczna, któ-
ra stała się jedynym wspólnikiem mo-
że sprzedać udziały w przekształconej 
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Rządowy projekt 
zmian przewiduje 
mechanizm 
trójstronny, w którym 
to prezes URE 
w drodze decyzji 
administracyjnej 
zatwierdzałby 
nabycie instalacji 
OZE

”

spółce z o.o. bez żadnych ograniczeń, 
co będzie skutkowało de facto sprzeda-
żą instalacji, która wygrała aukcję OZE. 

 � Sprzedaż instalacji 
należącej do 
wspólników spółki 
cywilnej

Podobnie sytuacja przedstawia się 
w przypadku, gdy instalacja, która wy-
grała aukcję OZE należy do wspólników 
spółki cywilnej. Spółkę cywilną można 
przekształcić na takiej samej zasadzie, 
jak osobę fizyczną prowadzącą jed-
noosobową działalność gospodarczą, 
z tym udogodnieniem, że spółka cywil-
na może zostać przekształcona w każ-
dą spółkę handlową, a nie tylko w spół-
kę z o.o. (choć często przekształcenie 
spółki cywilnej w spółkę z o.o. może 
być najlepszym rozwiązaniem od strony 
biznesowej). Po przekształceniu spółki 
cywilnej w inną spółkę, można sprze-
dać tę spółkę innym podmiotom, jak to 
wskazaliśmy powyżej.

Nie ma możliwości, aby sprzedać 
„udział” w spółce cywilnej innej osobie, 
stąd niezbędne jest jej przekształcenie. 

 � Nachodzą zmiany

Aktualnie trwają prace nad nowe-
lizacją ustawy o OZE. Projektowane 
przepisy, które są na etapie konsultacji 
społecznych (stan na koniec X 2017) 
wprowadzają rozwiązania, które doty-
czą procedury na sprzedaż instalacji 
OZE, która wygrała aukcję.  

Rządowy projekt zmian przewiduje 
mechanizm trójstronny, w którym to pre-
zes URE w drodze decyzji administracyj-
nej zatwierdzałby nabycie instalacji OZE. 
Przedstawiony projekt zakłada doda-
nie art. 83a do ustawy o OZE, zgodnie 
z którym w przypadku potrzeby zbycia 
instalacji, wytwórca może wystąpić do 
prezesa URE z wnioskiem o wyrażenie 
zgody na przejście praw i obowiązków 
wynikających z wygranej aukcji na rzecz 
nabywcy. Prezes URE odmówi zgody, je-
żeli nabywca instalacji nie spełni warun-

ków formalnych do wytwarzania ener-
gii elektrycznej OZE lub jeżeli zachodzi 
uzasadnione ryzyko braku realizacji obo-
wiązków wynikających z aukcji przez na-
bywcę. W przypadku wyrażenia zgody 
przez prezesa URE nastąpi przejście 
na nabywcę praw i obowiązków wyni-
kających z aukcji OZE. W przepisie tym 
regulowana też jest odpowiedzialność 
zbywcy za zobowiązania wynikające 
z aukcji. Zbywca instalacji OZE odpo-
wiada solidarnie razem z nabywcą za 
uchybienia obowiązkom związanym z 
wygraniem aukcji powstałe w terminie 
2 lat od zbycia instalacji.

stwarza niebezpieczeństwo unikania 
korzystania z tej kompetencji lub aseku-
racyjnego wydawania decyzji odmow-
nych. Wprawdzie  projektowany prze-
pis w przypadku odmowy wyrażenia 
zgody na nabycie instalacji przewiduje 
środek odwoławczy w postaci zażalenia 
do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, jednakże to wciąż uzależnia 
sprzedaż instalacji OZE od decyzji pre-
zesa URE, która w przypadku odmo-
wy podlegać będzie kontroli sądowej, 
inaczej niż w przypadku nabycia spółki 
będącej właścicielem instalacji. 

 � Sprzedaż instalacji OZE 
- podsumowanie

Za sprzedażą instalacji poprzez 
sprzedaż spółki przemawia również 
kwestia koncesji. Zgodnie z przepisa-
mi ustawy o OZE podjęcie i wykonywa-
nie działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania energii elektrycznej z odna-
wialnych źródeł energii wymaga uzyska-
nia koncesji na zasadach i warunkach 
określonych w Prawie energetycznym. 
Obowiązek ten nie dotyczy jedynie: mi-
kroinstlacji, małych instalacji, energii wy-
twarzanej z biogazu rolniczego lub wy-
łącznie z biopłynów. Zatem jeżeli przepisy 
projektu nowelizacji ustawy o OZE wejdą 
w życie w dotychczasowym kształcie to 
nabywca instalacji OZE będzie musiał 
przejść przez procedurę uzyskania kon-
cesji na wytwarzanie energii elektrycznej 
przed prezesem URE. Projekt ustawy 
o zmianie ustawy o OZE nie przewiduje 
jednoczesnej zmiany w zakresie przejścia 
koncesji. Powyższe potwierdza również 
orzecznictwo sądów.

W obecnym stanie prawym, bio-
rąc także pod uwagę projektowane 
zmiany ustawy o OZE, najlepszą dro-
gą do sprzedaży instalacji OZE wyda-
je się być sprzedaż spółki, która jest jej 
właścicielem. Przepisy prawa pozwa-
lają na dokonanie przekształceń formy 
działalności gospodarczej, by sprzedaż 
instalacji była możliwa wraz ze wszyst-
kimi prawami i obowiązkami wynikają-
cymi z wygrania aukcji OZE. �

o

Na mocy projektowanych prze-
pisów prezes URE posiadać będzie 
kompetencję do żądania od wytwórcy 
przedstawienia wszystkich dokumen-
tów mogących mieć wpływ na ocenie 
spełniania warunków pozwalających 
na zaakceptowanie sprzedaży insta-
lacji OZE. Wyrażenie zgody lub odmo-
wa nastąpi w terminie 30 dni od dnia 
złożenia wniosku. Warto pamiętać, że 
jest to termin instrukcyjny i jego prze-
kroczenie nie wywołuje żadnych kon-
sekwencji, w tym m.in. takiego milcze-
nia organu nie można traktować jako 
zgody na sprzedaż.

Pamiętać należy, że wspomniane 
zmiany to tylko projekt i nie jest pew-
ne, kiedy i czy w ogóle wspomniane 
zmiany wejdą w życie. Ponadto projek-
towany przepis jest na tyle lakoniczny, 
że nie wskazuje jakimi kryteriami miał-
by kierować się prezes URE przy za-
twierdzaniu zbycia instalacji OZE, co 



32 nr 5-6(59-60)/2017
C

ie
pł

o
w

n
ic

tw
o

Poprzez zwiększenie ogólnej 
sprawności bloku przez stworzenie 
dwóch produktów: energii elektrycz-
nej i ciepła użytkowego, operatorzy 
bloków mogą zminimalizować koszty 
paliwa, a w rezultacie obniżyć koszt 
produkcji energii elektrycznej oraz cie-
pła sieciowego i pary technologicznej. 
Jednocześnie, wpływ eksploatacji bloku 
na środowisko ulega zmniejszeniu ze 
względu na stopień wykorzystania pali-
wa w blokach gazowo-parowych pracu-
jących w cyklu skojarzonym. Podejście 
takie zmniejsza emisje CO2, a ponadto 
umożliwia spełnienie niezwykle rygory-
stycznych wartości granicznych emisji 
w Europie.

Aktualnie, godziny eksploatacji na 
rynku elektryczności pokazują, że bloki 

Dipl.-Ing Jürgen Klebes, Dipl.-Ing (FH) Sebastian Fuss, Dipl.-Ing Jochen Zölzer,  
Mitsubishi Hitachi Power System Europe GmbH, Duisburg/Niemcy

Obecny spadek cen energii elektrycznej wpływa negatywnie na ekonomię 
bloków gazowo-parowych. W konsekwencji wiele bloków gazowo-parowych 

w Europie skupionych tylko na wytwarzaniu energii nie może odnosić sukcesów 
ekonomicznych i pracuje jedynie przez kilka godzin w roku. Obecnie, coraz więcej 
bloków gazowo-parowych budowanych jest jako przyjazne dla środowiska bloki 
kogeneracyjne wytwarzające zarówno energię elektryczną, jak i ciepło użytkowe na 
potrzeby sieci ciepłowniczej lub parę technologiczną dla produkcji przemysłowej. 

Koncepcja ekonomicznie 
optymalnej kogeneracji 
dla BGP Żerań w Warszawie

gazowo-parowe w Niemczech wybu-
dowane wyłącznie do produkcji ener-
gii elektrycznej pracują przez niewiele 
godzin w roku. Istnieje ogromna szan-
sa dla bloków kogeneracyjnych także 
na wolnym i konkurencyjnym rynku, 
ponieważ wysokie współczynniki wy-
korzystania paliwa i dodatkowe zyski 
ze sprzedaży ciepła sieciowego i pa-
ry technologicznej pozwalają obniżyć 
koszty wytwarzania energii elektrycznej.

Koncepcja bloku kogeneracyjnego 
i jego optymalizacji wymaga dokładne-
go uwzględnienia przewidywanej eks-
ploatacji bloku oraz liczby godzin pracy 
w cyklu skojarzonym. Oznacza to, że 
celem zoptymalizowanego bloku ko-
generacyjnego nie musi być jego naj-
wyższa sprawności przy wytwarzaniu 

wyłącznie energii elektrycznej z peł-
ną kondensacją. Przeciwnie, należy 
wziąć pod uwagę konstrukcję bloku, 
zwłaszcza z turbiną parową, pod kątem 
średniego upustu pary na potrzeby wy-
twarzania ciepła do sieci ciepłowniczej 
i pary technologicznej, w celu zopty-
malizowania konstrukcji wylotu turbiny 
parowej oraz długości ułopatkowania 
ostatniego stopnia w celu uzyskania 
najwyższej ekonomiczności bloku.

Wymogi dotyczące koncepcji ko-
generacji w bloku gazowo-parowym 
Żerań w Warszawie można podzielić 
w następujący sposób:

 � Optymalne, z  ekonomicznego 
punktu widzenia, sprawności blo-
ku w cyklu skojarzonym.

 � Wytwarzanie wyłącznie energii 
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elektrycznej przewidywane w mini-
malnej liczbie godzin w ciągu roku.

 � Zapotrzebowanie na ciepło w war-
szawskiej sieci ciepłowniczej jest 
bardzo wysokie, zaś blok pracujący 
w cyklu skojarzonym może dostar-
czać ciepło do sieci ciepłowniczej 
przez ponad pół roku.
Dzięki wybranej koncepcji bloku 

kogeneracyjnego dla Żerania można 
osiągnąć następujące korzyści eko-
nomiczne:

 � Najniższe koszty wytwarzania ener-
gii elektrycznej.

 � Wysoka elastyczność pracy.
 � Niskie koszty utrzymania i eksplo-

atacji.
 � Zmniejszone zanieczyszczenie po-

wietrza w Warszawie spełniające 
bardzo wymagające i nowe euro-
pejskie kryteria ochrony środowi-
ska.

 � Bardzo niska emisja CO2 dzięki 
pracy w cyklu skojarzonym.

 � Zoptymalizowane koszty inwesty-
cji dzięki koncepcji przeciwprężnej 
turbiny parowej.

 � Znacznie niższe zapotrzebowanie 
na wodę chłodzącą w porównaniu 
do bloków wytwarzających wyłącz-
nie energię elektryczną.

 � Nowe zasilanie dla 
Żerania/Warszawy

W czerwcu 2017 r. spółka PGNiG 
Termika S.A. jako Zamawiający podpi-
sała umowę z konsorcjum Mitsubishi 
Hitachi Power Systems Europe GmbH 
(Duisburg/ Niemcy) jako liderem kon-
sorcjum, Mitsubishi Hitachi Power Sys-
tems Ltd. (Yokohama/ Japonia), Mitsu-
bishi Hitachi Power Systems Europe 
Ltd. (Londyn/Wielka Brytania) i Poli-

Rys. 1. Cykl cieplny w bloku kogeneracyjnym Żerań z maksymalną mocą cieplną do sieci ciepłowniczej

mex-Mostostal S.A. (Warszawa/Polska) 
na dostawę i montaż bloku gazowo-pa-
rowego pracującego w cyklu skojarzo-
nym o mocy elektrycznej netto 490 MWe 
i mocy cieplnej 326 MWth. Blok ten cał-
kowicie zastąpi stary istniejący kocioł wę-
glowy i powiązane instalacje blokowe.

 � Koncepcja pracy 
w cyklu skojarzonym

Konstrukcja cieplna bloku zostanie 
zrealizowana zgodnie ze specyfikacją 
Zamawiającego, przy maksymalnej mo-
cy cieplnej na potrzeby sieci ciepłowni-
czej w szerokim zakresie przez ponad 
3000 godzin roboczych rocznie i dodat-
kowo moc cieplna ponad 200 MWth na 
potrzeby sieci ciepłowniczej w pozosta-
łych godzinach roboczych w roku. Wy-
twarzanie wyłącznie energii elektrycznej 
przewiduje się maksymalnie przez 500 
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godzin roboczych w ciągu roku. Z tego 
względu opracowano poniższy układ:

 � Jedna turbina gazowa typu M701F 
z generatorem o mocy ok. 376 MW.

 � Jeden walczakowy trzyciśnienio-
wy kocioł odzysknicowy z dodat-
kowym wymiennikiem ciepła do 
produkcji wody grzewczej dla sieci 
ciepłowniczej.

 � Jedna upustowa/przeciwprężna 
turbina parowa z przegrzewem 
wtórnym i upustem pary techno-
logicznej oraz wymiennikiem pod-
turbinowym w układzie osiowym.
Turbina gazowa M701F reprezen-

tuje najnowszą generację turbin ga-
zowych MHPS klasy F, odnoszących 
sukcesy na rynku, które wykorzystu-
ją najnowocześniejszą technologię. 
Turbina gazowa M701F bazuje na 
poprzednich turbinach M701F, któ-
re są stale udoskonalane w oparciu 
o sprawdzone konstrukcje i praktycz-
ne doświadczenia. Sprężarka posiada 
profile lotnicze CDA (Control Diffusion 
Airfoil) w celu poprawy sprawności. 
Komora spalania wykorzystuje układ 
spalania niskoemisyjnego „Dry Low 
NOx (DLN)” z technologią chłodzenia 
powietrzem sprawdzoną także w in-
nych turbinach gazowych. Aerodyna-
mika i technologie chłodzenia zasto-
sowane w tej turbinie są tego samego 
typu, co opracowane dla turbin ga-
zowych klasy 1600°C “J”. Sprzeda-
no ogółem 268 jednostek klasy “F”. 
Flota przepracowała ponad 13 mln 
godzin roboczych według danych na 
lipiec 2017 r., co doskonale obrazuje 
posiadane rozległe doświadczenie.

Przed doprowadzeniem do komór 
spalania turbiny gazowej, gaz ziemny 

Rys. 2. Turbina gazowa typu 701F

zostaje wstępnie podgrzany na dwóch 
stopniach. Na pierwszym stopniu zim-
ny gaz ziemny zostaje podgrzany go-
rącą wodą. Celem takiego wstępnego 
podgrzania jest zapobieżenie spadkowi 
temperatury gazu poniżej punktu rosy 
spowodowanemu przez dławienie ci-
śnienia gazu (efekt Joule‘a-Thomsona). 
Na drugim stopniu gaz ziemny zostaje 
podgrzany gorącą wodą w podgrzewa-
czu, a następnie odprowadzony za wal-
czakiem SP w celu zwiększenia spraw-
ności bloku gazowo-parowego.

Gazy wylotowe z turbiny gazowej 
M701F doprowadzane są do kotła od-
zysknicowego, który wyposażony jest 
w trójstopniowy system ciśnieniowy 
służący do produkcji pary wysokiego 
(WP), średniego (SP) i niskiego ciśnie-
nia (NP). W skład każdego stopnia ci-
śnieniowego wchodzą powierzchnie 
ogrzewalne podgrzewacza wody, pa-
rownika z walczakiem oraz przegrze-
wacza. Dzięki wymiennikowi ciepłow-
niczemu umieszczonemu po stronie 
zimnej kotła odzysknicowego można 
uzyskać temperaturę spalin wynoszącą 
80°C. Ciepło z chłodnicy wirnika turbiny 
gazowej wykorzystuje się w rurociągu 
wody zasilającej na obejściu do pod-
grzewacza wody WP, co przyczynia 
się do większej produkcji pary w kotle 
odzysknicowym.

Projekt kotła odzysknicowego 
uwzględnia również opcję późniejsze-
go montażu instalacji odazotowania 
metodą selektywnej redukcji katalitycz-
nej (SCR) oraz instalacji redukcji CO.

Wytworzona para WP, SP i NP jest 
doprowadzana do turbiny parowej (TP). 
Turbina parowa ma budowę dwuka-
dłubową, upustowo-przeciwprężną. 

Rys. 3. Walczakowy kocioł odzysknicowy

Wyposażona jest w króciec upustowy 
pary technologicznej. W celu osiągnię-
cia najwyższej sprawności wewnętrz-
nych stopni łopatek, wewnętrzny prze-
pływ pary przez turbinę parową przed 
opuszczeniem turbiny i przejściem do 
podgrzewacza ciepłowniczego lub do 
wymiennika podturbinowego, dzieli się 
na dwa pojedyncze strumienie kierun-
kowe. W konstrukcji turbiny parowej 
nie zastosowano typowej części kon-
densacyjnej, składającej się z dużych 
łopatek ostatniego stopnia. Nie przewi-
dziano dużej dwu-strumieniowej części 
NP turbiny oraz wewnątrz turbinowych 
urządzeń regulacji ciśnienia pary, co po-
zwala uzyskać uproszczoną konstruk-
cję bloku kogeneracyjnego.

Regulację temperatury zasilania 
sieci ciepłowniczej można uzyskać za 
pomocą wymiennika podturbinowego 
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i wymiennika ciepłowniczego pracu-
jącego na obejściu po stronie wody. 
W przypadku zbyt wysokiego ciśnie-
nia na upuście, skutkującego zbyt wy-
soką temperaturą wody ciepłowniczej, 
otwierane jest obejście po stronie wody 
i temperatura zasilania sieci ciepłowni-
czej jest regulowana poprzez mieszanie 
gorącej wody z zimną wodą z układu 
obejściowego.

W przypadku, gdy turbina parowa 
jest wyłączona z eksploatacji, podgrze-
wacz ciepłowniczy i wymiennik pod-
turbinowy są zasilane parą SP i NP 
z oddzielnych stacji obejściowych na 
potrzeby produkcji ciepła sieciowego. 
Para WP przepływa poprzez stację 
obejściową do szyny zimnej. Zawory 
zwrotne zapewniają bezpieczne za-
mknięcie ciągów upustowych, chroniąc 
przed przepływem wstecznym pary do 
turbiny parowej.

Turbina parowa przeciwpręż-
na może również wytwarzać energię 
elektryczną w trybie czysto konden-

Rys. 4. Przekrój turbiny parowej

sacyjnym. W tym celu podgrzewacz 
ciepłowniczy i wymiennik podturbino-
wy pełnią również funkcję skraplacza, 
pracując w trybie tak zwanej czystej 
pseudokondensacji. Pomimo koncepcji 
typu przeciwprężnego, sprawność net-
to czystej kondensacji jest nadal bar-
dzo wysoka i sięga ponad 58,5% przy 
niskim podciśnieniu, które jest niższe 
w porównaniu do typowych przeciw-

Rys. 5. Cykl cieplny w bloku gazowo-parowym Żerań przy wytwarzaniu tylko energii elektrycznej

prężnych turbin parowych. Należy pa-
miętać, że blok jest zoptymalizowany 
do cyklu skojarzonego, a jego spraw-
ności w bardzo rzadko stosowanym 
trybie czystej kondensacji nie można 
porównywać do bloków zaprojektowa-
nych wyłącznie do wytwarzania energii 
elektrycznej. Bloki takie posiadają wa-
dy w cyklu skojarzonym ze względu 
na straty wentylacji łopatek i straty pa-
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ry w skraplaczu wymagane do odpro-
wadzania ciepła z wentylacji łopatek.

W trybie czystej pseudo-konden-
sacji lub w przypadku pracy z ogra-
niczonym wytwarzaniem ciepła nad-
miar ciepła w układzie ciepłowniczym 
jest odprowadzany do otoczenia po-
przez chłodzoną wodą rzeczną chłod-
nicę główną. Chłodnica główna umiesz-
czona jest pomiędzy wlotem a wylotem 
układu ciepłowniczego i będzie odsta-
wiana, jeżeli zajdzie konieczność pracy 
w trybie pełnej pracy ciepłowniczej, na 
przykład podczas eksploatacji w okre-
sie zimowym.

Zalety tej koncepcji są następujące:
 � Koncepcja oparta na turbinie gazo-

wej typu M701F charakteryzuje się 
wysoką sprawnością elektryczną 
oraz znakomitą ogólną sprawno-
ścią cieplną netto w bloku koge-
neracyjnym.

 � Wysoka moc wytwarzana w ukła-
dzie ciepłowniczym pozwala na 
optymalizację koncepcji pracy blo-
ku z wykorzystaniem turbiny paro-
wej o zaawansowanej konstrukcji, 
zapewniając najwyższą spraw-
ność spełniającą wymagania pra-
cy w skojarzeniu Elektrociepłowni 
Żerań.

 � Kocioł walczakowy okazał się być 
najbardziej ekonomicznym rozwią-
zaniem dla bloków pracujących na 
obciążeniu podstawowym.

 � W porównaniu do kondensacyjnej 
turbiny parowej, straty wentylacyj-
ne stopni łopatek w części nisko-
prężnej turbiny parowej są mocno 
ograniczone, co przekłada się na 
wyższą sprawność w trybie koge-
neracji i wyższą moc ciepłowniczą.

 � Do chłodzenia stopnia łopatek czę-
ści niskoprężnej turbiny parowej nie 
jest wymagana para chłodząca, co 
skutkuje zwiększeniem maksymal-
nej osiągalnej mocy cieplnej (ok. 20 
MWth) oraz wysokim współczynni-
kiem wykorzystania paliwa netto.

W wyniku opracowanych szczegó-
łowych studiów wykonalności zasto-
sowane zostało rozwiązanie z turbiną Rys. 7. Rozmieszczenia przeciwprężnej turbiny parowej

Rys. 6. Model 3D nowego bloku EC Żerań
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Rys. 8. Koncepcja rozmieszczenia bloku - widok ogólny

parową przeciwprężną. Taka koncep-
cja projektowa bloku umożliwia najbar-
dziej ekonomiczną pracę przy wysokiej 
sprawności ekonomicznej i wysokiej 
przyjaznej dla środowiska ogólnej 
sprawności cieplnej dzięki współczyn-
nikowi wykorzystania paliwa wynoszą-
cemu ponad 90% w pełnym cyklu cie-
płowniczym.

Mimo że blok został zaprojektowa-
ny do wielogodzinnej pracy w trybie 
wytwarzania ciepła, w celu uzyskania 
jak najlepszych wyników eksploata-
cji pod względem ekonomicznym, ko-
nieczna jest jego wysoka sprawność 
elektryczna netto. Konstrukcja turbiny 
parowej, w tym długość łopatek ostat-
niego stopnia, została zoptymalizowa-
na w kilku analizach ekonomicznych 
z uwzględnieniem reżimu eksploatacyj-
nego, przewidywanych godzin eksplo-
atacji oraz produkcji ciepła sieciowego. 
Dzięki takiej koncepcji turbiny parowej 
udało się osiągnąć optymalne rozwią-
zanie pod względem ekonomicznym. 
Znakomitą sprawność bloku w cyklu 
skojarzonym osiąga się przy uniknię-
ciu strat wentylacyjnych zbyt dużych 
stopni łopatek części NP turbiny paro-
wej i braku konieczności wykorzystania 
pary chłodzącej do chłodzenia stopnia 
łopatek części NP, co skutkuje zwięk-

szeniem wytwarzanej mocy cieplnej dla 
sieci ciepłowniczej.

Oczekiwania Zamawiającego w za-
kresie wykorzystania paliwa, sprawno-
ści w czystym trybie kondensacyjnym 
oraz kosztów inwestycji zostały speł-
nione, a nawet przekroczone w takiej 
koncepcji bloku.

 � Koncepcja 
rozmieszczenia bloku

Ze względu na ograniczenia po-
wierzchni terenu w otoczeniu istniejącej 
elektrowni, nowy blok gazowo-parowy 
musi być wkomponowany w istniejący 
wolny teren i istniejącą infrastrukturę.

Na rys. 8 wyróżniono istniejący blok 
kolorem czarnym, a niebieskim nowy 
blok gazowo-parowy wraz z niezbędny-
mi budynkami i obiektami. Nową infra-

strukturę (np. drogi, estakady kablowe 
i rurociągów) nowego bloku zaznaczo-
no kolorem żółtym.

Nowy blok kogeneracyjny zosta-
nie zbudowany w tak zwanym układzie 
wielowałowym, co oznacza, że każda 
turbina posiadać będzie własny gene-
rator. Dzięki takiemu rozwiązaniu blok 
będzie bardziej elastyczny przy odpo-
wiednim uwzględnieniu istniejącej in-
frastruktury.

Rys. 9 przedstawia budynki i obiek-
ty. Nowy blok gazowo-parowy podzie-
lono na trzy główne budynki:
1.	 Budynek Maszynowni
2.	 Budynek Urządzeń Elektrycznych
3.	 Budynek Nastawni

Budynek Maszynowni to konstruk-
cja przestrzenna mieszcząca tak zwa-
ny Budynek Turbiny Gazowej (oznaczo-
ny nr 1), Kocioł Odzysknicowy (HRSG) 
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Rys. 9. Koncepcja rozmieszczenia bloku - budynki główne i obiekty

(oznaczony nr 2), Budynek Turbiny Paro-
wej (oznaczony nr 3) oraz instalacje po-
mocnicze. Budynek ten mieści główne 
urządzenia do wytwarzania pary i ener-
gii elektrycznej oraz ciepła sieciowego.

Na kilku piętrach w Budynku Urzą-
dzeń Elektrycznych (oznaczonym nr 4) 
znajdują się główne szafy elektryczne 
i sterownicze. W pobliżu Budynku Urzą-
dzeń Elektrycznych znajduje się główny 
transformator turbiny parowej (oznaczo-
ny nr 6) oraz turbiny gazowej (oznaczo-
ny nr 7).

Budynek Nastawni (oznaczony nr 
5) mieści nastawnię, biura, szatnie i po-
mieszczenia socjalne.

Budynek Stacji Gazowej prze-
znaczony jest do pomiarów i reduk-
cji ciśnienia gazu (oznaczony nr 9), 
natomiast awaryjny agregat diesla 
(oznaczony nr 8) znajduje się w kon-
tenerze na zewnątrz kompleksu bloku 
gazowo-parowego.

Estakady kablowe i rurociągów łą-

czące istniejącą Elektrownię z nowym 
blokiem gazowo-parowym oznaczo-
no nr 10.

Dzięki takiemu rozmieszczeniu blo-
ku oraz ścisłej współpracy z wszystkimi 
partnerami w ramach przedsięwzięcia 
można było zaprojektować i zoptymali-
zować koncepcję rozmieszczenia wraz 
odpowiednią integracją nowego i istnie-
jącego bloku.

 � Wnioski

Przedstawiona koncepcja bloku ga-
zowo-parowego o mocy elektrycznej 
490 MWe i cieplnej 326 MWth pracują-
cego w cyklu skojarzonym w Elektrowni 
Żerań bazuje na sprawdzonej technolo-
gii turbin gazowych i stanowi podstawy 
dla koncepcji przyszłych innowacyjnych 
bloków kogeneracyjnych w Europie.

Dzięki upustowo-przeciwprężnej 
turbinie parowej charakteryzującej się 
niskimi kosztami inwestycji oraz wy-

soką sprawnością pracy w skojarze-
niu i elastycznością, istnieje możliwość 
zwiększenia ogólnej ekonomiki przed-
sięwzięcia oraz obniżenia kosztów wy-
twarzania energii elektrycznej i ciepła 
sieciowego. Taki projekt z względnie 
wysoką sprawnością pracy kondensa-
cyjnej w porównaniu do innych koncep-
cji typu przeciwprężnego oraz bardzo 
wysokim wykorzystaniu paliwa wraz ze 
sprawdzonymi podzespołami zapewnia 
wysoką dyspozycyjność i może być 
realnym przykładem dla porównywal-
nych bloków kogeneracyjnych wyma-
gających możliwie najniższych kosztów 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
użytkowego.

 o
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 � Niska emisja - przyczyny 
i sposoby skutecznej 
eliminacji

Główną przyczyną występowania 
szkodliwej dla zdrowia niskiej emisji jest 
spalanie niskiej jakości paliw w przesta-
rzałych i nieefektywnych kotłach domo-

dr inż. Stanisław Tokarski, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Centrum Energetyki AGH w Krakowie, 
prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Centrum Energetyki AGH w Krakowie, 
prof. dr hab. inż. Marian Turek, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Eliminacja szkodliwej dla zdrowia niskiej emisji, pochodzącej głównie z domowych 
palenisk, urosła w ostatnim czasie do rangi problemu w skali całego kraju. 

Niska emisja szkodliwych substancji z elektrowni systemowych jest wielokrotnie 
niższa niż z domowych pieców węglowych, nawet tych najwyższych klas. Stąd 
ważną rolę w procesie likwidacji niskiej emisji mogą spełnić przedsiębiorstwa 
energetyki zawodowej i cieplnej, w tym przemysłowej, oferując zastąpienie spalania 
węgla w paleniskach domowych zużyciem go do produkcji ciepła systemowego 
w kogeneracji i energii elektrycznej, którą następnie można wykorzystać dla 
celów grzewczych. Ponadto dla energetyki zawodowej istotne znaczenie ma 
utrzymywanie możliwie stałego dobowego obciążenia bloków energetycznych, 
tak aby utrata sprawności urządzeń w pracy regulacyjnej, zwiększona awaryjność, 
czy też konieczność częstych uruchomień nie wpływała negatywnie na ekonomię 
produkcji. Rozważyć należy zatem jaką część rozproszonego rynku ciepła można 
zastąpić ciepłem systemowym i  wykorzystaniem energii elektrycznej dla celów 
grzewczych, przyczyniając się jednocześnie do eliminacji niskiej emisji i polepszenia 
ekonomiki pracy nowych bloków energetycznych poprzez dociążenie ich pracy 
w dolinach nocnych.

Taryfa antysmogowa dla 
elektryfikacji ciepłownictwa 
- dociążenie nowych bloków  
węglowych w dolinach nocnych

wych. Rys. 1 przedstawia główne źródła 
ogrzewania w domach jednorodzinnych 
w Polsce, a jednocześnie wskazuje na po-
chodzenie ognisk niskiej emisji. Z rysunku 
wynika niewielki udział ciepła systemowe-
go (MSC) w ogrzewaniu budynków indy-
widualnych, a także wskazano dwa ostat-
nie, przekreślone piktogramy, w którym to 

obszarze należy przedsięwziąć radykal-
ne działania, bowiem stanowi on prawie 
60% przypadków. Nie jest celem niniejszej 
publikacji kompleksowa analiza zjawiska 
smogu i przedsięwzięć nakierowanych na 
jego eliminację. Aktualny przegląd stanu 
rzeczy można znaleźć w literaturze [1]. 
Poniżej przedstawiono koncepcję zastą-
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pienia spalania węgla w paleniskach do-
mowych i wykorzystaniem go do produkcji 
ciepła i energii elektrycznej w elektrow-
niach i elektrociepłowniach zawodowych, 
a następnie wykorzystania energii elek-
trycznej do celów grzewczych wszędzie 
tam, gdzie nie można dostarczyć ciepła 
sieciowego, gazu lub innych dozwolonych 
(nieemisyjnych) źródeł.

Skuteczna eliminacja niskiej emisji 
wymaga działań (Programu) organiza-
cyjnych, legislacyjnych i edukacyjnych 
skoordynowanych w skali całego kraju, 
a w wymiarze technologicznym wymaga 
zastąpienia przestarzałych kotłów wę-
glowych nieemisyjnymi źródłami, w tym 
zastosowania energii elektrycznej do ce-
lów grzewczych, gdzie nie jest możliwe 
doprowadzenia ciepła sieciowego, gazu 
lub innego dozwolonego źródła ciepła.

Rys. 2 pokazuje warianty technolo-
giczne, które mogą być wdrożone w ra-
mach krajowego planu likwidacji niskiej 
emisji. 

Postawić należy pytanie ile węgla, 
z przedziału 10-12 mln ton, zużywanego 
w paleniskach domowych można prze-
sunąć do elektrowni i elektrociepłowni 
zawodowych produkując ciepło i ener-
gię elektryczną do celów grzewczych?

 � Zapotrzebowania na moc 
w Krajowym Systemie 
Elektroenergetycznym

Pracę KSE cechuje duża zmienność. 
Rosnąca generacja wiatrowa z jednej 
strony, negatywny wpływ warunków po-
godowych (zamarzanie rzek w zimie, 
czy też susza w okresie letnim, które 
wpływają na dostępność wody chłodzą-
cej dla elektrowni termicznych) i zwięk-
szona awaryjność starzejących się jed-
nostek węglowych z drugiej powodują, 
że zapewnienie stabilnej pracy systemu 
elektroenergetycznego staje się coraz 
trudniejsze. W bieżącym roku odnoto-
wano dwa rekordowe zapotrzebowania 
na moc w KSE, w szczycie zimowym 
i letnim, a mianowicie: 

 � 19 stycznia 2017 r., o godz. 17:30 
zapotrzebowanie KSE wynosiło 26 
231 MW. Pracujące w kraju elek-

Rys. 1. Główne źródła ogrzewania w domach jednorodzinnych  
w Polsce [źródło: Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2013, 

Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2014]

Rys. 2. Warianty przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych krajowego planu likwidacji 
niskiej emisji [źródło: opracowanie własne GIG]

trownie wiatrowe dostarczały w tym 
czasie moc ok. 500 MW. Saldo wy-
miany międzynarodowej było ujemne 
i wynosiło ok 900-1000 MW.

 � 11 sierpnia 2017 r., w dwa lata po 
wprowadzeniu po raz pierwszy po 
1989 r. ograniczeń w poborze ener-
gii elektrycznej w Polsce, o godz. 
13:00 zapotrzebowanie KSE wynio-
sło 22 990 MW, a elektrownie wia-
trowe w południe dostarczały tylko 
200 MW mocy. Wystąpiły ogranicze-
nia w produkcji energii ze względu na 
temperaturę w rzekach. Ceny ener-
gii na rynku bilansującym wzrosły do 
poziomu 1500 PLN/MWh.
W obu przypadkach rezerwy mocy 

KSE pozostawały na granicy bezpie-
czeństwa.

Na rys. 3 przedstawiono zapotrzebo-
wanie na moc w KSE w sezonie grzew-
czym, w przykładowych dniach w paź-
dzierniku 2016 r., styczniu i kwietniu 
2017 r. 

Z wykresów widać, że okresy mniej-
szego zapotrzebowania na moc wystę-
pują w godzinach od 22:00 do 6:00. 
Różnica w zapotrzebowaniu w dniach 
roboczych sezonu grzewczego sięga 
30% pomiędzy szczytem a dolinami 
nocnymi.

Postawić należy w związku z tym hi-
potezę, że wykorzystanie energii elek-
trycznej dla celów ogrzewania w dolinach 
nocnych jest korzystne dla systemu, bo 
wyrównuje krzywą obciążenia bloków 
energetycznych, bądź zapobiega ich czę-
stym odstawieniom.
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 � Wykorzystania energii 
elektrycznej do celów 
grzewczych. Stan 
aktualny

W aktualnie obowiązującym stanie 
prawnym [2] i wynikających z niego roz-
wiązaniach energia elektryczna może 
być wykorzystywana do celów grzew-
czych w gospodarstwach domowych 
i instytucjach takich jak domy dziecka, 
hospicja, czy obiekty wykorzystywane 
przez inne organizacje prywatne i pu-
bliczne. Spółki handlujące energią elek-
tryczną oferują specjalną taryfę z niższą 
ceną za prąd w pewnych strefach czaso-
wych i w weekendy. W taryfie G12 doba 
podzielona jest na dwie strefy czasowe, 
w których cena prądu elektrycznego zale-
ży od czasu poboru. Niższa stawka obo-
wiązuje przez 10 godzin w ciągu doby:

 � 22:00-6:00 (dolina nocna)

1a 1b

1a 1b

1c

Rys. 3. Zmienność zapotrzebowania na 
moc w KSE:  

1a - październik 2016, 1b - styczeń 2017, 
1c - kwiecień 2017 [źródło: materiały 

problemowe PTPiREE]

 � 13:00-15:00 (dolina dzienna)
Przez pozostałe 12 godzin, w tzw. 

szczytach, stawka za zużycie prądu po-
zostaje wyższa. Strefy czasowe mo-
gą być przesuwane. Możliwe są także 
modyfikacje taryf uwzględniające oferty 
weekendowe i z wydłużoną strefą nocną. 
Z taryfy na ogrzewanie elektryczne mogą 
korzystać również odbiorcy, którzy zawar-
li umowę na dostawę energii elektrycz-
nej i nie są objęci taryfowaniem przez 
prezesa URE. Odbiorcy energii w taryfie 
G12 posiadają licznik dwustrefowy, dzięki 
któremu energia elektryczna dostarcza-
na jest do urządzeń grzewczych (piec 
akumulacyjny, bojler na ciepłą wodę), 
w godzinach tańszej taryfy, akumulowa-
na w tych urządzeniach i wykorzystywa-
na przez pozostałą część dnia. Szacuje 
się, że z 13 mln gospodarstw domowych, 
licznik dwutaryfowy zainstalowany jest 
w ok. 3 mln gospodarstw i obiektów.

Tab. 1. Stawki za energię elektryczną i usługę przesyłową dla taryfy G12 i G12w, 
PLN/kWh, w grupach energetycznych, na podstawie danych ze stron internetowych i 
PTPiREE, I kwartał, 2017 r.

Spółki obrotu Taryfa Strefa dzień
Strefa  
noc

Średnia stawka

Cena energii elektrycznej PLN/kWh

Enea S.A. G12 0,303 0,140 0,189

G12w 0,348 0,155 0,193

TAURON S.A. G12 0,306 0,177 0,218

G12w 0,319 0,177 0,208

PGE Dystrybucja S.A. G12 0,280 0,177 0,208

G12w 0,303 0,195 0,216

Energa S.A. G12 0,282 0,183 0,212

G12w 0,295 0,192 0,212

Innogy G12 0,293 0,259 0,283

G12w 0,303 0,265 0,290

Sprzedawcy razem G12 0,291 0,182 0,217

G12w 0,311 0,192 0,218

Opłata dystrybucja PLN/kWh

Enea Operator S.A. G12 0,199 0,076 0,127

G12w 0,193 0,070 0,113

TAURON Dystrybucja SA G12 0,196 0,057 0,113

G12w 0,227 0,050 0,100

PGE Dystrybucja S.A. G12 0,252 0,074 0,143

G12w 0,258 0,072 0,125

Energa Operator S.A. G12 0,267 0,074 0,149

G12w 0,280 0,076 0,133

Innogy Stoen Operator G12 0,164 0,049 0,098

G12w 0,166 0,079 0,111

Dystrybutorzy razem G12 0,225 0,057 0,130

G12w 0,237 0,067 0,116

W tab.1 zebrano uśrednione oferty 
firm energetycznych oferujących energię 
elektryczną na cele grzewcze w taryfach 
G12 i G12w (weekend).

Z  tab.1 wynika, że dla odbiorcy 
o rocznym zużyciu energii elektrycznej 
(w tym dla celów grzewczych) w ilości 
15000 kWh, średni koszt zakupu prądu 
wynosi 0,426 PLN/1kWh brutto. Roczny 
rachunek za energię elektryczną wynie-
sie więc 6 390 PLN.

 Koszty ogrzewania elektrycznego 
z wykorzystaniem taryfy G12 pozostają 
relatywnie wyższe w porównaniu z ta-
kimi mediami jak ciepło sieciowe, czy 
gaz. Czy jest zatem możliwe zastąpienie 
ogrzewania piecami węglowymi ciepłem 
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z elektrociepłowni, a w przypadku braku 
takiej możliwości energią elektryczną? 
Czy jest możliwe wprowadzenie taryfy 
antysmogowej dla ogrzewania elektrycz-
nego tam gdzie nie ma innej możliwo-
ści eliminacji emisyjnych palenisk wę-
glowych, ale w taki sposób, żeby koszt 
ogrzewania energią elektryczną pozosta-
wał na poziomie ogrzewania sieciowego?

 � Założenia Programu 
selektywnej elektryfikacji 
ciepłownictwa

Skuteczne, kosztowo efektywne 
i nieodległe w czasie wyeliminowanie 
szkodliwej dla zdrowia niskiej emisji wy-
maga przygotowania rządowego progra-
mu i przeprowadzenia skoordynowanych 
działań w skali całego kraju, z zachowa-
niem tych samych standardów. Z dniem 
rozpoczęcia Programu wprowadza się 
zakaz instalowania palenisk na pali-
wa stałe w nowobudowanych domach 
i obiektach publicznych oraz prywatnych. 
W odniesieniu do istniejących systemów 
grzewczych ustala się horyzont czaso-
wy wraz z określeniem wymogów tech-
nicznych i źródeł finansowania wymiany 
palenisk na nieemisyjne i niskoemisyjne 
źródła systemowe, ogrzewanie gazowe, 
pompy ciepła, paliwa płynne, a także inne 
dozwolone źródła, a w przypadku braku 
takich możliwości podłączenia energii 
elektrycznej dla celów grzewczych, po 
specjalnej taryfie. Program jest przezna-
czony dla odbiorców komunalnych.

 � Założenia szczegółowe

1.	 Z dniem rozpoczęcia Programu 
wprowadza się zakaz zabudowy 
palenisk na paliwa stałe dla celów 
ogrzewania, przygotowania ciepłej 
wody i na cele socjalne (cele grzew-
cze), w nowobudowanych domach 
jednorodzinnych i obiektach miesz-
kalnych wielorodzinnych, pozostałych 
obiektach prywatnych i publicznych.

2.	 Na etapie projektowania zabudowy 
przeprowadza się analizę dostępno-
ści mediów grzewczych w postaci 
ciepła systemowego, gazu ziemne-

go, pompy ciepła oraz innych dozwo-
lonych źródeł. W przypadku braku 
możliwości zapewnienia efektywne-
go ekonomicznie źródła dla celów 
grzewczych, przyjmuje się energię 
elektryczną jako podstawowe źródło 
zaopatrzenia w ciepło.

3.	 Ustala się zgodnie z wymogami usta-
wy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o cha-
rakterystyce energetycznej budyn-
ków [3] zapotrzebowanie ilościowe 
na energię elektryczną dla celów 
ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody, która musi być dostarczona 
do obiektu.

4.	 Dla istniejących systemów grzew-
czych, w ramach krajowego Pro-
gramu eliminacji niskiej emisji, 
skoordynowanego z inicjatywami 
samorządowymi, przeprowadza się 
analizę możliwości podłączenia 
obiektu do ciepła systemowego, 
gazu lub innego dozwolonego źró-
dła. W przypadku braku możliwości 
takiego podłączenia, właściciel mo-
że wystąpić o warunki podłączenia 
do sieci elektroenergetycznej, celem 
ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody, po specjalnej taryfie.

5.	 Ustala się specjalną taryfę na energię 
elektryczną, tzw. taryfę antysmogo-
wą dla celów grzewczych i przygo-
towania ciepłej wody dla odbiorców 
wyżej opisanych. 

6.	 Z uwagi na istniejące ograniczenia 
w zakresie przepustowości sieci elek-
troenergetycznej, a także możliwości 
finansowania taryfy antysmogowej, 
proces zastępowania emisyjnych 
źródeł ciepła, w szczególności ni-
sko sprawnych pieców węglowych, 
rozłożony będzie w czasie i realizo-
wany na poziomie samorządów.

7.	 Zakłada się, że właściciele domów 
i obiektów, którzy dokonali wymia-
ny emisyjnych, opalanych węglem 
systemów grzewczych na elektrycz-
ne, otrzymują prawo do korzystania 
ze specjalnej taryfy antysmogowej 
na poziomie ekwiwalentnych kosz-
tów ogrzewania ciepłem sieciowym 
z elektrociepłowni produkujących cie-
pło w wysokosprawnej kogeneracji.

8.	 Dedykowana taryfa finansowana bę-
dzie przez opłatę antysmogową w ta-
ryfie operatora systemu przesyłowe-
go lub poprzez obniżenie kosztów 
zakupu energii na cele grzewcze (li-
kwidacja opłaty za kolory, obniżenie 
akcyzy).

9.	 Taryfa antysmogowa wprowadzona 
jest niezależnie od istniejącej taryfy 
nocnej czy weekendowej. Finanso-
wana jest poprzez opłatę antysmo-
gową w taryfie operatora systemu 
przesyłowego i może być oferowana 
przez wszystkich sprzedawców ener-
gii elektrycznej w horyzoncie cza-
sowym zapewniającym stabilność 
finansową rozwiązania dla użytkow-
ników.

10.	Ogrzewanie obiektów z wykorzysta-
niem energii elektrycznej poprzedzo-
ne winno być przeprowadzeniem ter-
momodernizacji spełniającej kryteria 
efektywności energetycznej, zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 29 sierp-
nia 2014 r. o charakterystyce ener-
getycznej budynków.

11.	Wymiana pieca węglowego zasila-
jącego system grzewczy, podgrze-
wanie ciepłej wody i cele socjalne, 
na urządzenia elektryczne następuje 
pod nadzorem uprawnionego organu 
i jest trwała.

12.	Program nie jest przeznaczony dla 
przedsiębiorców. Specjalną taryfę na 
energię elektryczną można otrzymać 
wyłącznie na cele ogrzewania, przygo-
towania ciepłej wody i cele socjalne.

 � Aspekty ekonomiczne 
i finansowe Programu

1.	 Ogrzewanie elektryczne w ujęciu 
kosztowym dla odbiorcy pozosta-
je na poziomie ogrzewania ciepłem 
systemowym pochodzącym z elek-
trociepłowni produkującej energię 
elektryczną i ciepło w wysokospraw-
nej kogeneracji. Rozważyć należy 
benchmark odniesiony do elektro-
ciepłowni węglowej.

2.	 Porównując cenę ciepła sieciowego, 
na wysokim parametrze, przed do-
mowym wymiennikiem, na poziomie 
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60 do 70 PLN za 1 GJ brutto, do ce-
ny 1 GJ ciepła pochodzącego z wy-
korzystania energii elektrycznej, która 
wynosi w taryfie G12 (dla przykłado-
wego odbiorcy w tej taryfie w 2016 
r.: koszt zakupu energii elektrycznej: 
0,217 PLN, usługa dystrybucyjna: 
0,130 PLN, VAT: 0,079PLN; łącznie: 
0,426 PLN/kWh ) ok. 118 PLN za 1 
GJ, koszt tego drugiego medium jest 
prawie dwukrotnie wyższy. Zważyw-
szy, że cena zakupu 1kWh energii 
elektrycznej to ok. 0,55 PLN/1 kWh 
w taryfie G11, natomiast 0,43 PLN 
w taryfie G12, taryfa antysmogowa 
dla celów grzewczych musiałaby wy-
nosić ok. 0,24 PLN za 1 kWh brutto.

3.	 Gospodarstwo domowe w domu jed-
norodzinnym, które zużywa ok. 50 GJ 
ciepła rocznie uzyskałoby pokrycie 
różnicy między kosztem ogrzewania 
energią elektryczną, a kosztem cie-
pła sieciowego w specjalnej taryfie 
za energię elektryczną w wysokości 
ok. 2650 PLN na rok.

4.	 Taryfa antysmogowa finansowana 
może być w postaci opłaty w ta-
ryfie operatora systemu przesyło-
wego, a rozliczana poprzez opera-
torów systemów dystrybucyjnych. 
W przypadku likwidacji opłaty za 
kolory dla taryfy antysmogowej, 
bądź obniżenia akcyzy opłata an-
tysmogowa w taryfie operatora sys-
temu przesyłowego może nie być 
konieczna.

5.	 Objęcie selektywnym programem 
elektryfikacji ciepłownictwa 100 
tys. odbiorców, o profilu ogrzewa-
nia opisanym wyżej, wymagałoby 
zaangażowania środków w wyso-
kości 265 mln PLN rocznie.

6.	 Dofinansowanie termomodernizacji 
i kosztów wymiany pieców węglo-
wych na elektryczne prowadzone 
będzie poprzez lokalne programy 
ochrony środowiska i antysmogo-
we.

7.	 Wdrożenie Programu winno być 
poprzedzone inicjatywą pilotażową 
w wybranym mieście/obszarze ce-
lem identyfikacji problemów i okre-
ślenia skutków regulacji.

Program elektryfikacji ciepłownictwa 
ma charakter selektywny i przeznaczony 
jest dla szczególnie zagrożonych smo-
giem miast/gmin lub ich części, dla któ-
rych nie jest możliwe doprowadzenie cie-
pła sieciowego, zastosowanie gazu lub 
innego dozwolonego źródła ogrzewania. 
Skutkiem Programu będzie przesunięcie 
spalania węgla do dużych źródeł i ogra-
niczenie, a docelowo wyeliminowanie 
smogu pochodzącego z palenisk do-
mowych. Szczegółowy opis Programu 
w literaturze [4].

 � Wnioski i propozycje 
dalszych działań

 � Przeprowadzić programy pilotażo-
we dla wybranych obszarów np.: wy-
brane dzielnice Krakowa, wybrane 
lokalizacje na Śląsku, miasta uzdro-
wiskowe, które są szczególnie nara-
żone na zjawiska smogowe.

 � Programy pilotażowe o skali do kil-
kuset domów, wsparte od strony 
wymiany pieców przez samorządy, 
ofertą taryfy specjalnej przez spółki 
energetyczne pozwolą na weryfika-
cję założeń Programu i realną ocenę 
jego kosztów.

 � Wprowadzić w ramach regulacji dla 
istniejących taryf specjalnych taryfę 
G12AS (ANTYSMOGOWĄ), dostęp-
ną w ewentualnie zawężonych do-
linach nocnych i dziennych, niższą 
niż dotychczasowa oferta G12, po-
zwalającą na ogrzewanie na pozio-
mie benchmarku ciepła sieciowego.

 � Dokonać zmian w ustawie z dnia 
29 sierpnia 2014 r. o charaktery-
styce energetycznej budynków [3] 
i aktach prawnych towarzyszących, 
które umożliwią zastosowanie energii 
elektrycznej jako źródła ogrzewania.

 � Uruchomić prace nad wprowadze-
niem regulacji zakazujących budowy 
palenisk na paliwa stałe w nowych 
domach i obiektach publicznych 
i prywatnych oraz wprowadzeniem 
zasady, iż w przypadku braku możli-
wości dostarczenia ciepła sieciowe-
go, gazu lub innego dozwolonego 
źródła, energia elektryczna jest pod-

stawowym medium grzewczym, po 
specjalnej taryfie antysmogowej. 

 � Dla istniejących systemów grzew-
czych, w ramach krajowego Pro-
gramu eliminacji niskiej emisji, 
skoordynowanego z  inicjatywami 
samorządowymi, wprowadzić regu-
lacje, że w przypadku braku możli-
wości podłączenia obiektu do ciepła 
systemowego, gazu lub innego do-
zwolonego źródła, właściciel może 
wystąpić o warunki podłączenia do 
sieci elektroenergetycznej, celem 
ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody, po specjalnej taryfie.
Zakładając, że z wolumenu 10-12 

mln ton węgla spalanego w piecach do-
mowych około połowa może być prze-
sunięta do wytworzenia ciepła i energii 
elektrycznej w elektrowniach i elektro-
ciepłowniach systemowych, a z tego 
połowa do celów elektryfikacji ciepłow-
nictwa, daje to zwiększoną produkcję                                
6 TWh w dolinach nocnych, co w istotny 
sposób może wyrównać krzywą dobową 
obciążenia krajowego systemu elektro-
energetycznego.

Skuteczna eliminacja smogu = 
przesunięcie spalania węgla z pie-
ców domowych do elektrociepłowni 
i dostarczenie ciepła systemowego, 
a w przypadku niedostępności źró-
deł nieemisyjnych, energii elektrycz-
nej w TARYFIE ANTYSMOGOWEJ 
dla celów grzewczych, po kosztach 
ciepła z elektrociepłowni.
� o
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Czy nagroda, którą otrzymał Pan 
za zasługi dla branży ciepłowniczej, 
w trakcie Forum Ciepłowników Pol-
skich, jest dla Pana tą wyjątkową? 

Po 26 latach kierowania Elektrocie-
płownią „Zielona Góra” zostało to do-
strzeżone i zostałem uhonorowany Lau-
rem Ciepłownictwa z czego bardzo się 
cieszę. 

Gdyby miał Pan podsumować  
26 lat pracy w branży elektrocie-
płowniczej, to jakie sukcesy mógł-
by Pan wymienić? 

W branży ciepłowniczej pracuję po-
nad 40 lat. Na początku lat  dziewięćdzie-
siątych wniosłem istotny wkład w utwo-
rzenie samodzielnego przedsiębiorstwa 
państwowego Elektrociepłownia „Zielo-
na Góra”, które następnie w ciągu 2 lat, 
jako jedne z pierwszych w branży, zo-
stało przekształcone w spółkę akcyjną. 
Pod moim kierownictwem zielonogór-
ska elektrociepłownia dokonała dużego 
skoku organizacyjno-technologicznego. 
Powstał nowoczesny blok gazowo -pa-
rowy, kotły węglowe zostały zastąpione 
kotłami gazowo-olejowymi. Od 2012 r. 
nie spalamy węgla, przyczyniając się do 

Rozmowa z Marianem Babiuchem, 
prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych  

TOCZY SIĘ MERYTORYCZNA DYSKUSJA 

O KOGENERACJI
znacznej poprawy czystości powietrza 
w mieście.  Również od samego począt-
ku  uczestniczę na forum ogólnopolskim  
w promocji technologii, które ograniczają 
zanieczyszczenie miast w związku z pro-
dukcją ciepła. Od początku istnienia Pol-
skiego Towarzystwa Elektrociepłowni Za-
wodowych zasiadam w jego zarządzie, 
a od czterech kadencji jestem prezesem 
PTEZ, z czego jestem dumny. 

Które działania w ramach towa-
rzystwa PTEZ uważa Pan za najważ-
niejsze?

W latach dziewięćdziesiątych zaan-
gażowałem się w działania zespołu, który 
pracował nad stworzeniem pierwszego 
prawa energetycznego w Polsce. Póź-
niej w ramach PTEZ podjęliśmy kroki na 
rzecz restrukturyzacji polskich elektrocie-
płowni. Byłem też zaangażowany w two-
rzenie ustawy o rozwiązaniu kontraktów 
długoterminowych, którą z sukcesem 
udało się wdrożyć w 2008 r. A ostatnio są 
to prace związane z rozwojem kogenera-
cji w Polsce. Jest to szczególnie ważne, 
gdyż po 2018 r. ustaje wsparcie dla ko-
generacji w obecnej formie i konieczne 
są nowe rozwiązania. Na początku wrze-

śnia mieliśmy spotkanie z Ministerstwem 
Energii, podczas którego wraz z Izbą Go-
spodarczą  Ciepłownictwo Polskie, Izbą 
Energetyki Przemysłowej i Odbiorców 
Energii  oraz Izbą  Gospodarczą Gazow-
nictwa przedstawiliśmy swoje wspólne 
propozycje, z czego bardzo się cieszę. 
W przeszłości bywało tak, że spieraliśmy 
się w komisjach sejmowych. Dzisiaj roz-
mawiamy w gronie ekspertów i przyjaciół. 
Wiadomo, że bez odbioru ciepła nie bę-
dzie kogeneracji. 

Czy współpraca pomiędzy bran-
żą, PTEZ a rządem, przebiega po-
myślnie? 

Mogę powiedzieć, że współpraca jest 
bardzo dobra i toczy się merytoryczna 
dyskusja. Jest otwartość na argumenty. 
Wygląda na to, że coś się uda dobrego 
wspólnie zrobić. Zresztą już są pewne 
efekty i pewne działania oraz pomysły, 
które powinny zostać wdrożone w życie. 

 Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał:
Marek Szeles

 



Na początku lat 90. nasi inżynierowie podłączyli pierwsze polskie 
firmy do Internetu. Od tego czasu stale rozwijamy się, 
dostarczając rozwiązania IT najlepszej jakości, o najwyższym 
stopniu komplikacji. 

Oferta Grupy Atende obejmuje światowych dostawców 
technologii i rozwiązania autorskie. Budujemy sieci operatorskie 
i korporacyjne oraz centra danych, świadczymy usługi 
utrzymania IT, projektujemy i wdrażamy systemy 
cyberbezpieczeństwa. Dostarczamy dedykowane rozwiązania IT 
dla telekomunikacji, energetyki, administracji publicznej i służby 
zdrowia.
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Dagmara Kałus, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Jak co roku, w Międzyzdrojach, na najważniejszej i niezwykle prestiżowej 
konferencji branży ciepłowniczej nie mogło zabraknąć Wydawnictwa „Nowa 

Energia”, które pełniło patronat medialny nad tym wydarzeniem. Tegoroczne 
Forum odbyło się pod hasłem „Czyste powietrze w mieście“ i trwało od 10 do 13 
września 2017 r. 

XXI Forum 
Ciepłowników Polskich

Z całego wachlarza niezwykle istot-
nych wystąpień, rozmów i analiz wybra-
liśmy Debatę, która odbyła się w sesji 
inaugurującej Forum - „Czas na strate-
giczne decyzje”. Prowadzącym i mode-
ratorem panelu był Jacek Szymczak, 
prezes Izby Gospodarczej Ciepłow-
nictwo Polskie, który starał się zdia-
gnozować nagłośniony ostatnimi czasy 
problem tzw. niskiej emisji i wraz z pa-
nelistami odpowiedzieć na pytania: co 
tworzy „niską emisję, kto w główniej 
mierze odpowiada za złą jakość po-
wietrza i jak można temu zaradzić. Mo-
derator rozpoczynając debatę zacy-
tował Najwyższą Izbę Kontroli, która 
2013 r. podała, że właśnie „niska emi-
sja” tworzona przez pyły i benzo(a)pi-
ren jest zagrożeniem dla życia ludzkie-
go, a z powodu złej jakości powietrza 
przedwcześnie umiera aż 47 tys. ludzi! 

W Debacie uczestniczyli: Agniesz-
ka Sosnowska, dyrektor Departamen-
tu Ochrony Powietrza i Klimatu w Mi-
nisterstwie Środowiska; Maciej Bando, 

Paneliści (od prawej): Agnieszka Sosnowska, dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza  
i Klimatu, Ministerstwo Środowiska; Bogusław Białowąs, p.o. prezesa zarządu BOŚ;  

Maciej Bando, prezes URE; Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW
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prezes Urzędu Regulacji Energetyki; 
Artur Michalski, zastępca prezesa za-
rządu Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Bogusław Białowąs, p.o. prezesa 
zarządu Banku Ochrony Środowiska.

J. Szymczak: Najwięcej szkodli-
wych substancji nie powstaje w sze-
roko rozumianym sektorze energii, 
a w indywidualnych paleniskach. Aż 
90% benzo(a)pirenów produkowanych 
jest poza przemysłem. Trzeba zatem 
realizować takie programy jak „Program 
ciepła systemowego”, ponieważ ma to 
istotny wymiar edukacyjny. Nie tylko od 
rozwiązań prawnych i działań na pozio-
mie rządowym czy samorządowym, 
ale przede wszystkim od świadomości 
mieszkańców zależy czy skuteczniej 
będziemy mogli walczyć z niską emi-
sją. Jakie działania są podejmowane 
i co możemy zrobić z punktu widzenia 
rządu na poziomie legislacyjnym, że-
by poprawić jakość powietrza w na-
szym kraju? 

A. Sosnowska: Istnieje wiele dzia-
łań programowych wspierających sys-
temy ciepłownicze. Są nimi m.in.: Stra-
tegia Rozwoju Kraju 2020, Strategia 
Odpowiedzialnego Rozwoju, program 
„Czyste powietrze”, Strategia „Bezpie-
czeństwo Energetyczne i Środowisko” 
Perspektywa 2020 r., itd. Wewnątrz re-
sortu stworzyliśmy Krajowy Program 
Ochrony Powietrza do 2020 r. W paź-
dzierniku ub.r. udało się powołać Ko-
mitet sterujący do spraw realizacji Kra-
jowego Programu Czyste Powietrze. 
W skład tego komitetu premier powo-
łała sekretarzy i podsekretarzy stanu 
z kluczowych resortów naszego kraju, 
którzy mają faktyczny wpływ na popra-
wę jakości powietrza. W wyniku tych 
spotkań, których odbyło się obecnie 
6 - wyszło rozporządzenie eliminują-
ce z obrotu kotły, które nie spełniają 
wymagań środowiskowych. Komitet 
intensywnie też pochyla się nad zmia-
ną ustawy o systemie monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw, gdzie zo-
staną wskazane przesłanki jakie paliwa 
(łącznie ze wskazaniem zakazu stoso-
wania mułów i flotokoncentratów) mo-

gą być stosowane przez indywidual-
nych odbiorców. Jeśli chodzi o emisję 
ze średnich źródeł spalania czyli Dyrek-
tywę MCP, to projekt ustawy zmienia-
jącej Prawo ochrony środowiska wdra-
żający Dyrektywę MCP został przyjęty 
i jak najszybciej zostanie wdrożony, na 
transpozycje aktu mamy czas do 19 
grudnia br. Ustawa nie jest jednak wy-
starczająca. Potrzebna jest zmiana roz-
porządzenia o rodzajach instalacji, które 
wymagają zgłoszenia lub zezwolenia, 
a przede wszystkim rozporządzenia 
o standardach emisyjnych (które za 
jakiś czas pojawi się w konsultacjach 
publicznych). 

Co do konkluzji BAT, mamy czte-
ry lata żeby zmierzyć się z problemem 
dostosowania instalacji do standardów 
emisyjnych, związanych z monitoro-
waniem instalacji. Mogę powiedzieć, 
że trwają obecnie analizy czy decyzje 
wykonawcze KE zaskarżyć i szukane 
są w tym momencie podstawy i argu-
menty do tego typu działania. 

J. Szymczak: Na bazie wypowie-
dzi dyrektor Sosnowskiej zostały po-
ruszone dwie kwestie. Jest to kwestia 
poziomu i możliwości realizowania in-
westycji w sektorze ciepłowniczym oraz 
kwestia paliwa - węgla. Zostało wyda-
ne kolejne opracowanie „Energetyka 
cieplna w liczbach” z którego wynika, 
że poziom inwestycji w naszym sekto-
rze jest znacznie mniejszy. Czy jest to 
znak zmniejszenia nakładów czy nor-
malna kwestia związana np. z cyklem 
inwestycyjnym?

M. Bando: Na podstawie sprawoz-
dań przesyłanych do urzędu przez firmy 
ciepłownicze dokonaliśmy analizy zdol-
ności inwestycyjnej podmiotów. Wie-
dzieliśmy, że nie jest dobrze i znalazło 
to swoje odzwierciedlenie w liczbach. 
Nie jesteśmy zaskoczeni potrzebami 
sektora, nie powinno też dziwić nas sta-
nowisko Komisji Europejskiej. Zdajemy 
sobie sprawę, że potrzeby inwestycyj-
ne mają wpływ na „politykę taryfową” 
danej firmy, bo to dla nich ‘być albo 
nie być’. Niestety z drugiej strony Re-
gulator stoi przed dylematem wzrostu 
cen i stawek opłat. Trudno dzisiaj mó-

wić, że priorytetem będzie utrzymanie 
opłat za dostawę ciepła na niezmienio-
nym poziomie. Wzrastające ceny paliw 
i potrzeby inwestycyjne wymagają od 
Urzędu przyjęcia bardziej elastycznego 
sposobu myślenia. Musimy też pamię-
tać o dwóch kluczowych kwestiach. Po 
pierwsze, w przyszłym roku odbywa-
ją się wybory samorządowe, a bran-
ża ciepłownicza jest bardzo blisko sa-
morządom. Trzeba więc uważać, aby 
ciepłownictwo nie zostało „wmieszane” 
w akcję wyborczą. Przykre i niedopusz-
czalne ze względów społecznych jest 
dla mnie to, że często lekceważymy tak 
proste i dostępne metody, jak program 
ocieplania budynków czy edukacji eko-
logicznej oraz środowiskowej w kontek-
ście emisyjności źródeł energii. Są to 
obszary, na których ciepłownictwo po-
winno podjąć wspólne działania z inny-
mi branżami gospodarki.

J. Szymczak: Problemem są też 
koszty, czyli to ile mieszkaniec będzie 
płacił za ciepło. To prawda, że taryf nie 
da się dzisiaj utrzymać na tym samym 
poziomie, ponieważ mamy duży pro-
blem z węglem. W sytuacji kiedy w spo-
sób racjonalny będziemy musieli prze-
kładać w taryfach nowe ceny węgla 
w bardzo wielu przypadkach znajdzie-
my się w formule 4b. Nie chcielibyśmy 
wtedy być traktowani jako przedsiębior-
stwo nieefektywne i pozbawiani zwrotu 
na kapitale, ponieważ żeby inwestować 
potrzebujemy właśnie tych pieniędzy. 

M. Bando: Nie ma zgody czy mo-
wy o „karaniu” branży za efektywność 
działania, a jeżeli wychodziłyby jakieś 
sprawy sporne, to każda jest i będzie 
indywidualnie oceniana. Nie przewidu-
ję, aby jakieś przedsiębiorstwo zostało 
pozbawiane zwrotu z kapitału. 

J. Szymczak: Jak powiedział pre-
zes Kazimierz Kujda: pieniędzy na wal-
kę ze smogiem jest więcej niż złożo-
nych do tej pory wniosków. Z czego 
zatem możemy korzystać i czy z punktu 
widzenia NFOŚiGW jest wystarczające 
zainteresowanie, czy też nie? 

A. Michalski: NFOŚiGW to już 28 
lat działalności, w trakcie której wydali-
śmy ponad 70 mld zł, w większości ze 
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środków krajowych, na projekty środo-
wiskowe i energetyczne. Sfera ener-
getyczna to ok. 20-30% tej sumy. Co 
do działalności Funduszu, to obecnie 
mamy środki z I Osi Priorytetowej tj. 
Energetyki w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Dopiero w zeszłym ro-
ku ruszyliśmy z wnioskami, ponieważ 
wcześniej program nie był odpowiednio 
przygotowany. W tym momencie jeste-
śmy po pierwszych konkursach i roz-
strzygnięciach, i nie wygląda to tak do-
brze jakbyśmy chcieli, ale nadrabiamy 
zaległości. Np. na działanie 1.6.1 Źró-
dła wysokosprawnej kogeneracji jest 
więcej chętnych niż dostępnych obec-
nie pieniędzy. Konkurs ten skierowany 
był do przedsiębiorców i dotyczył wy-
sokosprawnej kogeneracji do 20 MW, 
nawet tej opartej na węglu oraz powy-
żej 20 MW na źródłach odnawialnych 
np. biomasa. Zgłosiło się wiele takich 
projektów, już za nami rozstrzygnięcia 
konkursu i obecnie podpisywane są 
umowy. W trakcie są też kolejne nabo-
ry, a następne będą uruchamiane we 
wrześniu i październiku, w zasadzie na 
wszystkie działania. Większość działań 
dla przedsiębiorstw ciepłowniczych to 
jednak dotacje, przede wszystkim na 
rozbudowę, modernizację czy budo-
wę sieci ciepłowniczych w działaniu 
1.5. i 1.6.2. Są jeszcze środki na te 
przedsięwzięcia i można już składać 
wnioski. Starając się o środki należy 
jednak pamiętać o kwestii efektywnej 
sieci ciepłowniczej - system taki po-
wstaje w MPEC Tarnów. W tym gronie 
nie trzeba mówić, że ciepło systemowe 
jest tym do czego powinniśmy dążyć. 
Środków finansowych jest sporo i za-
chęcam do korzystania. Jest dostęp-
ne ok. 10 mld zł ze środków krajowych 
i unijnych. Zachęcam również do skła-
dania postulatów w jaki inny sposób 
NFOŚiGW może pomóc branży w re-
alizacji inwestycji.

J. Szymczak: ME podjęło naszą 
inicjatywę i złożyło dokumenty do KE 
na notyfikowanie programu na tzw. nie-
efektywne systemy ciepłownicze. Wa-
runkiem zrealizowania inwestycji jest 

poprawa efektywności energetycznej 
co jest najbardziej zrozumiałe, a nie za-
pewnienie określonego procentowego 
udziału ciepła pochodzącego z kogene-
racji OZE, czy ciepła odpadowego. KE 
przesłała kolejne pytania, które wskazu-
ją, że poważnie rozważa notyfikowanie 
tego specjalnego programu. W tym wy-
padku będzie można realizować znacz-
nie więcej inwestycji i korzystać m.in. 
ze środków narodowych. Czy zatem 
E-KUMULATOR dla branży może być 
dobrą propozycją? 

A. Michalski: E-KUMULATOR, 
czyli Ekologiczny Akumulator dla Prze-
mysłu, to program, którego celem jest 
zmniejszenie negatywnego oddziały-
wania przedsięwzięć na środowisko 
poprzez działania inwestycyjne. Roz-
szerzyliśmy formułę E-KUMULATORA, 
ponieważ były w nim zawarte zasady 
przedsięwzięcia nie związane z popra-
wą efektywności energetycznej, tylko 
związane z oszczędnością zasobów 
środowiskowych. E-KUMULATOR to 
formuła, z której korzystają największe 
przedsiębiorstwa, akurat nie ciepłow-
nicy. Największym beneficjentem jest 
dotychczas ArcelorMittal. Chciałbym 
w tym miejscu podkreślić, że w najbliż-
szym czasie nastąpi poprawa, polega-
jąca na zacieśnieniu współpracy pomię-
dzy WFOŚiGW i NFOŚiGW. Będzie to 
działanie wspólne, czego wcześniej nie 
było, ponieważ dotychczas WFOŚiGW 
działały odrębnie i programy pomoco-
we były nieskoordynowane, nakładały 
się na siebie, zaś fundusze wojewódz-
kie i narodowy fundusz powinny działać 
komplementarnie i substytucjonarnie. 
NFOŚiGW będzie się zajmował większy-
mi inwestycjami, zaś szereg mniejszych 
znajdzie się w WFOŚiGW i myślę, że 
będzie to o wiele łatwiej dostępne. Tak 
więc E-KUMULATOR będzie realizowa-
ny również na poziomie województwa. 

J. Szymczak: Mamy więc sytu-
ację, w której nie będziemy pozbawiani 
zwrotu na kapitale. W momencie kiedy 
będziemy mieli środki własne wyko-
rzystywane częściowo na inwestycje, 
będziemy mogli jeszcze pełniej korzy-
stać z pieniędzy pomocowych, czyli 

z NFOŚiGW i WFOŚiGW. Trzeba jed-
nak wziąć pod uwagę również pienią-
dze pozyskane na rynku kapitałowym. 
Czy BOŚ ma jakąś dedykowaną pro-
pozycję dla przedsiębiorstw ciepłow-
niczych, która uwzględnia specyfikę 
działalności naszej branży? 

B. Białowąs: Bank Ochrony Śro-
dowiska działa już od ponad 26 lat. 
Wyróżnikiem BOŚ - wpisanym w jego 
DNA - jest aktywne wspieranie projek-
tów proekologicznych, w tym przedsię-
wzięć na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej, które przekładają się 
wprost na ochronę środowiska. Ma-
my na tym polu niemałe osiągnięcia. 
Wartość wszystkich przyjaznych śro-
dowisku inwestycji zrealizowanych przy 
współudziale finansowym BOŚ sięgnę-
ła już 50 mld zł. W latach 1991-2016 
łączna wartość proekologicznych kre-
dytów udzielonych przez bank wyniosła 
18,6 mld zł. Warto także podkreślić, że 
nasza aktywność przyczyniła się w tym 
czasie do zmniejszenia emisji CO2 na 
poziomie ok. 4 mln ton. 

Nie boimy się wchodzenia w przed-
sięwzięcia z sektora ciepłowniczego 
- wręcz przeciwnie - mamy szerokie 
portfolio produktów finansowych dopa-
sowanych do potrzeb branży, współ-
pracujemy też z bankami zagranicznymi 
uruchamiając specjalne linie kredytowe. 
Chciałbym jednak szczególnie podkre-
ślić, że naszą siłą są przede wszystkim 
ludzie - wysokiej klasy eksperci odpo-
wiednio przygotowani do współpracy 
przy realizacji tego typu projektów. Je-
steśmy jedynym bankiem w Polsce, któ-
ry zatrudnia inżynierów ekologów spe-
cjalizujących się w realizacji złożonych 
montaży finansowych inwestycji pro-
ekologicznych. 

Współpracujemy ponadto ściśle 
z NFOŚiGW, większościowym akcjo-
nariuszem BOŚ. Dobrym przykładem 
jest choćby uruchomienie EKOkredy-
tu Prosument II - projektu wspierają-
cego inwestycje w mikroźródła OZE. 
W przypadku większych inwestycji war-
to podkreślić, że mocną stroną BOŚ 
są kredyty inwestycyjne tworzone ja-
ko uzupełnienie oferty NFOŚiGW oraz 
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funduszy wojewódzkich. Umożliwiają 
one pokrycie kosztów danej inwestycji 
w tej części, która nie jest finansowana 
ze środków funduszy. 

Oczywiście finansujemy też samo-
dzielnie przedsięwzięcia proekologicz-
ne przedsiębiorców bazując na naszym 
szerokim spektrum produktów finanso-
wych. Do każdego projektu podcho-
dzimy indywidualnie ustalając z inwe-
storem najbardziej optymalne kierunki 
finansowania. Im projekt bardziej złożo-
ny i o wyższych kosztach, tym stopień 
szczegółowości uzgodnień jest większy. 

Zależy nam na tym, żeby BOŚ, 
który dysponuje ponad 60 oddziała-
mi na terenie całego kraju, był central-
nym oknem kompleksowej obsługi dla 
wszystkich klientów zainteresowanych 
przedsięwzięciami proekologicznymi, 
w tym oczywiście projektami z obszaru 
efektywności energetycznej. Tu istotną 
rolę odgrywają m.in. ekolodzy, o któ-
rych wspominałem. Zależy nam na tym, 
żeby klient w każdym oddziale banku 
mógł uzyskać pełną informację odno-
śnie puli środków finansowych, któ-
re mogą mu zostać przyznane. War-
to w tym momencie dodać, że zwykle 
optymalny montaż finansowy takiego 
przedsięwzięcia obejmuje zarówno 
środki własne inwestora, które zawsze 
powinny być w tego typu działaniu, jak 
i dotacyjne formy bezzwrotne oraz pre-
ferencyjne formy finansowania. 

Reasumując, chcemy żeby BOŚ był 
miejscem, w którym każdy klient jest 
w stanie uzyskać optymalną, najlepiej 
dopasowaną dla niego ofertę w tym 
zakresie.

Z sali padło pytanie, odnośnie pro-
gramu EBOR i EBI. Słuchacz spotkał 
się z opinią, że programy te zastopowa-
ły finansowanie źródeł opartych o pali-
wa stałe. Czy zatem w BOŚ ciepłowni-
cy, którzy pracują na paliwach stałych 
mają szansę na uzyskanie pieniędzy? 

B. Białowąs: Każdy projekt wy-
maga indywidualnego rozpatrzenia. Nie 
wykluczamy potrzeby modernizacji ko-
tłowni wykorzystujących paliwa stałe, 
np. w zakresie dostosowania się do 
wzrastających wymogów prawnych. 

J. Szymczak: Pewnym problemem 
może być kwestia zabezpieczeń kredy-
tu, dlatego że z reguły zabezpieczamy 
się majątkiem. Jeżeli zabezpieczamy 
się budynkiem użytecznym to wartość 
tego budynku odpowiada wartości za-
bezpieczenia, natomiast jeśli chcemy 
zabezpieczyć kredyt naszym majątkiem 
- sieciami/źródłem to praktyka jest ta-
ka, że ok. 20% wartości tej nierucho-
mości bierze się ze środka trwałego 
jako zabezpieczenie. Czy jest to stała 
tendencja czy możemy liczyć na lepsze 
rozwiązanie?

B. Białowąs: Zabezpieczenia, 
o których mowa w pytaniu, są oczywi-
ście brane pod uwagę. Należy jednak 
pamiętać, że ich wycena jest zdecy-
dowanie niższa, ponieważ możliwość 
ewentualnego dochodzenia roszczeń 
z tego typu majątku jest trudna. Na 
szczęście na rynku mamy takie instru-
menty jak gwarancje i poręczenia, któ-
re doskonale wkomponowują się w po-
trzeby Klientów. Istotne jest także to, że 
w zależności od przedsięwzięcia może-
my udzielać kredytów nawet do 20 lat. 

Padło pytanie z sali czy nie po-
winniśmy sobie zadać strategicznego 
pytania - czy ciepłownictwo nie ma-
jąc innych systemów wsparcia powin-
no w przyszłości opierać się na węglu 
kamiennym? Wymogi co do środo-
wiskowych parametrów będą rosły, 
więc koszty przystosowania techno-
logii również. Może dojść do sytuacji, 
że wytwarzanie ciepła będzie najdroż-
sze z wszystkich paliw jakie mamy do 
dyspozycji. Na dzień dzisiejszy węgiel 
niskiej jakości jest konkurencyjny do 
gazu, biomasy, geotermii, itd. Czy nie 
powinniśmy zatem przemodelować na-
szego myślenia na temat systemu cie-
płownictwa np. na kogenerację czy inne 
systemy wytwarzania, które pozwolą 
nam rzeczywiście zachować czyste 
powietrze, również w mieście? Pyta-
jący zapytał również o kwestie przyłą-
czania do miejskiej sieci ciepłowniczej 
ciepła systemowego, w szczególno-
ści odbiorców indywidualnych. Osie-
dla są rozległe, koszt budowy sieci 
jest duży i tylko Konin i Bełchatów ma 

10% odbiorców indywidualnych. Nato-
miast zazwyczaj w dużych systemach 
ciepłowniczych, systemy które są tak 
preferowane nie są pro-przyłączenio-
we jeśli chodzi o osiedla domków in-
dywidualnych. Powinno się więc zna-
leźć metodę albo formę wsparcia na 
poziomie odbiorcy albo na poziomie 
dystrybutora. W tym miejscu powinno 
się znaleźć sposób na rozwiązanie te-
go problemu, który dotyczy większości 
miast w Polsce. 

Kolejne pytanie skierowane zostało 
do prezesa Bando w temacie cen wę-
gla i procesu taryfowego. 

M. Bando: Temat ceny węgla jest 
tematem naszych obecnych spotkań 
z Izbą. Rozmawiamy o tym co najmniej 
od pół roku. Zdajemy sobie z tego spra-
wę, że mamy dzisiaj monopol na rynku 
tego paliwa. Mamy jedną firmę, która 
stawia twarde warunki. Mogę tylko po-
wiedzieć, że każda taryfa przedstawio-
na do zatwierdzenia jest traktowana 
indywidualnie. Dla nas istotnym wyróż-
nikiem ceny paliwa staje się indeks wę-
glowy agencji w Katowicach i staramy 
się rozpatrywać umowy Spółek w opar-
ciu o ten indeks. Obserwujemy, w jakim 
tempie zmienia się cena, ponieważ nie 
chcemy doprowadzić do sytuacji, że ci 
którzy mają teraz obowiązujące taryfy 

Moderator Panelu Jacek Szymczak, Izba 
Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
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- a kształtowali je np. 4 miesiące temu 
- zwrócą się z wnioskiem o podwyżkę 
kolejnej taryfy o 30%. 

Mówię o wytwórcach ciepła, ponie-
waż w połączeniu z opłatami wynikają-
cymi z taryfy dystrybutora, w mniejszym 
stopniu przełoży się to na odbiorców. 
Ale skokowe zmiany nie są wskaza-
ne z punktu widzenia regulacji, więc 
wszystkich tych którzy są obecnie 
w trakcie procesu taryfowego zapew-
niam, że będziemy starali się łagodzić 
i przewidywać możliwość fluktuacji cen 
paliw. Trzeba też pamiętać, że rozpo-
rządzenia taryfowe są ogólnie przygo-
towane na wzrost cen paliw. Nie ma 
natomiast mechanizmu, który mógłby 
bronić interesów odbiorcy końcowego 
czyli mieszkańca w budynku wieloloka-
lowym w sytuacji odwrotnej. Niedawno 
mieliśmy taką tendencję rynkową, że 
ceny węgla spadały, a my nie mieliśmy 
żadnych narzędzi do tego, aby zachę-
cić przedsiębiorstwa do obniżenia cen. 
Nie jest to więc równoważna dla obu 
stron sytuacja, w której można w prosty 
sposób równoważyć interesy odbior-
ców i przedsiębiorstw energetycznych 
w przypadku fluktuacji cen na rynku pa-
liw. Dotyczy to nie tylko taryf ciepłow-
niczych, ale również taryf gazowych 
i energii elektrycznej. Regulator czuje 
się tu wyposażony w niewspółmiernie 
słabe narzędzia, w stosunku do dyna-
micznych zmian otoczenia zewnętrz-

nego - wzrostów czy także spadków 
cen paliw. Ale powtarzam, że bez wąt-
pienia będziemy uwzględniać prognozy 
cen paliw węglowych, bo te są na dzi-
siaj najbardziej newralgiczne dla rynku. 

Padło również pytanie czy bę-
dzie można wystąpić o zmianę taryfy 
w trakcie, jeżeli została zatwierdzona 
w warunkach historycznych biorąc pod 
uwagę argument, że chcemy uniknąć 
skokowego wzrostu w przyszłym roku.

M. Bando: Zawsze istnieje taka 
możliwość, żeby w trakcie obowiązywa-
nia danej taryfy wystąpić z wnioskiem do 
organu czyli Urzędu Regulacji Energetyki 
o jej skorygowanie. Szczególnie jest to 
mile widziane, kiedy jest wnioskowane 
obniżenie cen lub stawek opłat. Jednak 
przy wzroście cen i stawek opłat muszą 
być przedstawione mocne argumenty 
w postaci dokumentów np. kopii kon-
traktów, nowych umów, czy też anek-
sów do umów obowiązujących. Jeżeli 
firma ma takie argumenty, proszę skła-
dać wnioski o korektę taryf . 

J. Szymczak: Odpowiadając na 
pytanie dotyczące zmian w sektorze 
ciepłowniczym, warto tutaj wspomnieć 
o Pakiecie zimowym. Trzeba popatrzeć 
na nowelizowaną Dyrektywę OZE i Dy-
rektywę o zarządzaniu unią energetycz-
ną, ponieważ m.in. tam jest wprowa-
dzona platforma finansowa. Będzie ona 
uruchomiona dla państw, które nie re-
alizują określonej ścieżki wzrostu OZE. 

Idzie bój m.in. o zwiększenie ścieżki 
OZE w ciepłownictwie, gdyż stanowi 
o tym artykuł 23 i 24. Czy będzie to 
1%? Propozycją w raporcie sprawoz-
dawcy jest wzrost o 2% rocznie, a usta-
wienie celu narodowego nie na pozio-
mie 27% dla całej Unii, tylko 35% dla 
każdego z poszczególnych Państw. 
Oczywiście dyskutujemy o tych rozwią-
zaniach. Jak spojrzymy na Dyrektywę 
o efektywności energetycznej, dotyczą-
cej również zarządzania budynkami, to 
jednym z celów wyraźnie napisanych 
jest dekarbonizacja sektora w 2050 r. 
Kierunek więc został wyznaczony.  

A. Sosnowska: Żeby nie zostawić 
sprawy jakości powietrza tak negatyw-
nie, chciałabym dodać, że oczywiście 
liczba stref z przekroczeniami jakości 
powietrza z roku na rok się zmienia. 
Obserwujemy wyraźny trend w tym kie-
runku. Na początku września br. byli-
śmy przed Trybunałem Sprawiedliwości 
w sprawie, gdzie KE zaskarża Polskę 
za niewłaściwą jakość powietrza. Tam 
jako przykłady podaliśmy efekty działań 
samorządu lokalnego, zarówno samo-
rządu małopolskiego, jak i śląskiego. 
Uchwały o zmianie ustawy antysmo-
gowej przynoszą duże efekty. Liczba 
stref z przekroczeniami znacznie zma-
lała z liczby 180 stref w 2011 r. do ok. 
80 w 2015 r. Widać, że poprawa po-
wietrza przy odpowiednio wydawanych 
środkach jest widoczna.  o

Uczestnicy XXI Forum Ciepłowników Polskich
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6 września 2017 r. nastąpiło uro-
czyste przekazanie do eksploatacji no-
wej Stacji Uzdatniania Wody na potrze-
by Elektrowni Opole. Stacja Uzdatniania 
wody została zaprojektowana oraz kom-
pleksowo wykonana przez konsorcjum 
polskich firm: SEEN Technologie - lidera 
konsorcjum odpowiedzialnego m.in. za 
zakres technologiczny, Instal Warszawa 
- zakres robót żelbetowych, Elemont - 
zakres robót elektrycznych. 

Kontrakt, zawarty w lutym 2015 r., 
obejmował swoim zakresem wykonanie 
Stacji Uzdatniania Wody „pod klucz” co 
oznacza kompleksowe projektowanie, 
dostawy, wykonawstwo, montaż, rozruch, 

inż. Krzysztof Michałek, SEEN Technologie Sp. z o.o.

Gospodarka wodna na elektrowni jest jedną 
z głównych instalacji tzw. pozablokowych 

odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie bloków 
energetycznych. Od jakości i dostępności wody na 
potrzeby uzupełniania układów chłodniczych oraz 
obiegów kotłowych zależy sprawność całego układu, 
jego żywotność a także elastyczność pracy całej 
elektrowni. Nowo wybudowana Stacja Uzdatniania 
Wody w Elektrowni Opole jest dobrym przykładem 
właściwego podejścia do modernizacji starych 
i wysłużonych instalacji przygotowania wody na 
elektrowni.

Modernizacja układu  
przygotowania wody w elektrowni 
na przykładzie Elektrowni Opole

Rys. 1. Nowy SUW na Elektrowni Opole
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ruch próbny oraz osiągnięcie wymaga-
nych parametrów jakościowych i ilościo-
wych wody. Łączna wartość kontraktu to 
ponad 351 mln zł brutto.

Inwestycja w Elektrowni Opole jest wy-
jątkowa pod wieloma względami. W ostat-
nich latach w Polsce nie było inwestycji 
związanej z technologią uzdatniania wo-
dy zrealizowanej w takiej skali. Wydaj-
ność nowej instalacji, rzędu 7 200 m3/h 
z powodzeniem mogłaby zaspokoić za-
potrzebowanie na wodę miasta wielkości 
np. Poznania. Na terenie przeznaczonym 
pod inwestycję powstał praktycznie cały 
kompleks, obejmujący swoim zakresem 
wszystkie obiekty budowlane w których 
prowadzone są procesy uzdatniania wo-
dy. Inwestycję wykonano na obszarze 
o powierzchni ponad 25 000 m2, gdzie 
łączna powierzchnia zabudowy obiektów 
to ponad 12 000 m2, a kubatura przekra-
cza 170 000 m3.

Po badaniach pilotowych prowa-
dzonych przez Inwestora i poprzedza-
jących procedury przetargowe wybrano 
model uzdatniania wody oparty w głów-
nej mierze na flotacji ciśnieniowej i fil-
tracji pośpiesznej w filtrach otwartych, 
szczególnie z uwagi na dużą zmienność 
w jakości wody surowej spowodowaną 
bliskością płytkiego zbiornika retencyj-
nego w Turawie. Pierwszym procesem 
technologicznym zastosowanym w no-
wym SUW jest filtracja zgrubnych zanie-
czyszczeń z wody surowej. W tym celu 
w układzie rurociągów dolotowych za-
instalowano filtry szczelinowe samopłu-
czące jako autonomiczne jednostki, które 
jednocześnie się płuczą nie przerywając 
procesu produkcji wody. Następnie woda 
doprowadzana jest do komór utleniania 
wstępnego. Jako utleniacz zastosowa-
no wodny roztwór dwutlenku chloru, któ-
ry jest wytwarzany w specjalistycznych 
jednostkach (generatorach dwutlenku 
chloru) wykorzystując do wytworzenia 
roztworu kwas solny oraz chloryn sodu. 
Po procesie utleniania woda przepływa 
do komór koagulacji, gdzie dodawany 
jest roztwór siarczanu glinu i po skoagu-
lowaniu w komorach szybkiego i wolnego 
mieszania przepływa do komory flotacji. 
W komorze flotacji następuje dozowa-

nie mieszaniny wodno-powietrznej oraz 
separacja wyflotowanej na powierzchnię 
zbiornika zawiesiny, która usuwana jest 
systemem zgarniaczy do specjalnego 
dwukomorowego zbiornika żelbetowe-
go o pojemności 2000 m3, a następnie 
poddawana jest procesowi zagęszczenia 
i końcowego odwodnienia na prasach 
komorowo-membranowych. Woda po 
procesie koagulacji i flotacji grawitacyjnie 
przepływa rurociągami podziemnymi do 
budynku filtrów pośpiesznych, gdzie na 
złożu antracytowo-piaskowym następuje 
jej końcowe doczyszczenie. Dodatkowo 
instalacja wyposażona została w układ 
przygotowania i dozowania zawiesiny ak-
tywnego węgla pylistego bezpośrednio 
do komór filtracyjnych, w celu poprawy 
jakości wody. Popłuczyny powstające 
w procesie płukania złoża filtracyjnego 
zawracane są w całości na początek pro-
cesu uzdatniania wody, czyli do proce-
su koagulacji i flotacji, i separowane są 
z wody w procesie flotacji ciśnieniowej. 
Woda po procesie filtracji pośpiesznej 
jest magazynowana w zbiornikach re-
tencyjnych o pojemności 5 000 m3, skąd 
zasysana jest pompami wody uzupełnia-
jącej i układem rurociągów podziemnych 
doprowadzana do układów chłodniczych 
w Elektrowni. 

Część wody ze zbiorników retencyj-
nych pobierana jest na nową stację de-
mineralizacji wody o maksymalnej wy-
dajności 300 m3/d. W celu uzyskania 
wody właściwej z punktu widzenia uzu-
pełniania obiegu kotłowego dla bloków 
energetycznych zastosowano 3-stopnio-
wy układ technologiczny: ultrafiltrację na 

jednostkach UF, dwustopniową odwró-
coną osmozę wraz z lampami UV oraz 
demineralizację końcową na wymienni-
kach dwujonitowych. Woda po proce-
sach demineralizacji trafia do zmoderni-
zowanych zbiorników 3x1000 m3, skąd 
nowo wybudowaną pompownią dostar-
czana jest na uzupełnienie układu kotło-
wego bloków energetycznych.

Sterowanie wszystkimi procesa-
mi uzdatniania wody odbywa się w lo-
kalnej sterowni obiektowej na stacjach 
operatorskich umożliwiających zdalne 
i automatyczne prowadzenie procesu. 
Wykonany układ nadzoru i sterowania 
procesem umożliwia elastyczne zarzą-
dzenie wydajnością stacji uzdatniania, 
w zależności od dość zmiennego dobo-
wego zapotrzebowania na wodę uzupeł-
niającą. Dodatkowo na poszczególnych 
etapach uzdatniania wody zainstalowa-
no szereg aparatury kontrolno-pomiaro-
wej służącej do optymalizacji i ciągłego 
nadzoru nad prowadzonym procesem 
technologicznym.

Zastosowane rozwiązania i techno-
logie umożliwiły sprawne przeprowadze-
nie procedur związanych z Rozruchem, 
Ruchem Regulacyjnym oraz 10-dnio-
wym Ruchem Próbnym nowego SUW. 
Osiągnięte wyniki potwierdziły właściwy 
dobór technologii. Aktualnie po przeka-
zaniu nowego SUW do pracy obiekty 
istniejące zostały poddane modernizacji 
w celu przystosowania ich do nowych 
funkcji, jaką będzie dodatkowe maga-
zynowanie wody uzupełniającej obiegi 
chłodnicze bloków.

 o

Rys. 2. Hala pomp wody uzupełniającej
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Anna Litwinowicz-Krakus, starszy specjalista ds. regulacji i analiz, PGE Energia Ciepła S.A.

28 listopada 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej1 opublikowana 
została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2193 z dnia 

25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do 
powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (zwana dalej „dyrektywą 
MCP”). 16 października br. prezydent podpisał ustawę zmieniającą Prawo Ochrony 
Środowiska2 (dalej „POŚ”) w zakresie implementacji dyrektywy MCP i tym samym 
Polska wypełniła ciążący na niej obowiązek jej transpozycji do prawa polskiego. 

Nowe wymagania emisyjne 
dla średnich obiektów 
energetycznego spalania 
wynikające z dyrektywy MCP

Dyrektywa MCP ma zastosowanie 
do obiektów energetycznego spalania3 
o nominalnej mocy cieplnej nie mniej-
szej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, 
niezależnie od rodzaju wykorzystywane-
go przez nie paliwa. Do tej pory średnie 
obiekty energetycznego spalania by-
ły objęte wymogami minimalnymi tyl-
ko w takim zakresie, w jakim obiekty 
te podlegały zasadzie łączenia zgod-
nie z rozdziałem III dyrektywy 2010/75/
UE (dyrektywy IED) - wymogi te doty-
czyły grupy źródeł o nominalnej mocy 
od 15 MW, odprowadzających lub mo-
gących odprowadzać gazy odlotowe 
wspólnym kominem, których łączna no-
minalna moc cieplna wynosiła co naj-
mniej 50 MW.

Kluczowym zakresem regulacji dy-
rektywy MPC jest określenie norm emi-
sji trzech rodzajów zanieczyszczeń po-
wietrza - dwutlenku siarki (SO2), tlenków 
azotu (NOx) i cząstek stałych (pyłów), 
a dopuszczalne wielkości emisji określo-
ne w dyrektywie zostały zróżnicowane 
przede wszystkim na standardy dla ist-
niejących oraz nowych średnich obiek-
tów energetycznego spalania. Zgodnie 
z dyrektywą MCP, istniejący obiekt ener-
getycznego spalania to obiekt oddany 
do użytkowania przed dniem 20 grudnia 
2018 r. lub dla którego przed dniem 19 
grudnia 2017 r. uzyskano pozwolenie 
na podstawie przepisów krajowych, pod 
warunkiem, że obiekt ten został oddany 
do użytkowania nie później niż w dniu 20 

grudnia 2018 r4. W procesie transpozycji 
dyrektywy do POŚ doprecyzowano ten 
zapis określając, że decyzją, której uzy-
skanie przed grudniem 2017 r. warun-
kuje status instalacji jest pozwolenie na 
budowę. Odpowiednio, za nowy obiekt 
energetycznego spalania jest uznawa-
ny obiekt inny niż istniejący. Ponadto, 
istotną kwestią przy określaniu standar-
dów emisyjnych dla źródeł (podobnie jak 
w przypadku dyrektywy IED) jest wpro-
wadzona przez art. 4 dyrektywy zasada 
łączenia. Zgodnie z powyższą zasadą, 
już w kształcie wpisanym do POŚ:

 � „dwa lub więcej źródeł spalania pa-
liw o nominalnej mocy cieplnej nie 
mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 
50 MW;
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 � oddanych do użytkowania po dniu 
19 grudnia 2018 r., a jeżeli pozwo-
lenie na ich budowę wydano po 
dniu 18 grudnia 2017 r. - odda-
nych do użytkowania po dniu 20 
grudnia 2018 r.;

 � i które odprowadzają gazy odloto-
we przez wspólny komin lub zosta-
ły zainstalowane w taki sposób, że 
uwzględniając parametry technicz-
ne i czynniki ekonomiczne, ich gazy 
odlotowe mogłyby być, w ocenie 
organu właściwego do wydania 
pozwolenia lub przyjęcia zgłosze-
nia, odprowadzane przez wspól-
ny komin; 

 � w takim przypadku zespół źródeł 
spalania paliw uważa się za jed-
no źródło spalania paliw złożone 
z dwóch lub większej liczby czę-
ści, którego całkowita nominalna 
moc cieplna stanowi sumę nomi-
nalnych mocy cieplnych poszcze-
gólnych części;

 � w przypadku gdy suma ta wyno-
si nie mniej niż 50 MW, przyjmuje 
się, że całkowita nominalna moc 
cieplna źródła nie osiąga wartości 
50 MW (trzecia zasada łączenia).”
Spoza zakresu stosowania zasady 

łączenia z dyrektywy MCP są wyłączo-
ne średnie obiekty energetycznego spa-
lania, które podlegają zasadom łącze-
nia z dyrektywy IED, czyli takie obiekty, 
których poszczególne części mają no-
minalną moc co najmniej 15 MW, a ich 

suma daje „wirtualny” obiekt o nominal-
nej mocy cieplnej powyżej 50 MW. Do 
takich połączeń (na przykład czterech 
kotłów o mocy 15 MW) zastosowanie 
będą mieć standardy z dyrektywy IED. 

 � Standardy emisyjne 
w dyrektywie MCP

Przy określaniu standardów emisyj-
nych dla średnich źródeł spalania waż-
ne są trzy daty: 20 grudnia 2018 r. dla 
źródeł nowych oraz 1 stycznia 2025 r. 
dla źródeł istniejących o mocy cieplnej 
większej niż 5 MW i 1 stycznia 2030 r. 
dla źródeł istniejących o mocy od 1 do 5 
MW. Najdłuższy czas na dostosowanie 
się do wymagań dyrektywy mają zatem 
istniejące źródła najmniejsze - do 5 MW. 
Standardy emisyjne dla źródeł innych 
niż silniki i turbiny gazowe kształtują się 
następująco:

Od dnia 20.12.2018 r. emisje do po-
wietrza SO2, NOx i pyłu z obiektów no-
wych nie mogą przekraczać emisji okre-
ślonych w załączniku II dyrektywy, część 
2, to jest (tab. 1, tab. 2):

Aktualne rozporządzenie emisyjne5 
będzie musiało zostać zmienione w celu 
wprowadzenia powyższych standardów 
do polskiego prawa. Projekt w/w rozpo-
rządzenia zmieniającego ma się uka-
zać jeszcze w tym roku. Warto jednak 
wspomnieć, że część już istniejących 
wymagań dla źródeł MCP w aktualnym 
rozporządzeniu emisyjnym jest znacz-

Tab. 1. Dopuszczalna wielkość emisji (mg/Nm3) dla nowych obiektów, innych niż silniki i turbiny gazowe

Zanieczyszczenie Biomasa stała Inne paliwa stałe Olej napędowy Inne paliwa ciekłe Gaz ziemny Inne paliwa 
gazowe

SO2 200 (1) 400 - 350 (2) - 35 (3)(4)

Nox 300 (5) 300 (5) 200 300 (6) 100 200

Pył 20 (7) 20 (7) - 20 (8) - -

nie ostrzejsza (np. standardy emisji NOx 

dla źródeł opalanych węglem) i raczej 
nie będzie zmieniana na łagodniejsze, 
zgodnie z prerogatywą państw człon-
kowskich do ustalania wymagań su-
rowszych niż te przewidywane przez 
prawo unijne.

 � Derogacje w dyrektywie 
MCP

Dla przedstawionych powyżej do-
puszczalnych wartości emisji dyrektywa 
MCP przewiduje jednak kilka mechani-
zmów derogacyjnych, których celem 
jest zapewnienie istniejącym instalacjom 
dodatkowego czasu na techniczne do-
stosowanie się do zaostrzonych wy-
mogów emisyjnych lub też okresowe 
zwolnienie obiektów z przestrzegania 
nowych wymagań, gdy modernizacja 
byłaby niecelowa6. Polski prawodawca 
wprowadził do POŚ przede wszystkim 
tzw. derogację ciepłowniczą, która po-
zwala operatorom istniejących średnich 
obiektów energetycznego spalania na 
zwolnienie z obowiązku przestrzegania 
niektórych dopuszczalnych wielkości 
emisji określonych w dyrektywie MCP 
do dnia 1 stycznia 2030 r. Źródła istnie-
jące o nominalnej mocy większej niż 5 
MW, które produkują ciepło na potrze-
by publicznej sieci ciepłowniczej7 mo-
gą skorzystać z odstępstwa dla SO2, 
NOx i pyłu, pozostając na standardach 
określonych w pozwoleniu lub decyzji: 

1.	 Wielkość nie ma zastosowania 
do obiektów opalanych wyłącznie 
drewnianą biomasą stałą.

2.	 Do dnia 01.01.2025 r. - 1700 mg/Nm3 
dla obiektów należących do małych 
systemów wydzielonych (SIS) lub mi-
krosystemów wydzielonych (MIS).

3.	 400 mg/Nm3 dla niskokalorycznych 
gazów koksowniczych i 200 mg/Nm3 
dla niskokalorycznych gazów wielko-
piecowych w hutnictwie żelaza i stali.

4.	 100 mg/Nm3 w przypadku biogazu.
5.	 500 mg/Nm3 dla obiektów o całko-

witej nominalnej mocy cieplnej nie 
mniejszej niż 1 MW i nie większej 
niż 5 MW.

6.	 Do dnia 01.01.2025 r. - 450 mg/Nm3 
w przypadku spalania ciężkiego oleju 
opałowego zawierającego od 0,2% 
do 0,3% N oraz 360 mg/Nm3 w 
przypadku spalania ciężkiego oleju 
opałowego zawierającego mniej niż      
0,2% N w odniesieniu do obiektów 
należących do SIS lub MIS.

7.	 50 mg/Nm3 dla obiektów o cał-

kowitej nominalnej mocy cieplnej 
nie mniejszej niż 1 MW i nie więk-
szej niż 5 MW oraz 30 mg/Nm3 dla 
obiektów o całkowitej nominalnej 
mocy cieplnej większej niż 5 MW i 
nie większej niż 20 MW.

8.	 50 mg/Nm3 dla obiektów o całko-
witej nominalnej mocy cieplnej nie 
mniejszej niż 1 MW i nie większej 
niż 5 MW.
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Tab. 2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla istniejących obiektów większych niż 5 MW innych niż silniki i turbiny gazowe

Zanieczyszczenie Biomasa stała Inne paliwa stałe Olej napędowy Inne paliwa ciekłe Gaz ziemny Inne paliwa gazowe

SO2 200 (1) (2) 400 (3) - 350 (4) - 35 (5)(6)

Nox 650 650 200 650 200 250

Pył 30 (7) 30 (7) - 30 - -

1.	 Wielkość nie ma zastosowania 
do obiektów opalanych wyłącznie 
drewnianą biomasą stałą.

2.	 300 mg/Nm3 w przypadku obiektów 
opalanych słomą.

3.	 1 100 mg/Nm3 w przypadku obiek-
tów o nominalnej mocy cieplnej 

większej niż 5 MW i nie większej 
niż 20 MW.

4.	 Do dnia 01.01.2030 r. - 850 mg/Nm3 
dla obiektów o nominalnej mocy ciepl-
nej większej niż 5 MW i nie większej 
niż 20 MW, opalanych ciężkim olejem 
opałowym.

5.	 400 mg/Nm3 dla niskokalorycznych 
gazów koksowniczych i 200 mg/Nm3 
dla niskokalorycznych gazów wielko-
piecowych w hutnictwie żelaza i stali.

6.	 170 mg/Nm3 dla biogazu.
7.	 50 mg/Nm3 w przypadku obiektów 

o nominalnej mocy cieplnej więk-
szej niż 5 MW i nie większej 20 MW.

wielkości dopuszczalnej emisji tlenku 
azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu 
na dwutlenek azotu oraz pyłu, nie mogą 
być wyższe niż wielkości dopuszczal-
ne emisji tych substancji obowiązujące 
w dniu 31 grudnia 2024 r., a także wiel-
kość dopuszczalnej emisji dwutlenku 
siarki nie może być wyższa niż wielkość 
dopuszczalnej emisji tej substancji obo-
wiązująca w dniu 31 grudnia 2024 r. albo 
wartość 1100 mg/m3u, w zależności od 
tego, która z tych wartości jest niższa8.

Dodatkowym mechanizmem de-
rogacyjnym dla istniejących kotłów 
szczytowych jest odstępstwo od do-
puszczalnych emisji z limitem dla pyłu 
wynoszącym do 200 mg/Nm3 dla źródeł 
opalanych paliwem stałym, w przypad-
ku spełnienia przez to źródło następu-
jących warunków:

 � Czas funkcjonowania takiego źró-
dła9, określony jako średnia kroczą-
ca z pięciu lat, wynosi nie więcej niż 
500 godzin rocznie lub;

 � Czas funkcjonowania takiego źró-
dła, określony jako średnia kroczą-
ca z pięciu lat, wynosi nie więcej 
niż 1000 godzin rocznie w sytu-
acji awaryjnej lub w razie zaistnie-
nia nadzwyczajnych okoliczności, 
na przykład w przypadku obiektów 
służących do wytwarzania ciepła, 
w przypadku wystąpienia nadzwy-
czajnie niskich temperatur.
 Nowy obiekt energetycznego spala-

nia, którego czas funkcjonowania okre-
ślony jako średnia krocząca z trzech lat 
wynosi nie więcej niż 500 godzin rocz-
nie, może być zwolniony z obowiązku 
przestrzegania dopuszczalnych wielko-
ści emisji z dyrektywy, pozostając na do-
tychczasowych standardach z uwzględ-

nieniem limitu dla pyłu wynoszącego 
maksymalnie 100 mg/Nm3 przy opala-
niu paliwem stałym.

Ostatnią „furtką emisyjną” dla obiek-
tów nowych oraz istniejących o nominal-
nej mocy cieplnej większej niż 5 MW, jest 
możliwość przyznania przez właściwy 
organ odstępstwa od dopuszczalnych 
wielkości emisji SO2 na okres nie dłuż-
szy niż sześć miesięcy w sytuacji, gdy 
obiekt zwykle wykorzystuje paliwo o ma-
łej zawartości siarki, a operator nie jest 
w stanie przestrzegać dopuszczalnych 
limitów emisyjnych z powodu przerwy 
w dostawie tego paliwa, wynikającej 
z poważnych niedoborów10. Dla obiek-
tów wykorzystujących wyłącznie paliwo 
gazowe, które muszą wyjątkowo wy-
korzystać inne paliwa z powodu nagłe-
go zakłócenia w dostawie gazu i z tego 
powodu musiałyby zostać wyposażone 
w dodatkowe urządzenia służące reduk-
cji emisji istnieje możliwość przyznania 
odstępstwa od wymagań emisyjnych na 
okres maksymalnie 10 dni, z wyjątkiem 
przypadków, gdy operator wykaże wła-
ściwemu organowi, że dłuższy okres jest 
uzasadniony11.

Ze względu na to, że derogacje dla 
kotłów szczytowych nie znalazły się 
w zapisach POŚ, w najbliższym czasie 
konieczna będzie zmiana krajowych roz-
porządzeń, w tym zwłaszcza rozporzą-
dzenia emisyjnego. 

Wskazane w dyrektywie MCP okre-
sy przejściowe dla istniejących obiektów 
(początek 2025 bądź 2030 r.) pomogą 
w pewnym stopniu rozłożyć w czasie 
niezbędne koszty dostosowania insta-
lacji do nowych regulacji. Ze wstępnych 
szacunków, które zostały przeprowadzo-
ne przez Krajowy Ośrodek Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami, wynika, że licz-
ba średnich obiektów energetycznego 
spalania w Polsce wynosi ok. 3600 i to 
ich będą dotyczyły surowsze standardy. 
Są to przede wszystkim obiekty użytecz-
ności publicznej posiadające własne 
kotłownie (szkoły, szpitale, osiedlowe 
ciepłownie) i trudno w tym momencie 
oszacować precyzyjne skutki wprowa-
dzenia proponowanych przez dyrektywę 
MCP rozwiązań12.

 o

1) L 313.

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519).

3) Art. 3 pkt. 6 dyrektywy MCP: „Obiekt energetycznego spalania” oznacza każde urządzenie techniczne, w którym 
paliwa są utleniane w celu wykorzystania wytworzonego w ten sposób ciepła.

4) Art. 3 pkt. 6 dyrektywy MCP.

5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych 
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546).

6) Np. w przypadku planowanego wyłączenia obiektu z eksploatacji.

7) Co najmniej 50% ciepła użytkowego wytwarzanego w tych obiektach, określonego jako średnia krocząca z pięciu 
lat jest dostarczane w postaci pary lub gorącej wody do publicznej sieci ciepłowniczej (art. 6 pkt. 5 dyrektywy MCP).

8) Art. 147j POŚ.

9) Czas wyrażony w godzinach, w których obiekt pracuje i odprowadza emisje do powietrza, z wyłączeniem okresów 
rozruchu i wyłączania - art. 3 pkt. 22 dyrektywy MCP.

10) Art. 6 pkt. 11 dyrektywy MCP.

11) Art. 6 pkt. 12 dyrektywy MCP.

12) http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/wgskrnr/SUE-224.
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Mirosław Motyka, ArcelorMittal Poland S.A.; Łukasz Bondaruk, Ernst & Young Law

 � Nowe podejście do 
wykorzystania CO2

Gazy wylotowe powstające w efek-
cie produkcji przemysłowej lub termicz-
nej konwersji paliw kopalnianych są 
obecnie obiektem wzmożonych badań 
naukowych. Badania te ukierunkowane 
są głównie na znalezienie sposobu ich 
dalszego wykorzystania, w szczegól-
ności w zakresie wychwytywania dwu-
tlenku węgla (powstającego jako gaz 
odpadowy/produkt uboczny w instala-
cjach przemysłowych lub wytwórczych 
energii elektrycznej) oraz jego dalsze-
go użycia w produkcji innych substan-
cji lub materiałów. Znalezienie skutecz-
nej formy utylizacji gazów spalinowych 
(odpadowych) przyczyni się nie tylko do 
odpowiedniego ich zagospodarowania 
lecz również do przeciwdziałania nieko-
rzystnym zmianom klimatu powstającym 
w wyniku wzmożonej emisji CO2 - co 
w szczególności będzie atrakcyjne dla 
tych państw, których gospodarka ener-
getyczna oparta jest gównie na wyko-
rzystaniu paliw kopalnych.

Carbon Capture and Utilization 
- korzyści dla gospodarki i środowiska 
oraz wyzwania regulacyjne

Niniejsza praca przedstawia ogólny zarys korzyści 
płynących z zastosowania technologii CCU 

(ang. Carbon Capture and Utilization lub Carbon 
Capture and Reuse) oraz powinna być traktowana 
jako podstawa do dalszych dyskusji nad rozwojem 
prawodawstwa unijnego oraz krajowego regulującego 
wykorzystywanie tej metody.

 � Sposoby 
zagospodarowania CO2

Na przestrzeni ostatnich dekad ob-
serwuje się znaczący postęp technolo-
giczny w zakresie sposobów utylizacji 
CO2. Obecnie jedną z rozwijanych me-
tod „neutralizowania” CO2 jest jego skła-
dowanie przy wykorzystaniu technologii 
CCS (ang. Carbon Capture and Storage) 
polegającej na sekwestracji1 (wydziele-
niu) CO2 ze spalin a następnie składo-
wania go pod postacią gazu. Jest więc 
to działanie ostatecznego, trwałego usu-
nięcia CO2 z obiegu. Metoda CCS łączy 
więc technologię wychwytu, transportu 
i składowania CO

2
2.

Inną metodą zagospodarowywania 
CO2 jest technologia CCU (ang. Carbon 
Capture and Utilisation). Zakłada ona 
odejście od składowania CO2, przez co 
gaz ten może być wciąż wykorzystywa-
ny, co znacząco zmniejsza jego negatyw-
ny wpływ na środowisko3 oraz zapewnia 
jego efektywną utylizację. Wykorzysta-
nie CCU wiąże się więc z dalszym uży-
ciem CO2 i przez to niejako następuje 

„zamknięcie cyklu jego wykorzystania 
w gospodarce”4.

Wśród sposobów utylizacji CO2 (po-
przez jego jednoczesne wykorzystanie) 
metodą CCU, wymienia się:
1.	 bezpośrednią utylizację CO

2 - pole-
gającą na odseparowaniu czystego 
CO2 z gazów odlotowych i następ-
nie wykorzystaniu go w procesach 
konwersji lub produkcji substancji 
chemicznych czy żywności;

2.	 wspomagane wydobycie ropy oraz 
metanu z pokładów węgla (z ang. 
enhanced oil and coal-bed methane 
recovery) - metoda służąca optyma-
lizacji procesu wydobycia ropy naf-
towej oraz metanu z pokładów wę-
gla, zwłaszcza z pokładów, które ze 
względów geologicznych są trudne 
do wydobycia;

3.	 przekształcanie CO2 w paliwa - pro-
cesy wykorzystania utylizacji CO2 
do produkcji paliw płynnych obej-
mują sekwestrację CO2 do różnych 
produktów m.in.: metanolu, kwasu 
mrówkowego, eteru dimetylowego, 
etanolu oraz innych produktów wę-
glowodorowych5;

4.	 wykorzystanie CO2 w procesie mi-
neralnej karbonatyzacji - w proce-
sie tym CO2 reaguje z minerałami 
zawierającymi tlenki metali, tworząc 
nierozpuszczalne węglany, a w osta-
teczności stały produkt uboczny 

5.	 oraz produkcję biopaliw z alg.
Z punktu widzenia zakresu niniejsze-

go opracowania najbardziej interesującą 
metodą utylizacji dwutlenku węgla jest 
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wykorzystanie go przy produkcji biopaliw 
z alg (por. pkt 5) powyżej). Daje to możli-
wość zarówno: (i) zagospodarowania stru-
mieni gazów odpadowych w instalacjach 
przemysłowych lub wytwórczych energii, 
(ii) zmniejszenia ilości emisji szkodliwych 
gazów do atmosfery, (iii) przy produkcji 
tzw. biopaliw III generacji, wykorzysta-
nie w transporcie jako alternatywę (lub 
składnik) paliw kopalnianych, a finalnie (iv) 
przyczynić się do korzyści ekonomicznych 
zarówno po stronie emitenta CO2, jak i fi-
nalnego odbiorcy produktu przemiany CO2 
z algami. Użycie alg stanowi sposób bio-
logicznego zmniejszenia emisji CO2 przez 
proces fotosyntezy przy wykorzystaniu 
energii słonecznej. Algi umożliwiają zmie-
szanie dwutlenku węgla bezpośrednio ze 
strumieni gazów odlotowych wykorzy-
stując zawarty w nich azot jako składnik 
odżywczy. Stąd finalnym produktem jest 
biomasa, która może być użyta zarówno 
do produkcji energii elektrycznej lub jako 
surowiec do produkcji biopaliw czy che-
mikaliów na bazie biokomponentów. Nie 
wyklucza się również zastosowania tego 
procesu w przemyśle spożywczym (np. 
w procesie dekofeinacji kawy i herbaty) 
czy rolniczym (jako nawóz). Zasadniczą 
barierą w stosowaniu tej metody jest jed-
nak sam proces hodowli alg, tj. zapew-
nienie odpowiednich warunków kultywa-
cji. Wśród miejsc wymienia się otwarte 
przestrzenie takie jak nieużytki rolne lub 
specjalne fotobioreaktory do hodowli mi-
kroglonów. Hodowla alg nie stanowi kon-
kurencji dla tradycyjnych upraw, glony 
można bowiem hodować w słonej wodzie 
morskiej. Z perspektywy unijnej, wyda-
je się, iż technologia ta jest obiecująca, 
zwłaszcza dla zwiększenia wykorzystania 
tzw. paliw III generacji (modyfikowanych 
na etapie uprawy surowca przy pomocy 
molekularnych technik biologicznych6), re-
zultatem czego będzie m.in. ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych przy jedno-
czesnym niskim ryzyku pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów i braku bezpośred-
niego konkurowania z rynkami żywnościo-
wymi i paszowymi o użytki rolne.

CCU jest wciąż technologią w fazie 
badań i rozwoju, w konsekwencji jej ko-
mercyjne zastosowanie jest możliwe, 

niemniej znacząco kosztowne. Metoda 
produkcji biopaliw z alg jest szczególnie 
przyszłościowa z perspektywy ukierun-
kowywania się rynku energetycznego na 
odejście od użycia tradycyjnych źródeł 
wytwórczych energii. Mając na uwadze, 
że polski system elektroenergetyczny 
w przeważającej mierze oparty jest na 
źródłach wytwórczych wykorzystujących 
paliwa kopalne oraz długoletnią perspek-
tywę wykorzystującą potencjał produkcji 
biopaliw, warto podjąć działania służące 
rozwojowi tej technologii.

Technologia CCU, jak każda inna 
będąca w fazie badań może wyma-
gać zapewnienia pewnej formy pomo-
cy publicznej, przynajmniej do momentu 
uzyskania pierwszych ekonomicznych 
efektów jej komercyjnego wykorzysta-
nia. Jest to ważne zwłaszcza z punktu 
widzenia ograniczeń emisyjnych wystę-
pujących na gruncie ustawodawstwa 
unijnego. Rysująca się tendencja odcho-
dzenia od tradycyjnych źródeł kopalnych 
nie jest obca i w chwili obecnej dotyczy 
wszystkich Państw Członkowskich UE.

 � Prawne aspekty rozwoju 
CCU

Aktualnie, polskie regulacje nie prze-
widują szczególnych rozwiązań praw-
nych zapewniających wsparcie wyko-
rzystania technologii CCU. Dostrzeżenie 
korzyści gospodarczych i środowisko-
wych, jakie wiążą się z wprowadzeniem 
komercyjnego wykorzystania CO2, spra-
wia, że niezwykle istotne staje się wyjście 
w tym zakresie naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców i zaprojektowanie takich 
regulacji, które stanowiłyby zarówno od-
zwierciedlenie interesów gospodarczych 
państwa oraz umożliwiały inwestowanie 
w rozwój technologii CCU. Punktem wyj-
ścia do wprowadzenia polskich uregulo-
wań dotyczących dalszego wykorzysta-
nia CO2 może być więc ustawodawstwo 
unijne, które dostrzega konieczność re-
gulacji tego kluczowego obszaru.

Zgodnie z Dyrektywą OZE (Dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.), 
każde państwo członkowskie przyjmuje 

krajowy plan działania w zakresie wyko-
rzystania energii ze źródeł odnawialnych, 
który określa udział w 2020 r. energii ze 
źródeł odnawialnych zużywanej w po-
szczególnych sektorach, tj. transporto-
wym, energii elektrycznej, ogrzewania 
i chłodzenia. Energia ze źródeł odnawial-
nych oznacza energię z odnawialnych 
źródeł niekopalnych, tj. m.in. energię wia-
tru, energię promieniowania słoneczne-
go, energię aerotermalną, geotermalną 
i hydrotermalną i energię oceanów, hy-
droenergię, energię pozyskaną z bio-
masy, gazu pochodzącego z wysypisk 
śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych. Ustawodawca nie różni-
cuje przy tym energii elektrycznej wypro-
dukowanej z energii wiatru z tą, wyprodu-
kowaną np. z oczyszczalni ścieków czy 
z biopaliw zaliczając je w ogólności do 
energii ze źródeł odnawialnych.

Dyrektywa OZE przewiduje również 
osiągnięcie przez Państwa Członkowskie 
minimalnego celu jakim jest 10% udział 
biopaliw w ogólnym zużyciu benzyny 
i oleju napędowego w transporcie. Cel 
ten powinien być osiągany przy użyciu 
rozwiązań efektywnych kosztowo i osta-
tecznie zrealizowany do 2020 r. Aby za-
pewnić jednak opłacalność ekonomiczną 
wytwarzania i użycia biopaliw, ich zna-
czenie powinno zostać zwiększone na 
gruncie krajowych regulacji. W tym ce-
lu prawodawstwo unijnej powinno za-
tem wprost przewidywać zobowiązanie 
Państwa Członkowskich do zapewnie-
nia odpowiednich regulacji prawnych 
w tym zakresie.

Jak wskazano powyżej, technologia 
CCU daje możliwość efektywnej produk-
cji biopaliwa przy wykorzystaniu CO2 
wydzielonego w procesie sekwestracji 
- co jednocześnie zapewnia rozwiąza-
nie środowiskowych problemów związa-
nych z jego utylizacją. W tym kontekście 
kluczowe wydaje się więc zapewnienie 
prawnych możliwości kwalifikacji finalne-
go produktu powstającego w procesie 
sekwestracji jako jednego ze sposobów 
realizacji przez Państwa Członkowskie 
krajowych planów działania w zakresie 
wykorzystania energii ze źródeł odna-
wialnych.
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Widząc taką konieczność, pod ko-
niec 2016 r. Komisja Europejska przed-
stawiła projekt zmian i założeń do Dyrek-
tywy OZE, które odnoszą się również do 
kwestii wykorzystania biopaliw (zmiany 
zostały zaprezentowane w ramach tzw. 
Pakietu zimowego; ang. Winter Energy 
Package). W tym, przedstawione zało-
żenia zakładają wprowadzenie do pra-
wodawstwa unijnego takich pojęć jak: 
„paliwa kopalne na bazie odpadów” 
oraz „zaawansowane biopaliwa”. Jed-
nak w celu osiągniecia jak największej 
efektywności w wykorzystaniu techno-
logii CCU, zaproponowane definicje wy-
magają doprecyzowana.

W odniesieniu do paliw produkowa-
nych przy wykorzystaniu odpadów, Ko-
misja zaproponowała następującą defi-
nicję7 „paliwa kopalne na bazie odpadów 
oznaczają paliwa ciekłe lub gazowe pro-
dukowane ze strumieni odpadów po-
chodzących ze źródeł nieodnawialnych, 
w tym z gazów odpadowych z procesów 
technologicznych i gazów spalinowych”.

Dodatkowo, na gruncie tego projektu 
aktu prawnego wskazano, że „ze skut-
kiem od dnia 1 stycznia 2021 r. pań-
stwa członkowskie wymagają od do-
stawców paliw włączania minimalnego 
udziału energii z zaawansowanych bio-
paliw i innych biopaliw oraz biogazu pro-
dukowanych z surowców wymienionych 
w załączniku IX, z odnawialnych ciekłych 
i gazowych paliw transportowych po-
chodzenia niebiologicznego, z paliw ko-
palnych na bazie odpadów i z energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 
ogólnej ilości paliw transportowych, które 
dostarczają do zużycia lub wykorzystania 
na rynku w ciągu roku kalendarzowego.”

Przedstawiona definicja sprawia jed-
nak, że pojęcie „paliwa kopalne na bazie 
odpadów” staje się pojęciem nieostrym - 
a dalsze uzupełnienie jest niewystarcza-
jące do prawidłowej interpretacji. Użycie 
sformułowania „paliwa kopalne” sugeru-
je, iż zamysłem prawodawcy unijnego 
jest objęcie zakresem tej regulacji tylko 
paliw, które wytworzone są ze strumie-
ni odpadów pochodzących wyłącznie 
ze źródeł energii wykorzystujących przy 
procesach spalania paliwa kopalne ja-

ko materiał wsadowy. Z punktu widze-
nia podmiotów zajmujących się produk-
cją towarów (wyłączając z tego zakresu 
energię elektryczną) zapis ten wydaje się 
niekorzystny, zwłaszcza z perspektywy 
wykorzystania gazów odpadowych do 
produkcji m.in. biopaliw. Z procesami 
technologicznymi niejednokrotnie zwią-
zana jest generacja ciepła oraz związków 
lotnych będących efektem ubocznym 
procesu produkcyjnego. W takim przy-
padku, argumentacja wskazująca na to, 
iż strumienie odpadów gazowych ma-
ją bezpośrednie połączenie z paliwami 
kopalnianymi nie wydaje się poprawna. 
Co więcej, taki zabieg może prowadzić 
do nieuzasadnionego wykluczenia nie-
których podmiotów z korzyści lub moż-
liwości, jakie niesie za sobą wykorzysta-
nie paliw na bazie gazów odpadowych.

Kolejnym przykładem wskazującym 
na brak jasności w regulacji zapropono-
wanej przez Komisję jest użycie przy-
miotnika „kopalne”. Interpretacja użytego 
słowa w kontekście całej regulacji może 
prowadzić do niezaliczania do paliw na 
bazie odpadów tych substancji, które są 
wynikiem procesów technologicznych 
wykorzystujących odpady gazowe po-
wstałe przy procesach technologicznych 
wykorzystujących energię powstałą z in-
nych źródeł niż kopalne, tj. ze źródeł od-
nawialnych. Prowadziłoby to ponownie 
do bezpodstawnego wykluczenia instala-
cji przemysłowych wykorzystujących do 
napędzania urządzeń energią pochodzą-
cą ze źródeł odnawialnych. Sytuacja ta 
może być jeszcze bardziej skompliko-
wana jeżeliby wziąć pod uwagę auto-
producentów i wykorzystywanie przez te 
podmioty energii z sieci, jak i z własnej 
produkcji do procesów przemysłowych 
mających miejsce w ich zakładach.

W zakresie ochrony środowiska istot-
ne jest, by ustawodawstwo UE promo-
wało jedynie to zużycie paliw płynnych 
i gazowych, które w przypadku paliw 
na bazie odpadów stanowią produkt, 
którego generacja jest czynnością nie-
uniknioną i nieumyślną podczas proce-
sów wytwarzania oraz produkcji innych 
rodzajów produktów. Stąd też, należy 
wskazać na możliwość zamiany zapro-
ponowanej definicji „paliw kopalnych na 
bazie odpadów” na „paliwa na bazie ga-
zów odpadowych” i dalsze rozwinięcie tj. 
np. oznaczenie, iż będzie ona odnosiła 
się do zanieczyszczeń gazowych, które 
wytwórca jest obowiązany usunąć, ge-
nerowanych w sposób niemożliwy do 
uniknięcia oraz nieumyślny, jako konse-
kwencja procesu wytwarzania lub pro-
dukcji towarów przeznaczonych do za-
stosowań handlowych i/lub sprzedaży. 
Powyższy przykład stanowi jedynie eg-
zemplifikację jednego z kierunków, który 
powinien być rozważony przy możliwych 
dalszych pracach nad kształtem nowej 
Dyrektywy OZE.

Unijna tendencja do zwiększenia wy-
korzystania energii ze źródeł odnawial-
nych zdaje się wprost wskazywać kieru-
nek w jakim powinny podążać zarówno 
unijne, jak i krajowe regulacje w zakre-
sie zwiększenia inwestycji w tym sekto-
rze. Specyfika oraz potencjał technologii 
CCU zdaje się doskonale wkomponowy-
wać w zmieniającą się rzeczywistości 
gospodarczą, zwłaszcza przy obecnym 
zapotrzebowaniu na paliwa alternatyw-
ne. Zastanowić się wiec należy w jaki 
sposób prawodawstwo unijne, jak i kra-
jowe powinno dostosowywać się do po-
tencjału istniejącego na rynku energii.

 o

1)  Dla dokładniejszego zrozumienia tej metody, wskazania wymaga, że przez sekwestrację rozumie się wszelkie dzia-
łania związane z ograniczeniem emisji CO2. Sekwestracja wymaga wcześniejszego oddzielenia CO2 (ang. separation) i 
jego wychwytywania (ang. capture).

2) Majchrzak-Kucęba, I., Co to jest CCS?, Częstochowa 2016, s.13.

3) Cuellar-Franca, R.M., Azapagic, A., Carbon capture, storage and utilisation technologies: A critical analysis and com-
parison of their life cycle environmental impacts, “Jurnal of CO

2 Utilization” 9 (2015) 82-102, 2015, s.82.

4) Olfe-Krautlein B., Naims H., Bruhn T., Lafuente A.M.L., Tobias M., CO
2 as an Asset?, “IASS Fact Sheet”, nr 2, 2014, 

s.2.

5) Czardybon A., Więcław-Solny L., Ściążko M., Technologiczne perspektywy wykorzystania ditlenku węgla, „Energety-
ka”, nr 1 (715), 2014, s.27.

6) Biernat K., Biopaliwa - definicje i wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej, „Czysta Energia”, nr 10, 2010.

7) Artykuł 2 – akapit 2 – litera ff).
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prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, Katedra Zarządzania Energetyką, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska 

W artykule przedstawiono wpływ tzw. derogacji na efektywność ekonomiczną 
inwestycji modernizacyjnych w energetyce. Zaprezentowano wyniki techniczno-

ekonomicznych obliczeń, które jednoznacznie pokazują, że mechanizm derogacji 
w znikomym stopniu wpływa na tę efektywność.

Czy mechanizm tzw. derogacji 
zachęt do inwestowania 
w modernizacje energetyki przynosi  
inwestorom korzyści ekonomiczne,  
czy jest działaniem pozorowanym?
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Narzucona przez Niemcy przy pomo-
cy Francji w ramach UE i systematycznie 
zaostrzana polityka klimatyczno-energe-
tyczna ograniczania emisji CO2 w energe-
tyce ma zachęcać do inwestycji moderni-
zacyjnych. Wprowadzenie tej polityki do 
Polski nie byłoby możliwe, gdyby nie wy-
raził na to zgody polski rząd podpisując 
ją w 2008 r. A przecież nie musiał tego 
robić. Sam z siebie wyszedł zatem znacz-
nie przed szereg. Zredukowaliśmy bo-
wiem w tym czasie w stosunku do 1990 r. 
emisję dwutlenku węgla aż o 32% (zgod-
nie z protokołem z Kioto z 1997 r., któ-
ry wszedł w życie w 2005 r. mieliśmy to 
zrobić w stopniu 6%), a zatem z bardzo 
dużą nadwyżką spełnialiśmy założony 
w pakiecie klimatyczno-energetycznym 
wymóg ograniczenia emisji CO2 o 20% 
do 2020 r., gdy natomiast bogate kra-
je „starej” piętnastki UE zrobiły to zaled-
wie w stopniu 2% (zamiast 8%) nie po-
nosząc przy tym z tego tytułu żadnych 
sankcji. Kolejną skrajną nieodpowiedzial-
nością polskiego rządu było wyrażenie 
zgody i podpisanie pakietu ze zmienio-
nym rokiem bazowym z 1990 na 2005 
r. Finansowe skutki podpisania pakietu 
są katastrofalne dla kraju. Należy zadać 
pytanie: w imię czego i w czyim interesie 
polski rząd to zrobił? Od 2020 r. będzie-
my musieli płacić wielomiliardowe kary za 
emisję dwutlenku węgla z polskich elek-
trowni, elektrociepłowni i ciepłowni: zawo-
dowych, komunalnych i przemysłowych. 
Kary te wyniosą ok. 30 mld PLN rocznie, 
jeśli przyjdzie nam płacić za każdą tonę 
wyemitowanego dwutlenku węgla po tzw. 
stawce rozliczeniowej (referencyjnej), wy-
noszącej obecnie 20,38 €/MgCO2. Trzeba 
zatem dążyć do co najmniej zawieszenia 
wykonalności zobowiązań emisyjnych, jak 
i innych głównych wymagań związanych 
z polityką klimatyczną UE. Dążenia takie 
nie są jednak w stanie zmienić koniecz-
ności modernizacji przestarzałej technolo-
gicznie, charakteryzującej się niską śred-
nią, rzędu 30%, sprawnością wytwarzania 
energii elektrycznej i w dużej mierze zde-
kapitalizowanej krajowej energetyki. Na-
leży ją modernizować, by nie trzeba by-
ło jej wyłączać z ruchu i importować, na 
przykład z Niemiec, energii elektrycznej.

Energetyka zgodnie z Dyrektywą 
2003/87/EC i późniejszą 2009/29/EC 
została objęta w 2005 r. systemem han-
dlu emisjami CO2, tzw. systemem EU ETS 
(European Union Emission Trading Sche-
me). System ten obejmuje energetykę, 
a także przedsiębiorstwa produkcyjne, 
które mają własne źródła energii elektrycz-
nej i ciepła. Nie obejmuje on natomiast, co 
jest w interesie Niemiec i Francji, takich 
segmentów gospodarki jak transport, rol-
nictwo i budownictwo, które obok energe-
tyki są bardzo znaczącym źródłem emisji 
CO2. Emisja z tych sektorów w Niemczech 
i Francji ponad dwukrotnie przewyższa 
emisję CO2 z polskich elektrowni, elektro-
ciepłowni i ciepłowni. Co więcej, kraje te 
mogą zwiększyć tę emisję o 14%, a jest 
to emisja z bardziej trujących spalin sil-
nikowych, bo z dużą domieszką tlenku 
węgla i sadzy. 

Istotnym mechanizmem w systemie 
EU ETS, który ma zachęcać przedsiębior-
stwa energetyczne do modernizacji istnie-
jących źródeł energii elektrycznej i ciepła, 
jest mechanizm przydzielania przez unij-
nych urzędników darmowych uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla, tzw. mecha-
nizm derogacji, tj. pomniejszenia obowiąz-
ku płacenia za każdą tonę emitowanego 
CO2. Ten dobrowolny mechanizm wpro-
wadzono w Polsce, Czechach, na Wę-
grzech, Estonii, Litwie, Łotwie, Bułgarii 
i Rumunii. Oczywiście, aby uzyskać takie 
jednorazowe, „darmowe tony” CO2 (zwa-
ne żargonowo w środowisku zawodowym 
zajmującym się problematyką handlu emi-
sjami „tonami EUA” - European Union Al-
lowance) należy zainwestować znaczne 
środki finansowe w modernizacje źródeł 
energii elektrycznej i ciepła, by zmniejszyć 
z nich emisję CO2 (z uwagi na te wielo-
milionowe środki finansowe, które trzeba 
zainwestować, słowa „darmowe tony” 
ujęte są w cudzysłowie). Rynek handlu 
emisjami CO2 jest w trakcie ciągłego roz-
woju i kształtowania, w ramach którego 
ustanawiane są coraz to bardziej suro-
we limity emisji CO2. W trzecim okresie 
systemu tego handlu, tj. w latach 2015-
2019 (okres poprzedni, tj. drugi, obowią-
zywał w latach 2013-2014) polegające-
go w szczególności na zakupie pozwoleń 

na emisję CO2 poprzez rządowe aukcje, 
wdrożono wspomniany powyżej mecha-
nizm derogacji polegający na możliwości 
pomniejszenia liczby ton emisji CO2, dla 
których trzeba kupować pozwolenia na 
aukcjach dla energetyki.

Aby ocenić opłacalność ekonomiczną 
mechanizmu derogacji w artykule przed-
stawiono wyniki wielowariantowych ob-
liczeń wartości jednostkowego kosztu 
produkcji elektryczności w zmodernizowa-
nym bloku. Przedstawiono je z uwzględ-
nieniem i bez uwzględnienia mechanizmu 
derogacji wyrażonego wzorem

cudzysłowie). Rynek handlu emisjami CO2 jest w trakcie ciągłego rozwoju i kształtowania, w ramach 
którego ustanawiane są coraz to bardziej surowe limity emisji CO2. W trzecim okresie systemu tego handlu, 
tj. w latach 2015-2019 (okres poprzedni, tj. drugi, obowiązywał w latach 2013-2014) polegającego w 
szczególności na zakupie pozwoleń na emisję CO2 poprzez rządowe aukcje, wdrożono wspomniany 
powyżej mechanizm derogacji polegający na możliwości pomniejszenia liczby ton emisji CO2, dla których 
trzeba kupować pozwolenia na aukcjach dla energetyki. 
   

Aby ocenić opłacalność ekonomiczną mechanizmu derogacji w artykule przedstawiono wyniki 
wielowariantowych obliczeń wartości jednostkowego kosztu produkcji elektryczności w zmodernizowanym 
bloku. Przedstawiono je z uwzględnieniem i bez uwzględnienia mechanizmu derogacji wyrażonego wzorem
  2

22

mod t,t
CO

rozl
COM eeJ  [3-6]. Mechanizm ten pomniejsza koszt zakupu pozwoleń na emisję CO2, przy czym 

czynnik rozl
COM eJ

2
 oznacza liczbę ton EUA. Obliczenia przeprowadzono dla zamortyzowanego bloku 

węglowego zmodernizowanego do bloku pracującego z wyższymi parametrami pary świeżej z jednoczesną 
jego nadbudową turbiną gazową i kotłem odzyskowym - rys.1. Taka modernizacja bardzo istotnie wpływa 
na obniżenie wskaźnika EFCO2 [1, 2, 5] emisji dwutlenku węgla z bloku, nawet o połowę, co jest warunkiem 
koniecznym, by można korzystać z mechanizmu derogacji. Modernizacja taka jednocześnie zwiększa moc 
bloku, nawet ponad dwukrotnie (jest to istotne, gdyż konieczny jest znaczący przyrost mocy Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego) i zwiększa sprawność wytwarzania w nim energii elektrycznej, nawet do 
50% [1, 2 5, 7]. Jak wynika z   2

22

mod t,t
CO

rozl
COM eeJ  , im większa jest narzucona przez system EU ETS tzw. cena 

rozliczeniowa (referencyjna) rozl
COe

2
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antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych, w tym głównie emisja dwutlenku węgla jest odpowiedzialna 
za tzw. efekt cieplarniany. Przy wciąż nasilonej w mediach propagandzie tak zwanego globalnego 
ocieplenia, wszystkim umyka z uwagi fakt, że coraz więcej ekspertów ostrzega, iż należy się raczej 
spodziewać ochłodzenia i to na skalę małej epoki lodowcowej. Taka jest też konkluzja raportu o stanie 
światowego klimatu opracowanego przez niezależny instytut badawczy w Orlando w USA [10]. Są jednak 
klimatolodzy, również w Polsce, którzy na zamówienia polityków, udowadniali i dalej twierdzą bez cienia 
refleksji i wątpliwości tezę, że klimat się ociepla, czerpiąc z tego dochody finansowe. Klimatolodzy ci przez 
wiele lat czuli się i nadal czują niesłychanie pewni siebie, choć ich tezy od dawna były i są krytykowane.  

oznacza natomiast cenę zakupu pozwo-
leń na emisję CO2 w momencie zakoń-
czenia modernizacji, tj. aktualną wówczas 
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a cenę aukcyjną. Obecnie cena ta waha się 
w granicach 5-7 €/MgCO2. 

 � Podsumowanie i wnioski 
końcowe

Emisja dwutlenku węgla przez ener-
getykę krajów UE, to zaledwie ok. 5-6% 
emisji globalnej. Nawet zatem całkowi-
ta jej likwidacja przez zamknięcie nie tyl-
ko polskich, ale wszystkich europejskich 
elektrowni na paliwa kopalne (bez elek-
trowni atomowych), zmieni tyle, co nic. Nie 
ma ponadto dowodów na to, że antropo-
geniczna emisja gazów cieplarnianych, 
w tym głównie emisja dwutlenku węgla 
jest odpowiedzialna za tzw. efekt cieplar-
niany. Przy wciąż nasilonej w mediach pro-
pagandzie tak zwanego globalnego ocie-
plenia, wszystkim umyka z uwagi fakt, że 
coraz więcej ekspertów ostrzega, iż należy 
się raczej spodziewać ochłodzenia i to na 
skalę małej epoki lodowcowej. Taka jest 

też konkluzja raportu o stanie światowego 
klimatu opracowanego przez niezależny 
instytut badawczy w Orlando w USA [10]. 
Są jednak klimatolodzy, również w Polsce, 
którzy na zamówienia polityków, udowad-
niali i dalej twierdzą bez cienia refleksji 
i wątpliwości, że klimat się ociepla, czer-
piąc z tego dochody finansowe. Klimatolo-
dzy ci przez wiele lat czuli się i nadal czują 
niesłychanie pewni siebie, choć ich tezy 
od dawna były i są krytykowane. 

Między innymi zadania udowodnie-
nia ocieplania się klimatu były zlecane 
(oczywiście także z inspiracji polityków 
płacących za to nie własnymi pieniędzmi, 
a pieniędzmi podatników) przez Między-
rządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC 
(International Panel on Climate Chan-
ge; jest to agenda Organizacji Narodów 
Zjednoczonych), który w całym tym „za-
mieszaniu klimatycznym” gra pierwsze 
skrzypce, mając przy tym ogromne po-
parcie pewnych kręgów w ONZ. Zada-

nie to wykonywali naukowcy pracujący 
w Centrum Badań Klimatycznych Uniwer-
sytetu Wschodniej Anglii w Norwich. Na 
szczęście uczciwi naukowcy z tego Uni-
wersytetu ujawnili, że ci „badacze klimatu” 
dopuścili się bezczelnego oszustwa. Na 
tych „badaczach” zaciążyły zarzuty proku-
ratorskie. Interesującą pozycją dotyczącą 
zmian klimatu i opisujący mechanizm tych 
oszustw jest pozycja [9]. Ziemia na prze-
strzeni kilkunastu miliardów lat swojego 
istnienia przechodziła epoki zlodowace-
nia i ocieplenia. Na pytanie, jakie są me-
chanizmy tych zmian, nauka do tej pory 
nie potrafi odpowiedzieć.

Polityka klimatyczno-energetyczna 
i system EU ETS wpływają wyłącznie na 
bardzo istotne zwiększenie kosztu wytwa-
rzania elektryczności i ciepła. Głównym 
celem wprowadzenia do Polski i pozosta-
łych państw Europy środkowowschodniej 
przez Niemcy przy pomocy Francji pakie-
tu klimatyczno-energetycznego, jest za-

Rys. 1. Średnie jednostkowe koszty produkcji energii elektrycznej w bloku o mocy 120 MW zmodernizowanym do układu gazowo-
parowego dwupaliwowego w funkcji wartości wykładnika eksponenty bCO2,mod przy czym: 1 - dotyczy modernizacji bez uwzględnienia 

mechanizmu derogacji, 2 - dotyczy wykorzystania mechanizmu derogacji przy cenie rozliczeniowej EUA równej 20,38 euro/MgCO2,        
3 - dotyczy wykorzystania mechanizmu derogacji przy cenie rozliczeniowej EUA równej 14,78 euro/MgCO2
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tem uzyskiwanie od Polski i tych państw 
ogromnych pieniędzy do kasy UE, i co 
najmniej gospodarcze ich zniszczenie 
oraz zrobienie z nich niemieckich państw 
półkolonialnych będących darmowym 
rynkiem zbytu dla niemieckich towarów. 
W największym stopniu skutki polityki 
klimatyczno-energetycznej odczuwa pol-
ska energetyka, która bazuje na węglu, 
i słusznie, bowiem jego zasoby w kraju 
są duże. Tym samym gwarantuje on, co 
szalenie ważne, bezpieczeństwo i nieza-
leżność energetyczną Polski. 

By pokazać społeczeństwu polskie-
mu, i nie tylko, płacącemu ogromne pie-
niądze za skutki wprowadzenia pakietu 
klimatyczno-energetycznego, że pakiet 
jest „dobrodziejstwem”, wprowadzono 
mechanizm tzw. derogacji, rzekomo dar-
mowych przydziałów emisji dwutlenku 
węgla. W ten sposób zakamuflowano rze-
czywisty cel pakietu. Tymczasem mecha-
nizm ten ma znikomy - by nie powiedzieć 
dobitnie, że żaden - wpływ na poprawę 
efektywności ekonomicznej energetyki. 
Jest wręcz odwrotnie. System EU ETS 
bardzo znacząco wyłącznie podnosi koszt 
produkcji energii elektrycznej i ciepła. Od 
2020 r. nie będzie już ponadto bezpłat-
nych emisji dwutlenku węgla, a więc de-
rogacje przestaną istnieć, i trzeba będzie 
zapłacić za każdą tonę wyemitowanego 
CO2. Należy mocno powiedzieć, że sys-
tem EU ETS jest zatem działaniem pozo-
rowanym, by nie powiedzieć jeszcze moc-
niej, że jest oszustwem mającym 
uzasadniać błędną i szkodliwą politykę 
klimatyczną UE (czytaj Niemiec i Francji; 
energetyka francuska to w 80% atom) 
kosztującą Polskę przeogromne pienią-
dze. System EU ETS narzuca przy tym 
wysoką tzw. rozliczeniową (referencyjną) 

cenę 

Między innymi zadania udowodnienia ocieplania się klimatu były zlecane (oczywiście także z 
inspiracji polityków płacących za to nie własnymi pieniędzmi, a pieniędzmi podatników) przez 
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC (International Panel on Climate Change; jest to agenda 
Organizacji Narodów Zjednoczonych), który w całym tym „zamieszaniu klimatycznym” gra pierwsze 
skrzypce, mając przy tym ogromne poparcie pewnych kręgów w ONZ. Zadanie to wykonywali naukowcy 
pracujący w Centrum Badań Klimatycznych Uniwersytetu Wschodniej Anglii w Norwich. Na szczęście 
uczciwi naukowcy z tego Uniwersytetu ujawnili, że ci „badacze klimatu” dopuścili się bezczelnego 
oszustwa. Na tych „badaczach” zaciążyły zarzuty prokuratorskie. Interesującą pozycją dotyczącą zmian 
klimatu i opisujący mechanizm tych oszustw jest pozycja [9]. Ziemia na przestrzeni kilkunastu miliardów lat 
swojego istnienia przechodziła epoki zlodowacenia i ocieplenia. Na pytanie, jakie są mechanizmy tych 
zmian, nauka do tej pory nie potrafi odpowiedzieć. 
   

Polityka klimatyczno-energetyczna i system EU ETS wpływają wyłącznie na bardzo istotne 
zwiększenie kosztu wytwarzania elektryczności i ciepła. Głównym celem wprowadzenia do Polski i 
pozostałych państw Europy środkowowschodniej przez Niemcy przy pomocy Francji pakietu klimatyczno-
energetycznego, jest zatem uzyskiwanie od Polski i tych państw ogromnych pieniędzy do kasy UE, i co 
najmniej gospodarcze ich zniszczenie oraz zrobienie z nich niemieckich państw półkolonialnych będących 
darmowym rynkiem zbytu dla niemieckich towarów. W największym stopniu skutki polityki klimatyczno-
energetycznej odczuwa polska energetyka, która bazuje na węglu, i słusznie, bowiem jego zasoby w kraju są 
duże. Tym samym gwarantuje on, co szalenie ważne, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski. 
By pokazać społeczeństwu polskiemu, i nie tylko, płacącemu ogromne pieniądze za skutki wprowadzenia 
pakietu klimatyczno-energetycznego, że pakiet jest „dobrodziejstwem”, wprowadzono mechanizm tzw. 
derogacji, rzekomo darmowych przydziałów emisji dwutlenku węgla. W ten sposób zakamuflowano 
rzeczywisty cel pakietu. Tymczasem mechanizm ten ma znikomy - by nie powiedzieć dobitnie, że żaden - 
wpływ na poprawę efektywności ekonomicznej energetyki. Jest wręcz odwrotnie. System EU ETS bardzo 
znacząco wyłącznie podnosi koszt produkcji energii elektrycznej i ciepła. Od 2020 r. nie będzie już ponadto 
bezpłatnych emisji dwutlenku węgla, a więc derogacje przestaną istnieć, i trzeba będzie zapłacić za każdą 
tonę wyemitowanego CO2. Należy mocno powiedzieć, że system EU ETS jest zatem działaniem 
pozorowanym, by nie powiedzieć jeszcze mocniej, że jest oszustwem mającym uzasadniać błędną i 
szkodliwą politykę klimatyczną UE (czytaj Niemiec i Francji; energetyka francuska to w 80% atom) 
kosztującą Polskę przeogromne pieniądze. System EU ETS narzuca przy tym wysoką tzw. rozliczeniową 
(referencyjną) cenę rozl

COe
2
 emisji CO2, i im jest ona większa, w tym większym stopniu jest szkodliwa dla 

Polski, tym mniejsza jest bowiem ilość przydzielanych bezpłatnych ton dwutlenku węgla (tzw. EUA), które 
są obliczane z zależności rozl

COM eJ
2

. Aktualnie cena ta wynosi rozl
COe

2
= 20,38 euro za tonę emitowanego 

dwutlenku węgla. Co więcej, gdy bieżąca cena 2

2

mod t,t
COe   jego emisji jest niska, to wpływ mechanizmu 

derogacji na efektywność ekonomiczną inwestycji modernizacyjnej jest znikomy, nie ma większego 
znaczenia dla inwestora. Przy aktualnej wartości tej ceny na rynku wynoszącej zaledwie 2

2

mod t,t
COe  = 5 

€/MgCO2, mechanizm derogacji należy uznać zatem za wręcz pomijalny. Nie znaczy to jednak, że 
zwiększanie ceny 2

2

mod t,t
COe   jest korzystne wręcz odwrotnie. Ilość ton EUA jest bowiem znikoma, niemalże 

zerowa w porównaniu z tonami CO2, dla których trzeba kupować pozwolenia na emisję. Zwiększanie zatem 
ceny 2

2

mod t,t
COe  , do czego na wszelkie sposoby dąży Unia zaostrzając politykę klimatyczno-energetyczną, 

spowoduje znacznie większe koszty zakupu tych pozwoleń, a od 2020 r., jak już powyżej zaznaczono, w 
ogóle nie będzie darmowych ton emisji dwutlenku węgla i trzeba będzie płacić za każdą tonę 
wyemitowanego CO2. Im zatem cena 2

2

mod t,t
COe   będzie wyższa, tym większy będzie koszt emisji. Gdy będzie 

to cena rozliczeniowa (referencyjna), wynosząca obecnie rozl
COe

2
= 20,38 €/MgCO2, przyjdzie Polsce płacić 

rocznie ok. 30 mld zł do kasy unijnej, co jest kwotą budowy pod klucz jednej elektrowni atomowej o mocy 
ok. 1600-1700 MW. Jedyną zatem racjonalną przesłanką do realizacji koniecznych inwestycji 
modernizacyjnych krajowej energetyki jest rewitalizacja istniejących bloków pozwalająca na ich dalszą 
wieloletnią pracę oraz trwałe zwiększenie ich mocy i obniżanie emisyjności, aniżeli otrzymywanie 
jednorazowych darmowych przydziałów emisji CO2. W przeciwnym wypadku trzeba je będzie wyłączać z 
ruchu. Co więcej, na opłacalność modernizacji energetyki jedynie istotny wpływ mają relacje cenowe 
pomiędzy nośnikami energii, węglem, gazem i energią elektryczną, co wykazano w niniejszym artykule i w 

 emisji CO2, i im jest ona więk-
sza, w tym większym stopniu jest szko-
dliwa dla Polski, tym mniejsza jest bowiem 
ilość przydzielanych bezpłatnych ton dwu-
tlenku węgla (tzw. EUA), które są oblicza-

ne z zależności 

Między innymi zadania udowodnienia ocieplania się klimatu były zlecane (oczywiście także z 
inspiracji polityków płacących za to nie własnymi pieniędzmi, a pieniędzmi podatników) przez 
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC (International Panel on Climate Change; jest to agenda 
Organizacji Narodów Zjednoczonych), który w całym tym „zamieszaniu klimatycznym” gra pierwsze 
skrzypce, mając przy tym ogromne poparcie pewnych kręgów w ONZ. Zadanie to wykonywali naukowcy 
pracujący w Centrum Badań Klimatycznych Uniwersytetu Wschodniej Anglii w Norwich. Na szczęście 
uczciwi naukowcy z tego Uniwersytetu ujawnili, że ci „badacze klimatu” dopuścili się bezczelnego 
oszustwa. Na tych „badaczach” zaciążyły zarzuty prokuratorskie. Interesującą pozycją dotyczącą zmian 
klimatu i opisujący mechanizm tych oszustw jest pozycja [9]. Ziemia na przestrzeni kilkunastu miliardów lat 
swojego istnienia przechodziła epoki zlodowacenia i ocieplenia. Na pytanie, jakie są mechanizmy tych 
zmian, nauka do tej pory nie potrafi odpowiedzieć. 
   

Polityka klimatyczno-energetyczna i system EU ETS wpływają wyłącznie na bardzo istotne 
zwiększenie kosztu wytwarzania elektryczności i ciepła. Głównym celem wprowadzenia do Polski i 
pozostałych państw Europy środkowowschodniej przez Niemcy przy pomocy Francji pakietu klimatyczno-
energetycznego, jest zatem uzyskiwanie od Polski i tych państw ogromnych pieniędzy do kasy UE, i co 
najmniej gospodarcze ich zniszczenie oraz zrobienie z nich niemieckich państw półkolonialnych będących 
darmowym rynkiem zbytu dla niemieckich towarów. W największym stopniu skutki polityki klimatyczno-
energetycznej odczuwa polska energetyka, która bazuje na węglu, i słusznie, bowiem jego zasoby w kraju są 
duże. Tym samym gwarantuje on, co szalenie ważne, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski. 
By pokazać społeczeństwu polskiemu, i nie tylko, płacącemu ogromne pieniądze za skutki wprowadzenia 
pakietu klimatyczno-energetycznego, że pakiet jest „dobrodziejstwem”, wprowadzono mechanizm tzw. 
derogacji, rzekomo darmowych przydziałów emisji dwutlenku węgla. W ten sposób zakamuflowano 
rzeczywisty cel pakietu. Tymczasem mechanizm ten ma znikomy - by nie powiedzieć dobitnie, że żaden - 
wpływ na poprawę efektywności ekonomicznej energetyki. Jest wręcz odwrotnie. System EU ETS bardzo 
znacząco wyłącznie podnosi koszt produkcji energii elektrycznej i ciepła. Od 2020 r. nie będzie już ponadto 
bezpłatnych emisji dwutlenku węgla, a więc derogacje przestaną istnieć, i trzeba będzie zapłacić za każdą 
tonę wyemitowanego CO2. Należy mocno powiedzieć, że system EU ETS jest zatem działaniem 
pozorowanym, by nie powiedzieć jeszcze mocniej, że jest oszustwem mającym uzasadniać błędną i 
szkodliwą politykę klimatyczną UE (czytaj Niemiec i Francji; energetyka francuska to w 80% atom) 
kosztującą Polskę przeogromne pieniądze. System EU ETS narzuca przy tym wysoką tzw. rozliczeniową 
(referencyjną) cenę rozl

COe
2
 emisji CO2, i im jest ona większa, w tym większym stopniu jest szkodliwa dla 

Polski, tym mniejsza jest bowiem ilość przydzielanych bezpłatnych ton dwutlenku węgla (tzw. EUA), które 
są obliczane z zależności rozl
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dwutlenku węgla. Co więcej, gdy bieżąca cena 2

2

mod t,t
COe   jego emisji jest niska, to wpływ mechanizmu 

derogacji na efektywność ekonomiczną inwestycji modernizacyjnej jest znikomy, nie ma większego 
znaczenia dla inwestora. Przy aktualnej wartości tej ceny na rynku wynoszącej zaledwie 2

2

mod t,t
COe  = 5 

€/MgCO2, mechanizm derogacji należy uznać zatem za wręcz pomijalny. Nie znaczy to jednak, że 
zwiększanie ceny 2

2

mod t,t
COe   jest korzystne wręcz odwrotnie. Ilość ton EUA jest bowiem znikoma, niemalże 

zerowa w porównaniu z tonami CO2, dla których trzeba kupować pozwolenia na emisję. Zwiększanie zatem 
ceny 2

2

mod t,t
COe  , do czego na wszelkie sposoby dąży Unia zaostrzając politykę klimatyczno-energetyczną, 

spowoduje znacznie większe koszty zakupu tych pozwoleń, a od 2020 r., jak już powyżej zaznaczono, w 
ogóle nie będzie darmowych ton emisji dwutlenku węgla i trzeba będzie płacić za każdą tonę 
wyemitowanego CO2. Im zatem cena 2

2

mod t,t
COe   będzie wyższa, tym większy będzie koszt emisji. Gdy będzie 

to cena rozliczeniowa (referencyjna), wynosząca obecnie rozl
COe

2
= 20,38 €/MgCO2, przyjdzie Polsce płacić 

rocznie ok. 30 mld zł do kasy unijnej, co jest kwotą budowy pod klucz jednej elektrowni atomowej o mocy 
ok. 1600-1700 MW. Jedyną zatem racjonalną przesłanką do realizacji koniecznych inwestycji 
modernizacyjnych krajowej energetyki jest rewitalizacja istniejących bloków pozwalająca na ich dalszą 
wieloletnią pracę oraz trwałe zwiększenie ich mocy i obniżanie emisyjności, aniżeli otrzymywanie 
jednorazowych darmowych przydziałów emisji CO2. W przeciwnym wypadku trzeba je będzie wyłączać z 
ruchu. Co więcej, na opłacalność modernizacji energetyki jedynie istotny wpływ mają relacje cenowe 
pomiędzy nośnikami energii, węglem, gazem i energią elektryczną, co wykazano w niniejszym artykule i w 

. Aktualnie 

cena ta wynosi 

Między innymi zadania udowodnienia ocieplania się klimatu były zlecane (oczywiście także z 
inspiracji polityków płacących za to nie własnymi pieniędzmi, a pieniędzmi podatników) przez 
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC (International Panel on Climate Change; jest to agenda 
Organizacji Narodów Zjednoczonych), który w całym tym „zamieszaniu klimatycznym” gra pierwsze 
skrzypce, mając przy tym ogromne poparcie pewnych kręgów w ONZ. Zadanie to wykonywali naukowcy 
pracujący w Centrum Badań Klimatycznych Uniwersytetu Wschodniej Anglii w Norwich. Na szczęście 
uczciwi naukowcy z tego Uniwersytetu ujawnili, że ci „badacze klimatu” dopuścili się bezczelnego 
oszustwa. Na tych „badaczach” zaciążyły zarzuty prokuratorskie. Interesującą pozycją dotyczącą zmian 
klimatu i opisujący mechanizm tych oszustw jest pozycja [9]. Ziemia na przestrzeni kilkunastu miliardów lat 
swojego istnienia przechodziła epoki zlodowacenia i ocieplenia. Na pytanie, jakie są mechanizmy tych 
zmian, nauka do tej pory nie potrafi odpowiedzieć. 
   

Polityka klimatyczno-energetyczna i system EU ETS wpływają wyłącznie na bardzo istotne 
zwiększenie kosztu wytwarzania elektryczności i ciepła. Głównym celem wprowadzenia do Polski i 
pozostałych państw Europy środkowowschodniej przez Niemcy przy pomocy Francji pakietu klimatyczno-
energetycznego, jest zatem uzyskiwanie od Polski i tych państw ogromnych pieniędzy do kasy UE, i co 
najmniej gospodarcze ich zniszczenie oraz zrobienie z nich niemieckich państw półkolonialnych będących 
darmowym rynkiem zbytu dla niemieckich towarów. W największym stopniu skutki polityki klimatyczno-
energetycznej odczuwa polska energetyka, która bazuje na węglu, i słusznie, bowiem jego zasoby w kraju są 
duże. Tym samym gwarantuje on, co szalenie ważne, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski. 
By pokazać społeczeństwu polskiemu, i nie tylko, płacącemu ogromne pieniądze za skutki wprowadzenia 
pakietu klimatyczno-energetycznego, że pakiet jest „dobrodziejstwem”, wprowadzono mechanizm tzw. 
derogacji, rzekomo darmowych przydziałów emisji dwutlenku węgla. W ten sposób zakamuflowano 
rzeczywisty cel pakietu. Tymczasem mechanizm ten ma znikomy - by nie powiedzieć dobitnie, że żaden - 
wpływ na poprawę efektywności ekonomicznej energetyki. Jest wręcz odwrotnie. System EU ETS bardzo 
znacząco wyłącznie podnosi koszt produkcji energii elektrycznej i ciepła. Od 2020 r. nie będzie już ponadto 
bezpłatnych emisji dwutlenku węgla, a więc derogacje przestaną istnieć, i trzeba będzie zapłacić za każdą 
tonę wyemitowanego CO2. Należy mocno powiedzieć, że system EU ETS jest zatem działaniem 
pozorowanym, by nie powiedzieć jeszcze mocniej, że jest oszustwem mającym uzasadniać błędną i 
szkodliwą politykę klimatyczną UE (czytaj Niemiec i Francji; energetyka francuska to w 80% atom) 
kosztującą Polskę przeogromne pieniądze. System EU ETS narzuca przy tym wysoką tzw. rozliczeniową 
(referencyjną) cenę rozl
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rocznie ok. 30 mld zł do kasy unijnej, co jest kwotą budowy pod klucz jednej elektrowni atomowej o mocy 
ok. 1600-1700 MW. Jedyną zatem racjonalną przesłanką do realizacji koniecznych inwestycji 
modernizacyjnych krajowej energetyki jest rewitalizacja istniejących bloków pozwalająca na ich dalszą 
wieloletnią pracę oraz trwałe zwiększenie ich mocy i obniżanie emisyjności, aniżeli otrzymywanie 
jednorazowych darmowych przydziałów emisji CO2. W przeciwnym wypadku trzeba je będzie wyłączać z 
ruchu. Co więcej, na opłacalność modernizacji energetyki jedynie istotny wpływ mają relacje cenowe 
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rocznie ok. 30 mld zł do kasy unijnej, co jest kwotą budowy pod klucz jednej elektrowni atomowej o mocy 
ok. 1600-1700 MW. Jedyną zatem racjonalną przesłanką do realizacji koniecznych inwestycji 
modernizacyjnych krajowej energetyki jest rewitalizacja istniejących bloków pozwalająca na ich dalszą 
wieloletnią pracę oraz trwałe zwiększenie ich mocy i obniżanie emisyjności, aniżeli otrzymywanie 
jednorazowych darmowych przydziałów emisji CO2. W przeciwnym wypadku trzeba je będzie wyłączać z 
ruchu. Co więcej, na opłacalność modernizacji energetyki jedynie istotny wpływ mają relacje cenowe 
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Między innymi zadania udowodnienia ocieplania się klimatu były zlecane (oczywiście także z 
inspiracji polityków płacących za to nie własnymi pieniędzmi, a pieniędzmi podatników) przez 
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC (International Panel on Climate Change; jest to agenda 
Organizacji Narodów Zjednoczonych), który w całym tym „zamieszaniu klimatycznym” gra pierwsze 
skrzypce, mając przy tym ogromne poparcie pewnych kręgów w ONZ. Zadanie to wykonywali naukowcy 
pracujący w Centrum Badań Klimatycznych Uniwersytetu Wschodniej Anglii w Norwich. Na szczęście 
uczciwi naukowcy z tego Uniwersytetu ujawnili, że ci „badacze klimatu” dopuścili się bezczelnego 
oszustwa. Na tych „badaczach” zaciążyły zarzuty prokuratorskie. Interesującą pozycją dotyczącą zmian 
klimatu i opisujący mechanizm tych oszustw jest pozycja [9]. Ziemia na przestrzeni kilkunastu miliardów lat 
swojego istnienia przechodziła epoki zlodowacenia i ocieplenia. Na pytanie, jakie są mechanizmy tych 
zmian, nauka do tej pory nie potrafi odpowiedzieć. 
   

Polityka klimatyczno-energetyczna i system EU ETS wpływają wyłącznie na bardzo istotne 
zwiększenie kosztu wytwarzania elektryczności i ciepła. Głównym celem wprowadzenia do Polski i 
pozostałych państw Europy środkowowschodniej przez Niemcy przy pomocy Francji pakietu klimatyczno-
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najmniej gospodarcze ich zniszczenie oraz zrobienie z nich niemieckich państw półkolonialnych będących 
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energetycznej odczuwa polska energetyka, która bazuje na węglu, i słusznie, bowiem jego zasoby w kraju są 
duże. Tym samym gwarantuje on, co szalenie ważne, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski. 
By pokazać społeczeństwu polskiemu, i nie tylko, płacącemu ogromne pieniądze za skutki wprowadzenia 
pakietu klimatyczno-energetycznego, że pakiet jest „dobrodziejstwem”, wprowadzono mechanizm tzw. 
derogacji, rzekomo darmowych przydziałów emisji dwutlenku węgla. W ten sposób zakamuflowano 
rzeczywisty cel pakietu. Tymczasem mechanizm ten ma znikomy - by nie powiedzieć dobitnie, że żaden - 
wpływ na poprawę efektywności ekonomicznej energetyki. Jest wręcz odwrotnie. System EU ETS bardzo 
znacząco wyłącznie podnosi koszt produkcji energii elektrycznej i ciepła. Od 2020 r. nie będzie już ponadto 
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tonę wyemitowanego CO2. Należy mocno powiedzieć, że system EU ETS jest zatem działaniem 
pozorowanym, by nie powiedzieć jeszcze mocniej, że jest oszustwem mającym uzasadniać błędną i 
szkodliwą politykę klimatyczną UE (czytaj Niemiec i Francji; energetyka francuska to w 80% atom) 
kosztującą Polskę przeogromne pieniądze. System EU ETS narzuca przy tym wysoką tzw. rozliczeniową 
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€/MgCO2, mechanizm derogacji należy uznać zatem za wręcz pomijalny. Nie znaczy to jednak, że 
zwiększanie ceny 2

2

mod t,t
COe   jest korzystne wręcz odwrotnie. Ilość ton EUA jest bowiem znikoma, niemalże 

zerowa w porównaniu z tonami CO2, dla których trzeba kupować pozwolenia na emisję. Zwiększanie zatem 
ceny 2

2

mod t,t
COe  , do czego na wszelkie sposoby dąży Unia zaostrzając politykę klimatyczno-energetyczną, 

spowoduje znacznie większe koszty zakupu tych pozwoleń, a od 2020 r., jak już powyżej zaznaczono, w 
ogóle nie będzie darmowych ton emisji dwutlenku węgla i trzeba będzie płacić za każdą tonę 
wyemitowanego CO2. Im zatem cena 2

2

mod t,t
COe   będzie wyższa, tym większy będzie koszt emisji. Gdy będzie 

to cena rozliczeniowa (referencyjna), wynosząca obecnie rozl
COe

2
= 20,38 €/MgCO2, przyjdzie Polsce płacić 

rocznie ok. 30 mld zł do kasy unijnej, co jest kwotą budowy pod klucz jednej elektrowni atomowej o mocy 
ok. 1600-1700 MW. Jedyną zatem racjonalną przesłanką do realizacji koniecznych inwestycji 
modernizacyjnych krajowej energetyki jest rewitalizacja istniejących bloków pozwalająca na ich dalszą 
wieloletnią pracę oraz trwałe zwiększenie ich mocy i obniżanie emisyjności, aniżeli otrzymywanie 
jednorazowych darmowych przydziałów emisji CO2. W przeciwnym wypadku trzeba je będzie wyłączać z 
ruchu. Co więcej, na opłacalność modernizacji energetyki jedynie istotny wpływ mają relacje cenowe 
pomiędzy nośnikami energii, węglem, gazem i energią elektryczną, co wykazano w niniejszym artykule i w 

= 20,38 €/MgCO2, 
przyjdzie Polsce płacić rocznie ok. 30 mld 
zł do kasy unijnej, co jest kwotą budowy 
pod klucz jednej elektrowni atomowej 
o mocy ok. 1600-1700 MW. Jedyną za-
tem racjonalną przesłanką do realizacji 
koniecznych inwestycji modernizacyjnych 
krajowej energetyki jest rewitalizacja ist-
niejących bloków pozwalająca na ich dal-
szą wieloletnią pracę oraz trwałe zwięk-
szenie ich mocy i obniżanie emisyjności, 
aniżeli otrzymywanie jednorazowych dar-
mowych przydziałów emisji CO2. W prze-
ciwnym wypadku trzeba je będzie wyłą-
czać z ruchu. Co więcej, na opłacalność 
modernizacji energetyki jedynie istotny 
wpływ mają relacje cenowe pomiędzy no-
śnikami energii, węglem, gazem i energią 
elektryczną, co wykazano w niniejszym 
artykule i w pracy [8]. Z uwagi na duże 
ryzyko wzrostu wartości cen EUA, powin-

ny być realizowane tylko takie inwestycje, 
które jednocześnie przyczynią się do 
znacznego zmniejszenia wskaźnika emi-
syjności. Mało tego, wysokie ryzyko zwią-
zane z przekroczeniem czasu trwania in-
westycji modernizacyjnej oraz procedura 
prawno-administracyjna przyznawania 
przez urzędników unijnych jednorazo-
wych, bezpłatnych emisji CO2 powoduje 
niechęć do korzystania z mechanizmu 
derogacji.

  o
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o  HP Inc Polska Sp. z o.o.

HP Secure 
pomaga chronić biznes firm i organizacji

Stałe inwestycje w najnowsze rozwiązania technologiczne w postaci komputerów 
i drukarek są niezbędne jeżeli przedsiębiorstwo chce dbać o swoje 

bezpieczeństwo. Warto w takim przypadku korzystać ze sprawdzonych usług, które 
oferuje firma HP, implementując do swoich urządzeń szereg funkcji dedykowanych 
biznesowi i powiązanych z HP Secure.
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Zagrożenia w przestrzeni sieciowej 
stają się coraz powszechniejsze, a przede 
wszystkim coraz bardziej wyrafinowane. 
W 2016 r. całkowity koszt naruszeń bez-
pieczeństwa sięgnął aż 9,5 mln dolarów1, 
a najczęstszym miejscem ataków był 
sektor publiczny, krytyczna infrastruktu-
ra i ośrodki medyczne. To właśnie dla-
tego pierwszą linią obrony powinny być 
urządzenia końcowe z odpowiednimi za-
bezpieczeniami. Dzięki zaawansowanym 
rozwiązaniom takim jak HP Secure każda 
firma ma pewność korzystania z najlepiej 
zabezpieczonych i zarządzanych kompu-
terów na świecie. Firma HP buduje swoje 
zabezpieczenia od wewnątrz na pozio-
mie odporności sprzętowej. To podejście 
opiera się na zabezpieczeniach sprzęto-
wych, które są wbudowane i zintegrowane 
z komputerami i drukarkami HP.

Doskonałym rozwiązaniem dla 
pracowników mobilnych, którzy po-
trzebują komputera przenośnego  
o najlepszych w swojej klasie funkcjach 
biznesowych oraz wysokiej wydajno-
ści jest HP EliteBook x360. To nie tylko 
niezwykle smukły i funkcjonalny, ale też 
świetnie zabezpieczony notebook. Po-
siada wbudowaną 
funkcję ochro-
ny prywatności 
ekranu HP Sure 
View, która chroni 
przed kradzieżą da-
nych i haseł - można ją 
aktywować przez dotknię-
cie tylko jednego przycisku 
- oraz zaawansowaną usłu-
gę HP Sure Click zapewniającą 
sprzętowe zabezpieczenie prze-
glądarek internetowych. Funkcja 
chroni karty przeglądarki i sam sys-
tem komputera przed oprogramowa-
niem typu ransomware i innymi rodzajami 
złośliwego oprogramowania oraz przed 
wirusami. 

We wszystkich komputerach z rodzi-
ny HP Elite dostępne jest 
z kolei za-

bezpieczenie HP Sure Start Gen3. Jeżeli 
system BIOS komputera zostanie zaata-
kowany lub uszkodzony oprogramowanie 
umożliwia jego przywrócenie, zapewniając 
zautomatyzowaną ochronę danych, któ-
ra może być centralnie zarządzana przez 
zespół IT. Natomiast dzięki HP Device 
as a Service („urządzenie jako usługa”) 
użytkownicy mają możliwość korzystania  
z bezpiecznych komputerów oraz przewi-
dywalnych kosztów na stanowisko.

Choć wydaje się to być nieprawdopo-
dobne, aż w 60% ataków hakerzy wyko-
rzystują zwykłą drukarkę! Drukarkę, która 
finalnie może doprowadzić ich do kompu-
tera i innych urządzeń2. Drukarki HP Enter-
prise zapewniają ochronę przed atakami, 
automatyczne wykrywanie zagrożeń oraz 
funkcje samonaprawy. Modele HP Pro 
z kolei oferują wykrywanie i powstrzymy-
wanie zagrożeń w czasie rzeczywistym. 
Sprawdzające oprogramowanie sprzęto-
we pomaga upewnić się, że tylko wiary-
godny kod HP zostanie załadowany do 
sieci, a w przypadku zagrożenia zrestar-
tuje urządzenie i powiadomi zespół IT. 
Co ciekawe, 33% wszystkich organizacji 
będzie korzystać z usług takich jak HP 

Secure Managed Print Services zapew-
niających bezpieczeństwo druku na pod-
stawie umowy do 2019 r.3

Warto inwestować w nowe rozwiąza-
nia, ponieważ drukarki i komputery starsze 
niż 4 lata są znacznie bardziej narażone 
na naruszenia ochrony, wymagając jed-
nocześnie najbardziej aktualnych zabez-
pieczeń sprzętowych i programowych. 
Firma HP oferuje przemyślaną strategię 
i portfolio rozwiązań chroniących doku-
menty, urządzenia, tożsamość oraz da-
ne w całej hierarchii druku i komputerów. 
Tworzy także kompleksowe usługi i na-
rzędzia zarządzania pozwalające chronić 
flotę drukarek i komputerów w przedsię-
biorstwach i organizacjach.

Więcej informacji na: www.hp.pl  
- Rozwiązania Bezpieczeństwa.
� o

1)  Ponemon Institute. “2016 Cost of Cyber Crime Study 
& the Risk of Business Innovation.

2)  Więcej informacji na ten temat na stronie hp.com/go/
SecurityClaims.

3)  Analiza rynkowa w branży drukarek biurowych w USA 
z sierpnia 2016 r. („Market Analysis Perspective (MAP) on 
the US Office Print Market 2016”, August 2016) przepro-
wadzona przez IDC.
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- Technologia IT poszła znacząco do 
przodu, jest zdecydowanie dostępniejsza, 
tańsza i bardziej wydajna, więc w sposób 
naturalny zaczyna dominować również 
w zamkniętych dotychczas rozwiązaniach 
przemysłowych - tłumaczy Artur Józefiak, 
dyrektor zespołu ds. bezpieczeństwa cy-
frowego Accenture w Polsce. - Podsta-
wową przyczyną tej zmiany są oczywiście 
koszty. Nie bez znaczenia pozostaje rów-
nież uniwersalność rozwiązań IT i łatwość 
budowania systemów wymiany informa-
cji, co dziś - również w przemyśle cięż-
kim, staje się podstawą nowoczesnego 
zarządzania przedsiębiorstwem - dodaje.

Jednak zmiana ta niesie za sobą tak-
że ryzyko, ponieważ odseparowane do-
tychczas systemy nie były narażone na 
ataki z zewnątrz. Dziś, cyberzagrożenia 
charakterystyczne dla sieci komputero-
wych, zaczynają dotykać również syste-
my OT. Przykładów jest wiele, chociażby 
Ukraina, gdzie w 2015 r. agresorzy za po-
mocą złośliwego oprogramowania spara-
liżowali znaczącą część energetycznego 
systemu przesyłowego. Wcześniej - w 
2012 r. - atak wirusa „Shamoon” w Sau-

Accenture Sp. z o.o.

Sieci i systemy przemysłowe (OT) zawsze funkcjonowały 
niezależnie i były fizycznie odseparowane od 

biurowych rozwiązań teleinformatycznych (IT). 
Zapewniało to bezpieczeństwo procesowe i brak 
możliwości ingerencji z zewnątrz. Ostatnie lata to 
jednak bardzo dynamiczny rozwój sieci informatycznych 
oraz rosnące potrzeby związane z transmisją danych 
oraz systemami zdalnego sterowania w przemyśle. Sieci 
IT stają się więc nieodłącznym elementem procesów 
technologicznych, a to z kolei powoduje konieczność 
zupełnie innego podejścia do kwestii bezpieczeństwa.

Przemysł na celowniku 
cyberprzestępców

di Aramco, zainfekował ponad 30 tys. 
komputerów, co praktycznie pozbawiło 
firmę możliwości sterowania wydobyciem 
ropy i prowadzenia biznesu. Z kolei atak 
typu spear-phishing w niemieckiej hucie 
(2014 r.) spowodował awarię sieci kom-
puterowej i ogromne straty finansowe, 
a w ubiegłym roku cyberterroryści zaata-
kowali urządzenia do uzdatniania wody 
użytkowej w Stanach Zjednoczonych.

- Motywacja atakujących jest tu zu-
pełnie inna niż w przypadku włamań do 
instytucji finansowych - podkreśla Filip 
Kupiński, manager ds. bezpieczeństwa 
cyfrowego Accenture w Polsce. - Ataki na 
zakłady energetyczne, huty czy rafinerie 
nie są motywowane aspektami finanso-
wymi, lecz częściej politycznymi, ideolo-
gicznymi lub wręcz militarnymi. Pozwalają 
bowiem przejąć kontrolę nad infrastruktu-
rą krytyczną, a w efekcie doprowadzić do 
paraliżu państwa lub nawet katastrofy na-
turalnej. Dlatego kwestia bezpieczeństwa 
staje się w ostatnich latach priorytetowa.

Zdecydowana większość ekspertów 
wciąż rekomenduje utrzymanie niezależ-
nych i odseparowanych sieci. Rzeczywi-

stość stawia jednak nowe wymagania 
i takie rozwiązania okazują się coraz mniej 
wygodne i sprawiające wiele problemów 
zarządczych. Dlatego poszukuje się roz-
wiązań, które zapewnią pełne bezpie-
czeństwo mimo braku fizycznej separacji. 

- Aby dobrze zabezpieczyć taką sieć 
trzeba zacząć już na etapie projektowa-
nia infrastruktury - zaznacza Filip Kupiń-
ski. - Kwestie techniczne to jedno, bo są 
dzisiaj narzędzia, które pozwalają zabez-
pieczyć sieć nie tylko przez separację fi-
zyczną, ale także na poziomie logicznym, 
jak np. ścisła kontrola dostępu, firewalle 
przemysłowe lub jednokierunkowe bramki 
(zwane „diodami”). Równie ważną kwestią 
jest inna wizja całościowego bezpieczeń-
stwa organizacji. Specjaliści od bezpie-
czeństwa IT i OT powinni ściśle współ-
pracować, ponieważ w zdecydowanej 
większości przypadków pojawiające się 
cyberataki mają charakter międzydome-
nowy - zaczynają się po stronie IT, jednak 
celują w systemy OT. I wreszcie spra-
wa trzecia, równie ważna, to właściwa 
organizacja i nadzór, kwestia właściwe-
go modelu operacyjnego oraz procedur, 
eliminująca silosowe zarządzanie bez-
pieczeństwem, a pozwalająca na dobrą 
współpracę w zakresie bezpieczeństwa 
na poziomie operacyjnym.

- Standardy bezpieczeństwa powinny 
być ujednolicone, bo niezależnie od ob-
szaru docelowego (IT czy OT) pryncypia 
bezpieczeństwa są identyczne, choć ich 
implementacja może się różnić, bo zależy 
od specyfiki danego obszaru - podsumo-
wuje Artur Józefiak. - Zdecydowanie ła-
twiej zarządza się bezpieczeństwem, jeśli 
mamy ujednolicone standardy i wspólną 
podstawę działania, a operacyjnie pomo-
gą właściwie dobrane narzędzia i proce-
dury postępowania. o
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Filip Kowalski, head of utilities & natural resources, SAP Central Eastern Europe 

Transformacja cyfrowa w energetyce nie jest 
iluzją a faktem widocznym w każdym ogniwie 

energetycznego łańcucha wartości. Różne prędkości 
zmian oraz różne możliwości adaptacji do 
trendów technologicznych, wynikające z wielkości 
przedsiębiorstw, ich obecnego modelu działania 
oraz architektury rozwiązań IT i OT, nie są czymś 
wyjątkowym względem innych branż, takich jak np. 
telekomunikacja czy przemysł. Tak naprawdę każda 
organizacja powinna opracować swój własny plan 
i mapę drogową cyfryzacji, mając na względzie nie 
tylko „szybkie wygrane”, ale przede wszystkim rozwój 
długoterminowy od strony biznesowej oraz od strony 
atrakcyjności wewnętrznej i zewnętrznej dla różnych 
grup interesariuszy.

Mówiąc o energetyce zwykle myśli-
my o całym łańcuchu wartości od wy-
twarzania, hurtu, poprzez przesył, dys-
trybucję aż po rynek detaliczny klienta 
biznesowego i indywidualnego. Nale-
ży jednak pamiętać, iż wiele przedsię-
biorstw działa tylko w wybranych ob-
szarach - czy to w związku z wymogami 
regulacyjnymi, czy też korzystając z do-
stępu do konkurencyjnego rynku obrotu. 
To także implikuje kwestię, jak zdefinio-
wać zakres transformacji cyfrowej dla 
konkretnej organizacji oraz jak i gdzie 
transformację cyfrową rozpocząć. 

Kluczowym i podstawowym czyn-
nikiem sukcesu transformacji cyfrowej 
przedsiębiorstwa jest usadowienie cy-
fryzacji jako integralnego elementu je-
go strategii. Ponadto, operacjonalizacja 
strategii cyfryzacji, priorytetyzacja oraz 
wdrożenie poszczególnych inicjatyw, jest 

Transformacja cyfrowa  
w energetyce 

nie jest iluzją
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wspólnym zadaniem biznesu i IT. Firmy 
działające na rynku utilities, które od-
niosły już pierwsze i widoczne sukcesy 
w transformacji cyfrowej, jednoznacznie 
podkreślają konieczność ścisłej współ-
pracy różnych obszarów i sukcesywnej 
likwidacji „silosów” procesowych i infor-
macyjnych. Mówimy tutaj zarówno o fir-
mach energetycznych, jak i przedsię-
biorstwach operujących na rynku ciepła 
i wodno-kanalizacyjnym - organizacjach 
małych i średnich. W coraz większej licz-
bie przypadków liderzy firm są świadomi 
transformacji cyfrowej, zaczynają o niej 
mówić, ale z drugiej w dużej większości 
przypadków brakuje właśnie klarownej 
strategii cyfryzacji będącej osią takiej 
transformacji.

Przy określaniu strategii, podejścia 
i poszczególnych etapów transformacji 
należy zrozumieć i brać pod uwagę po-
trzeby informacyjne nie tylko obszarów 
kluczowych takich jak wytwarzanie, za-
rządzanie majątkiem technicznym czy 
też sprzedaż, ale także obszarów back-
office, których efektywne i sprawne dzia-
łanie stanowi o solidności i efektywności 
działania całej organizacji. Należy zadać 
pytania czy dążymy do „przedsiębior-
stwa opartego o informację dostępną 
w czasie zbliżonym do rzeczywistego” 
(real-time enterprise), korzystającego 
z możliwości jakie dają dostępne tech-
nologie? Czy chcemy wdrożyć filozofię 
pozwalającą na szybkie i zwinne adre-
sowanie nowych potrzeb biznesowych? 
Czy naszym priorytetem jest bezpieczeń-
stwo i zgodność z wytycznymi w zakre-

sie ochrony danych - np. RODO? Czy 
dążymy do doskonałości w zakresie za-
rządzania majątkiem technicznym i po-
łączenia tych procesów z innymi kluczo-
wymi obszarami jak na przykład hurt? Na 
te wszystkie pytania możemy uzyskać 
dobre odpowiedzi i na pewno z sukce-
sem przeprowadzić inicjatywy bazując 
na wiodących dostępnych technologiach 
począwszy od Big Data korzystającego 
z SAP HANA, IT-OT opartego o SAP Le-
onardo i przetwarzania w chmurze jako 
czynnika przyspieszającego wiele pro-
jektów i pozwalającego uzyskać efekty 
szybciej niż dotychczas.

Mówiąc o transformacji cyfrowej z re-
guły odnosimy się do poszczególnych 
przedsiębiorstw czyli aspektu mikroeko-
nomicznego, co nie jest wystarczające. 
Pamiętajmy, iż końcowym beneficjentem 
udanej transformacji cyfrowej jest cała 
gospodarka z punktu widzenia zarówno 
jej możliwości wzrostu i konkurencyjno-
ści, ale także z punktu widzenia zwinno-
ści i możliwości lepszego reagowania na 
negatywne czynniki makro. Dla przykła-
du - według szacunków IDC - poprzez 
wykorzystanie IoT w optymalizacji ma-
jątku technicznego, przedsiębiorstwa 
mogą osiągnąć bardzo znaczące ko-
rzyści - 10%-60% niższe kosztu serwisu 
i utrzymania majątku1.

Transformacja cyfrowa pozwala na 
połączenie w jeden płynny proces ele-
mentów, które do tej pory w większo-
ści przypadków działały ze zbyt dużym 
opóźnieniem lub w oparciu o niskiej ja-
kości informację. Kilka przykładów, które 

warto uwzględnić w strategii cyfryzacji, 
w zależności od typu przedsiębiorstwa: 

 � połączenie procesów przenikają-
cych przez aktywa wytwórcze od 
strony sprzedaży hurtowej i tradin-
gu, harmonogramowania produkcji, 
planowania i harmonogramowania 
gospodarki remontowej poprzez wy-
korzystania wspólnej platformy IoT;

 � zintegrowana platforma wspierająca 
procesy na styku z klientem i oparta 
o nową filozofię działania, nowocze-
sny interfejs, przetwarzania wiel-
kich wolumenów danych w sposób 
szybki i bardzo wydajny, technologie 
mobilne a przy tym korzystająca z in-
formacji dostępnej w mediach spo-
łecznościowych;

 � zaawansowane zarządzanie ma-
jątkiem sieciowym, uwzględniające 
nowe możliwości oferowane przez 
IoT i Big Data na przykład w zakre-
sie analityki predykcyjnej i analityki 
na danych pomiarowych.

Konkludując należy podkreślić, iż 
transformacja cyfrowa powinna stać się 
naturalnym kierunkiem zmian w energe-
tyce. Wiele ciekawych przykładów takiej 
zmiany może stanowić także interesują-
cy punkt odniesienia dla polskich przed-
siębiorstw działających w sektorze ener-
gii, gazu, ciepła i wodno-kanalizacyjnym.
� o

Przypisy:

 1. IDC White Paper, sponsored by SAP, The 

Future Services Sector: Connected Servi-

ces for Continuous Delivery, 2017.

Instalacje węglowe wytwarzania elektryczności 

z emisją poniżej 550 g CO2/kWh 
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Strategia dekarbonizacji gospodarki wymaga wprowadzenia do eksploatacji 
nowych technologii energetycznych. Pierwszą grupę tych technologii stanowią 

technologie źródeł odnawialnych (OZE). Zgodnie z  wieloma scenariuszami 
osiągnięcia celów emisyjnych przyjętych w polityce energetycznej UE do 2050 r. 
ich ekonomicznie uzasadnione upowszechnienie nie umożliwi pożądanej redukcji 
ditlenku węgla. Wymagane jest zastosowanie wielu dodatkowych przedsięwzięć, 
w tym wprowadzenie prawie zeroemisyjnych technologii węglowych, wspomaganych 
technologiami gazowymi. Ważną rolę mogą spełniać także technologie wykorzystania 
paliw alternatywnych, w tym odpadów.

Dyskusja różnych opcji technologicz-
nych w tym obszarze jest szczególnie 
istotna dla polskiej energetyki, biorąc 
pod uwagę duży udział węgla w sys-
temie wytwarzania elektryczności. Przy 
tym, wobec braku jednoznacznej de-
cyzji w sprawie budowy bloków jądro-
wych, realizacja celów klimatycznych 
może okazać się szczególnie trudna. 
Obszar poszukiwań technologii speł-
niających kryterium mniejszej emisji od 
wartość 500 (550) kg/MWh jest rozległy. 
W artykule skupiono uwagę na stosun-
kowo prostych rozwiązaniach, mając na 
uwadze wysoki stopień wykorzystania 
węgla. W pierwszej kolejności przed-
stawiono obliczenia układu z separacją 
ditlenku węgla. Następnie rozpatrzono 
układy kombinowane szeregowe i rów-
noległe. Ponadto wskazano na potencjał 
technologii dwupaliwowej węglowo-od-
padowej. Do analizy wybrano duoblok, 
wcześniej przedstawiony jako techno-
logia o stosunkowo wysokiej elastycz-
ności cieplnej [1, 2]. Wyniki uzyskano 
w ramach badań statutowych Instytutu 
Maszyn i Urządzeń Energetycznych Po-
litechniki Śląskiej.

Instalacje węglowe wytwarzania elektryczności 

z emisją poniżej 550 g CO2/kWh 

Obciążenie

Strumień masy
Udział masowy 
ditlenku węgla

Separowany CO2 Moc

kg/s - kg/s MW

100% 516,42 0,192 0 525,11

90% 464,89 0,195 0 473,70

80% 415,37 0,197 0 421,00

70% 368,46 0,197 0 368,88

60% 320,07 0,197 0 316,75

50% 272,49 0,196 0 264,08

40% 222,87 0,196 0 209,03

30% 185,53 0,185 0 165,46

25% 161,67 0,174 0 133,43

Tab. 1. Podstawowe parametry spalin do analizy wychwytu CO2 z Duobloku
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 � Analiza duobloku 
pod kątem wychwytu 
dwutlenku węgla do 
poziomu 550 (500) kg/
MWh

W pierwszym etapie procesu obli-
czeniowego duobloku określono stru-
mienie ditlenku węgla generowane przez 
kotły. Wykorzystując integrację Ebsilona 
z Excelem wyznaczono strumienie ma-
sowe oraz udziały CO

2 w spalinach dla 
pełnego zakresu obciążeń (25-100%), 
tab.1. Wartość emisji odniesioną do jed-
nostki wyprodukowanej elektryczności 
dla poszczególny poziomów obciążenia 
podano w tab. 2.

W kolejnym kroku zbudowano układ 
z członem separacyjnym, rys. 1. Z jego 
wykorzystaniem określono ilość separo-
wanego CO2, gwarantującego jego emi-
sję równą 500 kgCO2 /MWh. 

Na podstawie obliczeń parametrycz-
nych ustalono, że w zależności od ob-
ciążenia należy wychwycić od 26 do 
34% CO2, aby uzyskać założone 500 
kgCO2/MWh.

Proces separacji wymaga doprowa-
dzenia odpowiedniej ilości ciepła do pro-
cesu desorpcji. W obliczeniach skutków 
energetycznych procesu separacji przy-
jęto, że odbywa się on w instalacji amino-
wej o energochłonności 3,5 MJ/kg CO2. 
Parę do desorbera pobierano z prze-
lotni między SP i NP. W efekcie końco-
wym uzyskano spadek mocy duoblo-
ku, z uwagi na zmniejszenie strumienia 
pary pracującej w turbinie niskoprężnej. 
To z kolei doprowadziło do zmiany pod-
stawy (mocy brutto) wziętej do obliczeń 
emisji CO2 i spowodowało zwiększenia 
jej wartości z 500 (założonych) do 532 
kgCO2/MWh (dla obciążenia nominalne-
go). Wyniki zawiera tab. 3.

Reasumując, należy zauważyć, że 
wychwyt ditlenku węgla w przypadku 
duobloku dla zapewnienia ogranicze-
nia emisji do granicy 500 kgCO2/MWh 
nie powoduje istotnego wzrostu potrzeb 
własnych. Celem wzrostu efektywno-
ści należy zastosować algorytm opty-
malizacyjny.

 � Układy kombinowane

Wyróżniamy dwa podstawowe dwu-
paliwowe węglowo-gazowe układy kom-
binowane szeregowe i równoległe [3]. 
Mają one pewne cechy hierarchiczności. 
Umożliwia to uzyskanie w tych instala-
cjach nieco wyższych sprawności w po-
równaniu do klasycznych kondensacyj-
nych bloków węglowych. W artykule nie 
rozpatrywano wzajemnych sprzężeń 
układów, analizując jedynie wzajemny 
udział mocy, przy którym możliwe jest 

Rys. 1. Struktura technologiczna duobloku z modułem separacji ditlenku węgla

Obciążenie 
duobloku

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 25%

Wskaźnik emisji, 
kg CO2/MWh

660 671 678 687 698 713 732 725 736

Tab. 2. Zależność emisji od stopnia obciążenia
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jedynie wzajemny udzia  mocy, przy którym mo liwe jest osi gni cie po danej warto ci emisji. 
Zmniejszenia emisji ditlenku w gla na jednostk  mocy jest mo liwe ze wzgl du na ni sz  emisj  
CO2 przy spalaniu gazu ziemnego w porównaniu do spalania w gla. Ogólnie mo na napisa  

 ,                    (1) 

gdzie: Wd [MJ/kg] - warto  opa owa,  - sprawno  instalacji,  - emisja ditlenku w gla z 
kilograma paliwa (dla gazu ziemnego  = 2.75 - udzia  masowy metanu w 
gazie, ewentualnie udzia  masowy substancji palnej przeliczony na udzia  metanu; dla w gla  = 
3.66 Su, Su - stopie  uw glenia paliwa w glowego ). 
 

Na podstawie (1) mo na wykre li  relacje mi dzy emisjami ditlenku wegla dla technologii 
w glowych i gazowych, rys. 2. 

Rys. 2. Zale no  stosunku od stosunku sprawno ci technologii w glowej  i sprawno ci instalacji gazowej 

(  i parametru ,  - emisje odpowiednio z technologii gazowej i w glowej,  - 

warto ci opalowe odpowiednio w gla i gazu 

Nawet dla wysokich sprawno ci wytwarzania elektryczno ci w technologiach w glowych 
jednostkowa emisja ditlenku w gla w tych technologiach b dzie zazwyczaj dwukrotnie 
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Rys. 3. Duoblok z turbiną gazową
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Obciążenie 
Duobloku

Moc brutto bez 
CC, MW

Moc brutto z 
wychwytem CO2, 

MW

Stopień wychwytu, 
-

Zapotrzebowanie 
na ciepło CC, MW

100% 525,11 498,2 0,265 92,3

90% 473,70 445,1 0,277 87,8

80% 421,00 395,6 0,284 81,2

70% 368,88 345,5 0,293 74,3

60% 316,75 294,8 0,304 67,1

50% 264,08 243,1 0,319 59,7

40% 209,03 192,5 0,337 51,5

30% 165,46 152,7 0,332 39,8

25% 133,43 122,6 0,343 33,7

Tab. 3. Wyniki wstępnej analizy działania wychwytu CO2 z duoblokuosiągnięcie pożądanej wartości emisji. 
Zmniejszenia emisji ditlenku węgla na 
jednostkę mocy jest możliwe ze wzglę-
du na niższą emisję CO

2 przy spalaniu 
gazu ziemnego w porównaniu do spa-
lania węgla.

Ogólnie można napisać:

Rys. 5. Duoblok z układem gazowo-parowym

jedynie wzajemny udzia  mocy, przy którym mo liwe jest osi gni cie po danej warto ci emisji. 
Zmniejszenia emisji ditlenku w gla na jednostk  mocy jest mo liwe ze wzgl du na ni sz  emisj  
CO2 przy spalaniu gazu ziemnego w porównaniu do spalania w gla. Ogólnie mo na napisa  
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Rys. 2. Zale no  stosunku od stosunku sprawno ci technologii w glowej  i sprawno ci instalacji gazowej 

(  i parametru ,  - emisje odpowiednio z technologii gazowej i w glowej,  - 

warto ci opalowe odpowiednio w gla i gazu 

Nawet dla wysokich sprawno ci wytwarzania elektryczno ci w technologiach w glowych 
jednostkowa emisja ditlenku w gla w tych technologiach b dzie zazwyczaj dwukrotnie 

= 3.66 Su, Su - stopień uwęglenia pa-
liwa węglowego).

Na podstawie (1) można wykreślić 
relacje między emisjami ditlenku wegla 
dla technologii węglowych i gazowych, 
rys. 2.

Nawet dla wysokich sprawności wy-
twarzania elektryczności w technolo-
giach węglowych jednostkowa emisja 
ditlenku węgla w tych technologiach bę- Rys. 4. Zależność emisji ditlenku węgla od mocy bloku węglowego i gazowego
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Rys. 6. Zależność emisji ditlenku węgla od mocy bloku węglowego  
i układu gazowo-parowego

Model Duoblok Duoblok + TG Duoblok + UGP

Wskaźnik Emisji kgCO2/
MWh

680 613 535

Model Duoblok Duoblok + TG Duoblok + UGP

Teoretyczna moc Turbiny 
gazowej, aby osiągnąć 

wskaźnik emisji 500 
kgCO2/MWh

X 800 MW 480 MW

Tab. 4. Porównanie wyników uzyskanych przez dołączenie układów gazowych

dzie zazwyczaj dwukrotnie przekracza-
ła jej wartość dla technologii gazowych. 
Z tego powodu kombinacja obu techno-
logii może być dobrym rozwiązaniem dla 
obniżenia łącznej emisji.

 � Dobudowa turbiny 
gazowej

Do analizowanej struktury duoblo-
ku dobudowano turbinę gazową. Nowy 
układ ma na celu obniżenie końcowej 
emisji kgCO2/MWh. Do prostej anali-
zy przyjęto model turbiny gazowej Sie-
mens SGT5-4000F o mocy nominalnej 
309 MW, rys. 3. Sumaryczna moc no-
minalna wyniosła 835,7 MW, a wskaźnik 
emisji zmniejszył się z 680 kgCO2/MWh 
na 613 kg/MWh.

Zatem aby osiągnąć normę 500 
kgCO2/MWh należałoby zwiększyć moc 
układu turbiny gazowej. Rys. 4 ilustruje 
zmianę intensywności emisji od mocy. 
Wynika z niego, że dobudowa turbiny 
gazowej nie jest zbyt efektywnym roz-
wiązaniem z punktu widzenia uzyskania 
emisji rzędu 500 kgCO2/MWh.

 � Dobudowa układu 
gazowo-parowego

Rys. 6 pokazuje efektywność emi-
syjną połączenia duobloku z układem 
gazowo-parowym. Dla układu gazowo- 
parowego o mocy 431 MW (Część pa-
rowa - układ jednociśnieniowy generuje 
dodatkowe 122 MW mocy dla nominal-
nej mocy turbiny gazowej 309 MW) emi-
sja osiąga poziom 535 kgCO2/MWh. Aby 
osiągnąć poziom „500” również zwięk-
szyć moc turbiny gazowej, a tym samym 
moc całego układu gazowo-parowego. 
Teoretycznie turbina gazowa powinna 
osiągnąć moc nominalną ok. 480 MW, 
aby sumaryczny wskaźnik emisji osią-
gnął wartość 500 kgCO2/MWh.

W tab. 4 zamieszczono główne wy-
niki analizy.

 � Analiza współspalania 
odpadów w celu 
redukcji wskaźnika 
emisji CO2 dla duobloku

Rys. 7. Rozdzielenie procesu spalania na dwie komory spalania duobloku
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Zamodelowano wariant duobloku 
z dwiema komorami spalania, gdzie 
jedna spala węgiel kamienny o war-
tości opałowej 23,5 MJ/kg, druga od-
pady komunalne o wartości opało-
wej 9,8 MJ/kg (skład: C=20%, H=5%, 
O=15%, N=1%, S=1%, Cl=0,02%, 

popiół=25%, wilgotność=33%), rys. 
7. Założono, że strumień spalin gene-
rowanych przez utlenianie odpadów 
nie jest brany pod uwagę do obliczeń 
wskaźnika emisji CO2, gdyż paliwo 
to jest traktowane jako zeroemisyjne. 
Z tego powodu na potrzeby wstępnej 

 

Rys. 7. Rozdzielenie procesu spalania na dwie komory spalania duobloku 

Zwi kszaj c strumie  odpadów dochodzimy do obni enia strumienia spalanego w gla (rys.8), a 
tym samym redukcji wska nika CO2 przy jednoczesnym utrzymaniu nominalnej mocy 526,7 MW. 
Optymalny udzia  odpadów w ca kowitym strumieniu paliwa wynosi 44%, poniewa  dopiero przy 
tej warto ci uzyskano za o ony wska nik emisji ditlenku w gla. 

 

Rys. 8. Wp yw zwi kszania strumienia odpadów na strumie  spalanego w gla 

 

Rys. 9. Wp yw zwi kszania strumienia odpadów na wska nik emisji CO2 i moc duobloku 

W momencie osi gni cia 28 kg/s strumienia spalanych odpadów uzyskuje wymagany poziom 
wska nika równy 500 kgCO2/MWh, rys. 9. Strumie  sumaryczny spalanego paliwa wzrós  z 48,5 
kg/s (dla samego w gla) do 63,6 kg/s (miks w giel+odpady), rys. 9. 

Podsumowuj c, nale y zauwa y , e zastosowanie odpadów komunalnych mo e skutecznie 
obni y  emisj  i pozwala osi gn  zamierzony emisj  na poziomie 500 kgCO2/MWh.  

Uwagi ko cowe 

W artykule przeanalizowano, bior c pod uwag  proste modele, ró ne mo liwo ci 
obni enia emisji ditlenku w gla z uk adów obejmuj cych w glowy blok kondensacyjny. 
Rozwa ano separacj  CO2, po czenie z prostym uk adem turbiny gazowej i uk adem gazowo- 
parowym oraz uk ad z dodatkowym paliwem (odpadami). Z termodynamicznego punktu widzenia 
efektywnym rozwi zaniem jest kombinacja bloku w glowego i uk adu gazowo-parowego. W 
po czeniu sprz onym taki uk ad po optymalizacji powinien osi gn  sprawno  przekraczaj c  
sprawno  bloku kondensacyjnego o 3-4 punkty procentowe, co dodatkowo zwi ksza efekt 
ograniczenia emisji. Skuteczno  emisyjna procesu wspó spalania odpadów jest zauwa alna, 
aczkolwiek przy stosunkowo wysokim ich udziale w miksie paliwowym. Osobnego omówienia 
wymaga zastosowanie separacji ditlenku w gla ze spalin. Z oblicze  wynika, e dla osi gniecia 
po danej warto ci emisji nale y wychwyci  ok. 27% CO2. Problemem pozostaje jego 
wykorzystanie. W rozwi zaniach perspektywicznych mo na rozpatrzy  produkcj  nowych paliw. 
Jednym z mo liwych rozwi za  jest zastosowanie elektrolizera tlenkowego do wspó elektrolizy 
wody i ditlenku w gla, rys. 10, wed ug reakcji [4,5]: 

Katoda: 

analizy zamodelowano rozdzielenie 
strumieni spalin.

Zwiększając strumień odpadów do-
chodzimy do obniżenia strumienia spala-
nego węgla (rys. 8), a tym samym reduk-
cji wskaźnika CO2 przy jednoczesnym 
utrzymaniu nominalnej mocy 526,7 MW. 

Rys. 9. Wpływ zwiększania strumienia odpadów na wskaźnik emisji CO2 i moc duobloku

Rys. 8. Wpływ zwiększania strumienia odpadów na strumień spalanego węgla
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Optymalny udział odpadów w całkowi-
tym strumieniu paliwa wynosi 44%, po-
nieważ dopiero przy tej wartości uzy-
skano założony wskaźnik emisji ditlenku 
węgla.

W momencie osiągnięcia 28 kg/s 
strumienia spalanych odpadów uzyskuje 
wymagany poziom wskaźnika równy 500 
kgCO2/MWh, rys. 9. Strumień sumarycz-
ny spalanego paliwa wzrósł z 48,5 kg/s 
(dla samego węgla) do 63,6 kg/s (miks 
węgiel+odpady), rys. 9.

Podsumowując, należy zauważyć, 
że zastosowanie odpadów komunal-
nych może skutecznie obniżyć emisję 
i pozwala osiągnąć zamierzoną emisję 
na poziomie 500 kgCO2/MWh.

 � Uwagi końcowe

W artykule przeanalizowano, bio-
rąc pod uwagę proste modele, różne 
możliwości obniżenia emisji ditlenku 
węgla z układów obejmujących wę-
glowy blok kondensacyjny. Rozważano 
separację CO2, połączenie z prostym 
układem turbiny gazowej i układem 
gazowo-parowym oraz układ z dodat-
kowym paliwem (odpadami). Z termo-
dynamicznego punktu widzenia efek-
tywnym rozwiązaniem jest kombinacja 
bloku węglowego i układu gazowo-
parowego. W połączeniu sprzężonym 
taki układ po optymalizacji powinien 
osiągnąć sprawność przekraczającą 
sprawność bloku kondensacyjnego 
o 3-4 punkty procentowe, co dodatko-
wo zwiększa efekt ograniczenia emisji. 
Skuteczność emisyjna procesu współ-
spalania odpadów jest zauważalna, 
aczkolwiek przy stosunkowo wyso-
kim ich udziale w miksie paliwowym. 
Osobnego omówienia wymaga zasto-
sowanie separacji ditlenku węgla ze 
spalin. Z obliczeń wynika, że dla osią-
gniecia pożądanej wartości emisji na-
leży wychwycić ok. 27% CO2. Proble-
mem pozostaje jego wykorzystanie. 
W rozwiązaniach perspektywicznych 
można rozpatrzyć produkcję nowych 
paliw. Jednym z możliwych rozwiązań 
jest zastosowanie elektrolizera tlenko-
wego do współelektrolizy wody i ditlen-

ku węgla, rys. 10, według reakcji [4,5]:
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Reakcje sumaryczna: 

                  

  

Produkty elektrolizy wodór i tlenek w gla s  substratami w produkcji nowych paliw. 

 

Rys. 10. Elektrolizer wysokotemperaturowy tlenkowy 

W artykule rozpatrywano mo liwe instalacje bior c za podstaw  duoblok. To samo podej cie 
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Technologie ogniw litowych są obecnie najdynamiczniej rozwijającym się 
obszarem związanym z magazynowaniem i przetwarzaniem energii elektrycznej 

dla potrzeb urządzeń mobilnych, transportu, bezpieczeństwa energetycznego 
instalacji  produkcyjnych, energetyki odnawialnej i w niedalekiej przyszłości 
inteligentnych sieci energetycznych (smart grids). Rys.1 przedstawia prognozy 
rynku ogniw litowych.

Lit występuje w postaci soli Li2CO3 
i LiCl w słonych jeziorach (21,6 Mt litu, 
rys. 2) głównie w Chile, Boliwii, Argen-
tynie i Chinach oraz jako złoża spodu-
menu LiAl(SiO3)2 (niemal 8 Mt), głównie 
w Australii. Również pola naftowe i zło-
ża geotermalne a także technologie od-
salania wody morskiej, prowadzone na 
coraz większą skalę mogą być źródłem 
dodatkowych rezerw litu.

Pozostałe pierwiastki, niezbędne do 
produkcji ogniw Li-ion, takie jak żelazo, 
mangan, nikiel, miedź, glin czy tytan są 
dużo bardziej dostępne niż lit, źródła ich 
dostępne są także w Polsce. Złoża li-
tu jednak nie są w stanie zaspokoić gi-
gantycznego wzrostu popytu na ogni-
wa litowe w związku z pojawiającymi 
się ciągle nowymi możliwościami ich 
zastosowań. Wydaje się iż alternatywą 
dla ogniw litowych będą ogniwa sodo-
we (pracujące na tej samej zasadzie), 
zwłaszcza dla wielkoskalowych maga-
zynów energii elektrycznej.

 � Jaki jest mechanizm 
pracy akumulatorów        
Li-ion i Na-ion?

Akumulatory Li-ion (Na-ion) wy-
korzystują reakcję interkalacji tj. zdol-

Perspektywy rozwoju

ogniw litowych i sodowych

ność związków metali przejściowych 
MaXb (M - metal przejściowy; X= O, S) 
o strukturze warstwowej lub szkieleto-
wej do odwracalnego wprowadzania 
w ich strukturę jednego lub więcej moli 
litu lub sodu na mol MaXb w temperatu-
rze pokojowej bez zasadniczych zmian 

w strukturze krystalograficznej [1-3]. 
W procesie tym podstawowe elementy 
struktury nie ulegają zmianie, za wyjąt-
kiem niewielkich odwracalnych zmian 
parametrów sieciowych. Niezmienność 
struktury w trakcie tego procesu zwią-
zana jest z zachowaniem silnych wią-

Rys. 1. Rynek akumulatorów litowych - prognozy
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zań jonowo-kowalencyjnych pomiędzy 
atomami M i X w podstawowych ele-
mentach struktury.

Reakcję interkalacji litu (lub sodu) 
do związków metali przejściowych 
M

aXb, która zawsze przebiega jono-
wo-elektronowo można zapisać:

xLi+ + xe- + MaXb 

Rys. 2. Słone jeziora Salar de Uyuni, Boliwia [5]

Pozostałe pierwiastki, niezbędne do produkcji ogniw Li-ion, takie jak żelazo, mangan, 
nikiel, miedź, glin czy tytan są dużo bardziej dostępne niż lit, źródła ich dostępne są 
także w Polsce. Złoża litu jednak nie są w stanie zaspokoić gigantycznego wzrostu 
popytu na ogniwa litowe w związku z pojawiającymi się ciągle nowymi możliwościami 
ich zastosowań. Wydaje się iż alternatywą dla ogniw litowych będą ogniwa sodowe
(pracujące na tej samej zasadzie), zwłaszcza dla wielkoskalowych magazynów energii 
elektrycznej.

Jaki jest mechanizm pracy akumulatorów Li-ion i Na-ion?

Akumulatory Li-ion (Na-ion) wykorzystują reakcję interkalacji tj. zdolność związków
metali przejściowych MaXb (M - metal przejściowy; X= O, S) o strukturze warstwowej 
lub szkieletowej do odwracalnego wprowadzania w ich strukturę jednego lub więcej 
moli litu lub sodu na mol MaXb w temperaturze pokojowej bez zasadniczych zmian w 
strukturze krystalograficznej [1-3]. W procesie tym podstawowe elementy struktury nie 
ulegają zmianie, za wyjątkiem niewielkich odwracalnych zmian parametrów 
sieciowych. Niezmienność struktury w trakcie tego procesu związana jest z 
zachowaniem silnych wiązań jonowo-kowalencyjnych pomiędzy atomami M i X w 
podstawowych elementach struktury. 

Reakcję interkalacji litu (lub sodu) do związków metali przejściowych MaXb, która 
zawsze przebiega jonowo-elektronowo można zapisać:

xLi+ + xe-  + MaXb  ↔  LixMaXb  (1)

W reakcji tej wykorzystuje się energię głębokich poziomów energetycznych typu d w
związkach metali przejściowych, które mając wartość kilku eV/atom stwarzają 
możliwość akumulacji energii rzędu kilkuset Wh/kg, co daje możliwość uzyskania 
źródeł energii o znacznej objętościowej i masowej gęstości.

Rys. 3 przedstawia schematycznie mechanizm pracy komercyjnego akumulatora typu
LixC6/Li+/Li1-xCoO2. W procesie ładowania jony litu wyprowadzane są z materiału 
katodowego LiCoO2 poprzez elektrolit i wprowadzane są do materiału anodowego - 
grafitu. Równocześnie obwodem zewnętrznym równoważna ilość elektronów jest 
przekazywana od katody do anody. W procesie rozładowania akumulatora zachodzi 
proces odwrotny. Jony litu wyprowadzane są z zainterkalowanego grafitu LixC6 (anody) 
poprzez elektrolit do materiału katodowego Li1-xCoO2, a wędrujące elektrony od anody 
do katody wykonują pracę użyteczną w obwodzie zewnętrznym.

 LixMaXb (1)

W reakcji tej wykorzystuje się ener-
gię głębokich poziomów energetycz-
nych typu d w związkach metali przej-
ściowych, które mając wartość kilku eV/
atom stwarzają możliwość akumulacji 
energii rzędu kilkuset Wh/kg, co da-
je możliwość uzyskania źródeł energii 
o znacznej objętościowej i masowej 
gęstości.

Rys. 3 przedstawia schematycz-
nie mechanizm pracy komercyjnego 
akumulatora typu LixC6/Li+/Li1-xCoO2. 
W procesie ładowania jony litu wypro-
wadzane są z materiału katodowego Li-

CoO2 poprzez elektrolit i wprowadzane 
są do materiału anodowego - grafitu. 
Równocześnie obwodem zewnętrz-
nym równoważna ilość elektronów jest 
przekazywana od katody do anody. 
W procesie rozładowania akumulato-
ra zachodzi proces odwrotny. Jony litu 
wyprowadzane są z zainterkalowanego 
grafitu LixC6 (anody) poprzez elektrolit 
do materiału katodowego Li1-xCoO2, 
a wędrujące elektrony od anody do ka-
tody wykonują pracę użyteczną w ob-
wodzie zewnętrznym.

Zasadniczy parametr ogniw Li-ion 
(Na-ion) tj. gęstość energii wyrażona na 
jednostkę masy lub objętości, zależna 
od siły elektromotorycznej ogniwa i je-
go pojemności, określa struktura kry-
staliczna i elektronowa obu materiałów 
elektrodowych w aspekcie biegnącej 
reakcji interkalacji litu (sodu). Gęstość 
czerpanego prądu z ogniwa uwarun-
kowana jest właściwościami transpor-
tu jonowo-elektronowego w obu ma-

teriałach elektrodowych. Żywotność 
ogniwa istotnie zależy od procesów 
zachodzących na granicy faz materiał 
elektrodowy/elektrolit. Bezpieczeństwo 
użytkowania ogniwa zależy od termicz-
nej i chemicznej stabilności materiałów 
elektrodowych i elektrolitu. Potencjalne 
możliwości osiągnięcia wyższych pa-
rametrów ogniw Li-ion (Na-ion) tkwią 
przede wszystkim w doskonaleniu ma-
teriału katodowego.

Obecnie w technologii Li-ion bat-
teries, obok LiCoO2, stosowane są 
również jako materiały katodowe                
LiCo1-yNiyO2 i LiMn2O4, wykazujące jed-
nak sporo wad użytkowych.

Rozwijana przez autora nowa dys-
cyplina naukowa - inżynieria stanów 
elektronowych - jest skuteczną metodą 
w projektowaniu funkcjonalnych mate-
riałów dla ogniw litowych i sodowych 
o zwiększonej gęstości energii i podnie-
sionym bezpieczeństwie użytkowania 
[4-6]. Uzyskane wyniki i opracowane 

Rys. 2. Słone jeziora Salar de Uyuni, Boliwia [5]
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technologie w Katedrze Energetyki Wo-
dorowej AGH wskazują, iż istnieje real-
na szansa komercjalizacji tych rozwią-
zań, istnieją już patenty w tym zakresie.

 � Nowy bezpieczny 
materiał katodowy 
dla akumulatorów 
samochodowych na 
bazie związków żelaza

Trwające nieustannie poszukiwania 
materiału katodowego na bazie związ-
ków żelaza, które jest tanie, występuje 
w skorupie ziemskiej w dużej obfitości 

i jest bardziej przyjazne środowisku niż 
kobalt, nikiel czy mangan zaowocowa-
ły odkryciem nowej grupy materiałów, 
której obiecującym przedstawicielem 
jest fosforan litowo-żelazowy LiFePO4 
o strukturze oliwinu [7-11]. Posiada on 
istotne zalety - wysoką pojemność teo-
retyczną (170 mAhg-1), najwyższą sta-
bilność chemiczną spośród znanych 
materiałów katodowych gwarantującą 
bezpieczeństwo ogniw oraz wykazuje 
brak spadku pojemności z liczbą cy-
kli pracy. W jego strukturze heksago-
nalna, gęsto upakowana podsieć tle-
nu posiada jednowymiarowe kanały 

Rys. 4. Koncepcja reaktywnego nanokompozytu LiFePO4

- potencjalne drogi szybkiej dyfuzji dla 
jonów litu. Jednakże uwarunkowania 
strukturalne powodują, iż materiał ten 
jest praktycznie izolatorem elektrono-
wym. Jego przewodnictwo elektryczne 
w temperaturze pokojowej (tj. w tem-
peraturze pracy ogniwa) jest, jak na 
materiał katodowy, niezmiernie małe 
i wynosi 10-9 Scm-1 (niższe o kilka rzę-
dów wielkości od LixCoO2). Prowadzo-
ne w wielu laboratoriach światowych 
liczne próby poprawy przewodnictwa 
jonowo-elektronowego tego materiału 
poprzez domieszkowanie i podstawie-
nia w podsieci litu, żelaza i fosforu nie 
powiodły się.

Dla poprawy efektywności elektro-
chemicznej katody na bazie LiFePO4 

przejście do nanoskali jest najbardziej 
owocnym rozwiązaniem, skraca efek-
tywną długość drogi dyfuzji litu a tym 
samym poprawia wydajność prądową 
ogniwa. Wyrafinowane metody syntezy 
niskotemperaturowej pozwalają wytwo-
rzyć ten materiał w postaci bardzo ak-
tywnych elektrochemicznie nanoziaren 
z „odsłoniętymi” drogami dla szybkiej 
dyfuzji litu (rys. 4).

W Katedrze Energetyki Wodorowej, 
WEiP AGH opracowano tanią, ekolo-
giczną metodę otrzymywania nanome-
trycznego kompozytu LiFePO4 o wyso-
kiej aktywności interkalacji/deinterkalacji 
litu, pozwalającym praktycznie wykorzy-

Rys. 3. Schemat pracy komercyjnego akumulatora LixC6/Li+/Li1-xCoO2
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Rys. 6. Wyposażenie Laboratorium badawczo-wdrożeniowego ogniw litowych i sodowych w Centrum Energetyki AGH: 
 (a) Wysokociśnieniowy reaktor chemiczny do syntezy materiałów w powiększonej skali,  

(b) półautomatyczna linia montażu ogniw Li-ion w obudowach cylindrycznych 18650

Rys. 5. Laboratorium badawczo-wdrożeniowe ogniw litowych i sodowych AGH

stać pełną pojemność materiału kato-
dowego (patent).

Kluczowym zagadnieniem w ko-
mercjalizacji uzyskanych innowacyj-
nych rozwiązań w zakresie ogniw Li-ion 
i Na-ion jest proces powiększenia skali 
(scale up) opracowywanych technolo-
gii. Powyższe jest możliwe dzięki spe-
cjalistycznej infrastrukturze technicz-
nej, będącej na wyposażeniu Centrum 
Energetyki AGH (rys. 6) wspartej wy-
soko wyspecjalizowaną kadrą nauko-
wo-techniczną.

Obecnie Centrum badawczo-
wdrożeniowe technologii ogniw lito-
wych CE AGH prowadzi działania nad:

 � wytwarzaniem, modyfikacją i opty-

malizacją materiałów elektrodowych;
 � powiększaniem skali (scale up) pro-

cesów wytwarzania materiałów;
 � montażem pilotażowych partii ogniw 

(cylindryczne18650 oraz moneto-
we );

 � testowaniem oraz walidacją ogniw 
i pakietów ogniw;

 � opracowywaniem układów zarzą-
dzania pakietami ogniw (Battery Ma-
nagement System - BMS);

 � badaniami bezpieczeństwa i trwa-
łości ogniw;

 � kompleksową integracją rozwiązań, 
technologii i „know-how” dla opraco-
wania akumulatorów o dedykowa-
nych zastosowaniach;

 � produkcją demonstracyjnych aku-
mulatorów;

 � testowaniem demonstracyjnych 
akumulatorów w układach rzeczy-
wistych;

 � przewiduje się możliwość uzyskania 
odpowiednich certyfikatów jakości 
i bezpieczeństwa.

 � Czy Na-ion batteries 
zastąpią Li-ion 
batteries?

Ostatnio obserwuje się gwałtowny 
powrót zainteresowania ogniwami so-
dowymi Na-ion, które mogą stać się al-
ternatywą dla ogniw Li-ion.
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W przeciwieństwie do litu zaso-
by sodu na Ziemi są bardzo obfite, 
sód jest czwartym najbardziej rozpo-
wszechnionym pierwiastkiem na Zie-
mi, a w związku z tym cena sodu jest 
dużo niższa niż litu. Sód jednakże po-
siada około trzykrotnie większą ma-
sę niż lit oraz promień jonowy większy 
od litu o 0,3 Å, dlatego ogniwa sodo-
we wykazują mniejszą gęstość energii 
i gorsze właściwości transportu jono-
wo-elektronowego [12]. Chociaż mo-
że się wydawać, że ogniwa Na-ion nie 
osiągną parametrów ogniw litowych 
(nieco niższe napięcie pracy) to jednak 
materiały sodowe mają pewną prze-
wagę związaną z większą tendencją 
do tworzenia stabilnych struktur war-
stwowych, co ma ogromne znacze-
nia dla zwiększenia bezpieczeństwa 
użytkowanych ogniw. Ponadto w sze-
rokiej grupie warstwowych tlenków 
Na

xMO2 oraz sodowych związków 
polianionowych można znaleźć ma-
teriały katodowe o konkurencyjnym 
w stosunku do litowych tlenków na-
pięciu rzędu 3-4 V i pojemności 200 
mAh/g [12].

Obserwowany gigantyczny wzrost 
zapotrzebowania na magazynowanie 
energii elektrycznej w obliczu kurczą-
cych się zasobów litu można zaspo-
koić rozwijając technologie ogniw so-
dowych, zwłaszcza do zastosowań 
wielkoskalowych, w których grawime-
tryczna i wolumetryczna gęstość energii 
nie odgrywa tak ważnej roli jak w przy-
padku elektroniki przenośnej czy samo-
chodów elektrycznych.

  o
Praca finansowana przez Narodowe 

Centrum Nauki z projektów OPUS10 
(UMO-2015/19/B/ST8/00856) i OPUS 
12 (UMO-2016/23/B/ST8/00199).
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Rys. 7. Krzywe ładowania i rozładowania ogniwa sodowego Na/Na+/NaFNM uzyskane w Katedrze Energetyki Wodorowej AGH
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UDT-CERT – pierwsza w Polsce jednostka certyfikująca systemy, która otrzymała akredytację PCA w zakresie normy 
PN-EN ISO 50001 Systemy zarządzania energią. Norma PN-EN ISO 50001:2012 – „Systemy zarządzania energią. Wymagania 
i zalecenia użytkowania.” udziela organizacjom pomocy w zakresie tworzenia systemów i procesów niezbędnych do poprawy 
wyniku energetycznego, w tym efektywności energe tycznej oraz wykorzystania i zużycia energii. Określa wymagania dla 
systemu zarządzania energią, którego prawidłowe funkcjonowanie powinno prowadzić do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, kosztów energii oraz innych oddziaływań na środowisko poprzez systematyczne zarządzanie energią. 

System zarządzania energią jest szczególnie istotny w energochłonnych gałęziach przemysłu lub w przypadku konieczności 
sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym efektywności energetycznej lub emisji gazów cieplarnianych. Norma może 
funkcjonować niezależnie lub może być zintegrowana z innymi systemami zarządzania.

SyStemy 
zarządzania 
energią
norma Pn-en iSo 50001:2012

KOrZyści Z wdrOżeNia OraZ 
certyfiKacji systemu 
ZarZądZaNia eNergią:

 � Poprawa efektywności energetycznej

 � Zmniejszenie kosztów energii (redukcja zużycia energii)

 � Redukcja emisji gazów cieplarnianych

 � Wprowadzenie właściwego nadzoru nad systemem 
zarządzania energią w organizacji

 � Zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi 
z efektywnością energetyczną

 � Możliwość integracji z innymi systemami zarządzania

dO KOgO sKierOwaNa jest NOrma 
isO 50001?

System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 ma 
zastosowanie we wszystkich przedsiębiorstwach, bez 
względu na ich wielkość, rodzaj czy branżę. Norma ta jest 
szczególnie istotna w przypadku energochłonnych gałęzi 
przemysłu, a także  w każdej organizacji chcącej efektywnie 
gospodarować energią oraz skutecznie poprawiać swój 
wynik energetyczny.
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