
D
W

U
M

IE
SI

ĘC
Z

N
IK

 1
(6

1)
/2

01
8

IS
SN

 1
89

9-
08

86
 

C
EN

A 
– 

15
 Z

Ł 
(W

 T
YM

 5
%

 V
AT

)



Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia
ul. Gen. Ludwika Czyżewskiego 50 tel. +48 44 633 79 37  
97-400 Bełchatów fax +48 44 633 60 51

www.termall.pl e-mail: biuro@termall.pl

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, KOORDYNACJA I NADZÓR BUDOWY

· Opracowywanie kompleksowej dokumentacji, procedury jakościowe,
· Nadzór i koordynacja robót budowlano-montażowych we wszystkich branżach, 
· Koordynacja dostaw, gospodarka materiałowo-magazynowa,
· Przekazanie inwestycji do użytkowania wraz z niezbędną dokumentacją.

ROZRUCHY INSTALACJI ENERGETYCZNYCH, NADZORY, EKSPLOATACJA

· Opracowywanie procedur prowadzenia rozruchu i dokumentacji, harmonogramów prac,
· Koordynacja działań w ostatniej fazie prac budowlano-montażowych i podczas rozruchu,
· Przeprowadzenie prób funkcjonalnych urządzeń i układów technologicznych,
· Pomontażowe oczyszczanie układów i instalacji (chemiczne oczyszczanie, dmuchanie),
· Ruch regulacyjny, optymalizacja pracy układów, ruch próbny instalacji, 
· Szkolenie personelu, szkolenia na obiektach referencyjnych,
· Nadzór nad przekazaniem obiektu do eksploatacji, wsparcie w prowadzeniu eksploatacji.

NOWE TECHNOLOGIE, DORADZTWO, ANALIZY

· Przygotowanie i realizacja projektów ciepłowni, elektrociepłowni i biogazowni 
(paliwa odnawialne), analiza rynku paliw odnawialnych, 

· Odgazowywanie składowisk odpadów - realizacje „pod klucz".

POMIARY, OPTYMALIZACJE

Realizujemy badania i pomiary mające na celu przeprowadzenie optymalizacji procesów na:
· instalacjach redukujących zanieczyszczenia do atmosfery (IMOS, IOS, SCR, SNCR)
· kotłach i instalacjach pomocniczych

Wysoka jakość naszych usług została potwierdzona Certyfikatem UDT-CERT Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania zgodnego z normami:

 PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004.
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Agnieszka Skorupińska, Counsel, Praktyka Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS, 

Bartosz Gauza, Prawnik, Praktyka Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

Zmiany w ustawie  
o odpadach 
- cyfryzacja systemu  
gospodarowania odpadami

24 listopada 2017 roku Sejm uchwalił ustawę  
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw, która istotnie modyfikuje polski 
system gospodarowania odpadami. Celem nowych 
przepisów jest m.in. dostosowanie polskiego prawa 
do regulacji unijnych oraz ograniczenie tzw. „szarej 
strefy” i nieprawidłowości w gospodarce odpadami. 

 � Zmiany w zakresie 
kwalifikacji odpadów 
jako niebezpieczne

Pewna część znowelizowanych 
przepisów ma swoje źródło w prawie 
unijnym. Spośród zmian, dla których 
impulsem jest prawodawstwo unijne, 
najistotniejsze są te, które wynikają 

z wejścia w życie rozporządzenia Ko-
misji (UE) nr 1357/20141 oraz rozpo-
rządzenia Rady (UE) 2017/9972. Roz-
porządzenia te wprowadzają zmiany 
do załącznika III Dyrektywy Odpadowej 
określającego właściwości odpadów, 
które czynią z nich odpady niebezpiecz-
ne. W konsekwencji obowiązywania 
tych dwóch unijnych aktów prawnych 

na mocy nowelizacji został uchylony do-
tychczasowy załącznik nr 3 do Ustawy 
o odpadach3, który do tej pory zawierał 
określenie właściwości odpadów nie-
bezpiecznych na gruncie prawa pol-
skiego. Od 6 stycznia 2018 roku art. 
3 ust. 4 ustawy odpadowej stanowi 
wprost, że właściwości powodujące 
uznanie odpadów za odpady niebez-
pieczne oraz warunki takiego uznania 
określają wyżej przywołane rozporzą-
dzenia unijne. Jest to ważna zmiana, 
gdyż w przypadku niektórych rodzajów 
odpadów może ona docelowo skutko-
wać przekwalifikowaniem odpadów do-
tychczas uznawanych za inne niż nie-
bezpieczne na właśnie niebezpieczne. 
To z kolei będzie się wiązało z większy-
mi kosztami zagospodarowania, a na-
wet koniecznością przeorganizowania 
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gospodarki odpadami w firmie. Ozna-
cza to, że warto sprawdzić, jak zgodnie 
z przepisami europejskimi będą kwalifi-
kowane odpady wytwarzane w ramach 
prowadzonego biznesu.

 � Bardziej uszczelniony 
obieg dokumentów 
odpadowych

Drugim celem nowelizacji jest ogra-
niczenie tzw. „szarej strefy” w gospo-
darce odpadami. Temu zadaniu ma-
ją służyć zmiany dotyczące ewidencji 
odpadów, a w szczególności tzw. kart 
przekazania odpadów (KPO). KPO jest 
podstawowym dokumentem ewiden-
cyjnym w obszarze gospodarki odpa-
dów. Służy ona potwierdzeniu, że dany 
podmiot w sposób poprawny i zgod-
ny z prawem postępuje z posiadany-
mi odpadami. Ta rola KPO nie ulegnie 
zmianie, zmieni się natomiast sposób, 
w jaki KPO będzie wystawiana oraz 
zakres danych, które muszą być w niej 
ujęte. Otóż od 1 stycznia 2020 roku, 
KPO będą mogły być generowane tyl-
ko za pośrednictwem tzw. BDO, czyli 
elektronicznej Bazy danych o produk-
tach i opakowaniach oraz o gospodar-
ce odpadami, w trybie bezpośredniego 
połączenia. Zalogowany podmiot prze-
kazujący odpady będzie obowiązany 
wprowadzić wymagane informacje za 
pośrednictwem BDO. Jak wskazano 
w uzasadnieniu projektu nowelizacji, 
ewentualne zmiany w KPO dokona-
ne przez przyjmującego odpady będą 
musiały zostać zaakceptowane przez 
przekazującego odpady.

Ustawa nowelizująca wprowadza 
także kartę przekazania odpadów ko-
munalnych (KPOK), która stanowi od-
rębny od KPO dokument służący każ-
dorazowemu potwierdzaniu przejęcia 
odpadów komunalnych oraz rozliczeniu 
mas tych odpadów odebranych z tere-
nów poszczególnych gmin w systemie 
dziennym. KPOK będzie sporządzana 
odrębnie dla każdego transportu Wpro-
wadzanie i edycja danych w KPOK rów-
nież mają być dokonywane za pośred-
nictwem BDO i będą opierać się na 

tych samych zasadach co w przypad-
ku KPO.

Ustawa nowelizująca nakłada tak-
że na posiadaczy odpadów, którzy ko-
lejno będą przekazywali sobie KPO, 
obowiązek ich uzupełniania w zakresie 
wykonywanych przez siebie czynności. 
Inne informacje będzie wprowadzać 
wytwórca odpadów, inne transportu-
jący, a jeszcze inne ten, kto zbiera lub 
przetwarza odpady. Od zakresu wyko-
nywanych czynności będzie zależeć 
też zakres informacji, które mają być 
wprowadzone. Z ustawy nowelizującej 
wynika także, że zakres danych, któ-
re będą musiały zostać zamieszczone 

odpadów w rozumieniu ustawy, takiego 
wymogu nie ma natomiast wobec kie-
rowców transportujących odpady. Usta-
wa nowelizująca przewiduje natomiast, 
że będzie kierowca będzie musiał po-
siadać potwierdzenie wygenerowane 
z BDO. W przypadku kontroli potwier-
dzenie musi umożliwiać weryfikację in-
formacji zawartych w KPO ze stanem 
rzeczywistym. W związku z nałożeniem 
na kierowców transportujących odpady 
obowiązku posiadania potwierdzenia 
z BDO ustawa nowelizująca likwiduje 
możliwość tworzenia zbiorczych KPO 
obejmujących łącznie odpady danego 
rodzaju przekazywane w okresie jed-
nego miesiąca za pośrednictwem te-
go samego transportującego odpady. 
Autorzy projektu stoją na stanowisku, 
że dzięki rozszerzeniu obowiązków ewi-
dencyjnych na transportujących odpady 
oraz zlikwidowaniu zbiorczej KPO bę-
dzie można uniknąć licznych patologii 
w zakresie przekazywania odpadów. 
Branża odpadowa argumentuje jed-
nak, że zmiany te spowodują znacz-
ny wzrost pracy administracyjnej po 
stronie przedsiębiorców, bowiem każ-
dy ładunek odpadów przekazany dalej 
będzie musiał zostać opatrzony indy-
widualną KPO.

Z kolei odbiorca odpadów bę-
dzie musiał każdorazowo potwierdzić 
w BDO ich przejęcie, podać informację 
o dacie i godzinie przejęcia odpadów 
oraz dodać informacje o masie odpa-
dów jeśli będzie się ona różnić od masy 
podanej przez przekazującego odpa-
dy. Inspekcja będzie mogła na tej pod-
stawie ustalić szczegółowe informacje 
o transporcie odpadów, co ma na celu 
m.in. zapobieganie powstawaniu tzw. 
dzikich wysypisk. Duża skala zjawisk 
patologicznych w zakresie gospodarki 
odpadami, w szczególności odpada-
mi komunalnymi została podkreślona 
przez autorów ustawy nowelizującej. 
Zjawiska te przyjmują często formę fik-
cyjnego przetwarzania odpadów, w wy-
niku czego ich znaczne ilości są porzu-
cane w lasach i wyrobiskach. Zgodnie 
z założeniami wprowadzanych zmian, 
ciągły dostęp do informacji dotyczących 

KPO jest 
podstawowym 
dokumentem 
ewidencyjnym 
w obszarze 
gospodarki 
odpadów. Służy 
ona potwierdzeniu, 
że dany podmiot w 
sposób poprawny 
i zgodny z prawem 
postępuje z 
posiadanymi 
odpadami

”

w KPO będzie szerszy niż dotychczas. 
Od dnia wejścia w życie odpowiednich 
przepisów, KPO będą musiały zawierać 
datę i godzinę rozpoczęcia transportu 
do odbiorcy odpadów oraz ich przeję-
cia, ale także masę, kod i nazwę rodza-
jów odpadów. Zwłaszcza konieczność 
określania masy odpadów będzie pro-
blematyczna w praktyce, gdyż będzie 
się wiązała z doposażeniem w odpo-
wiednie wagi w celu jej weryfikacji tak-
że u wytwórcy odpadów. 

Obecnie obowiązek posiadania 
KPO spoczywa na każdym posiadaczu 
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transportu odpadów za pomocą BDO 
oraz możliwość weryfikacji zgodności 
ze stanem rzeczywistym prowadzonej 
przez posiadaczy odpadów ewidencji 
odpadów pozwoli na pełny nadzór nad 
strumieniem odpadów oraz na spraw-
ne reagowanie w przypadkach stwier-
dzenia podejrzenia naruszeń. Zmiany 
te mają więc znacznie poprawić pracę 
organów ochrony środowiska, organów 
ścigania i innych służb. 

 � Wpis do rejestru 
odpadowego

Przeniesienie obowiązków ewiden-
cyjnych i sprawozdawczych do BDO 
wiąże się także z wprowadzeniem 
zmian dotyczących wpisu do rejestru 
podmiotów wprowadzających produk-
ty, produkty w opakowaniach i gospo-
darujących odpadami. Do dnia wejścia 
w życie ustawy nowelizującej wytwórcy 
odpadów (z pewnymi wyjątkami) nie 
podlegali wpisowi do rejestru ani na 
wniosek, ani z urzędu. Podmioty te są 
jednak obowiązane do prowadzenia 
ewidencji odpadów oraz do składa-
nia sprawozdań z zakresu gospodarki 
odpadami, co zgodnie z założeniami 
ustawy nowelizującej wymaga uzyska-
nia dostępu do indywidualnego konta 
w BDO tworzonego przy okazji wpisu 
do rejestru. W związku z tym na wy-
twórcach odpadów obowiązanych do 
prowadzenia ewidencji ciąży obowiązek 
uzyskania wpisu do rejestru na wnio-
sek złożony do właściwego marszałka 
województwa. Od momentu utworze-
nia BDO i rejestru, czyli od 24 stycznia 
2018 r., przedsiębiorcy mają pół roku 
na złożenie wniosku o wpis do rejestru. 

Należy także wspomnieć o sank-
cjach grożących za niedopełnienie na-
kładanych przez ustawę nowelizującą 
obowiązków. Naruszenia dotyczące no-
wych obowiązków związanych z prowa-
dzeniem KPO i KPOK przez posiadaczy 
odpadów będą zagrożone karą grzyw-
ny. Dodatkowo na sankcje finansowe 
narażeni będą transportujący odpady, 
którzy w trakcie transportu nie będą 
posiadać odpowiedniego potwierdze-

nia wygenerowanego z BDO. Warto 
zauważyć, że karą grzywny zagrożo-
ny będzie jedynie brak posiadania po-
twierdzenia wygenerowanego z BDO, 
natomiast brak możliwości weryfikacji 
informacji zawartych w KPO ze stanem 
rzeczywistym nie będzie obciążał trans-
portującego odpady. 

 � Czas na dostosowanie 
do nowych wymogów

Nowe przepisy dotyczące ewiden-
cji odpadów, wypełniania KPO i od-
powiednie przepisy karne będą obo-
wiązywały od 1 stycznia 2020 roku. 
Termin ten wydaje się odległy jednak 
ze względu na praktyczną doniosłość 
zmian, przygotowanie do dostosowa-

Zgodnie z 
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informacji 
dotyczących 
transportu 
odpadów za 
pomocą BDO 
oraz możliwość 
weryfikacji 
zgodności 
ze stanem 
rzeczywistym 
prowadzonej 
przez posiadaczy 
odpadów ewidencji 
odpadów pozwoli 
na pełny nadzór 
nad strumieniem 
odpadów oraz 
na sprawne 
reagowanie  
w przypadkach 
stwierdzenia 
podejrzenia 
naruszeń

”

nia do nowych przepisów na poziomie 
poszczególnych przedsiębiorstw trzeba 
będzie zacząć z wyprzedzeniem. Ozna-
cza to, że wszyscy uczestnicy procesu 
zagospodarowania odpadów, w tym 
wytwórcy i transportujący będą musie-
li mieć dostęp do BDO za pośrednic-
twem Internetu w czasie rzeczywistym. 
Autorzy projektu ustawy nowelizującej 
wskazują, że późniejsze wejście w ży-
cie tych przepisów wynika z konieczno-
ści zapewnienia w pierwszej kolejności 
sprawnego wdrażania BDO w zakresie 
rejestru. Niezawodne działanie systemu 
BDO będzie kluczowe dla płynnego 
funkcjonowania wielu przedsiębiorstw 
mających do czynienia z gospodaro-
waniem odpadami. Szczególne zna-
czenie ma to dla transportu odpadów, 
który będzie możliwy zgodnie z pra-
wem tylko w przypadku prawidłowego 
działania BDO.

Oparcie całej ewidencji prowadzo-
nej w czasie rzeczywistym na systemie 
informatycznym wymaga by był on sta-
bilny. Konieczne też są regulacje, któ-
re miałyby zastosowanie w przypadku 
braku dostępu do BDO. Tych jednak 
w ustawie nowelizacyjnej brakuje, nie 
zostały w niej bowiem określone żadne 
reguły postępowania w przypadku awa-
rii systemu. Administracja publiczna ma 
niecałe dwa lata na wdrożenie nowego 
systemu. Pozostaje mieć nadzieję, że 
czas ten zostanie dobrze wykorzysta-
ny i zgodnie z postulatami zgłaszanymi 
w trakcie prac legislacyjnych do testów 
systemu zostaną włączeni przedstawi-
ciele dużych, średnich i małych przed-
siębiorstw. 

o

Przypisy:

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 
grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w spra-
wie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. 
Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerw-
ca 2017 r. zmieniające załącznik III do dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu 
do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” 
(Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.).
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producent Zielonej Energii
 dla polskich miast

Referencje na rynkach 
międzynarodowych
Tiru, konstruktor i operator pieców 
oscylacyjnych FAGO

•  Exeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 t/h 
(GB, 2012)

•  Noidans-le-Ferroux . . . . . . . 2 x 5,5 t/h 
(2007)

•  Grimsby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 t/h 
(GB, 2003)

•  Saint-Barthélemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 t/h 
(2001)

•  Pontenx-les-Forges . . . . . . . . . . . . . 5,3 t/h 
(1997)

•  Pontivy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 t/h 
(1990)

FAGO - Oscylacyjny Piec 
Rusztowy : sprawdzony i 
niezawodny
•  skuteczna technologia, działająca 

w ciągu ostatnich 30 lat w ponad 30 
lokalizacjach – żadnej negatywnej 
referencji

•  wyjatkowa jakość spalania, możliwa 
dzieki lepszemu wymieszaniu 
odpadów przy pomocy pieca 
oscylacyjnego

•  system przyjazny dla środowiska, 
z minimalnym poziomem emisji 
do środowiska oraz małą ilością 
niedopałów

•  sprawdzona i ekonomiczna 
technologia, gwarancja 
minimalnej potrzeby konserwacji 
oraz maksymalnego poziomu 
dyspozycyjności.

Elastyczność małego 
przedsiębiorstwa, siła 
potężnej Grupy

Ekspert w zakresie odzysku 
odpadów od 1922r., firma TIRU 
projektuje, buduje oraz eksploatuje 
instalacje przekształcenia 
termicznego, biologicznego oraz 
surowcowego na terenie Francji, 
Wielkiej Brytanii i Kanady.

Bedąc czołowym graczem 
swojego sektora, TIRU posiada 
odpowiednik 600 lat doświadczeń 
w zakresie eksploatacji instalacji 
przekształcania odpadów. Od 1946r. 
TIRU jest firmą grupy EDF.

Dzisiejsze potrzeby, jutrzejsze 
rozwiązania
Każdego roku TIRU przekształca 3,2 
miliona ton odpadów, zaspokajając 
tym samym potrzeby 11 mln 
mieszkańców na całym swiecie.

Dzięki całkowitej mobilizacji sił 
w zakresie odzysku odpadów, 
działania firmy TIRU pozwalają na 
zaoszczedzenie 1,5 miliona baryłek 
ropy rocznie, co odpowiada 690.000 
ton unikniętej emisji CO2.
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Temat możliwości wykorzystywania w gospodarce paliw alternatywnych 
produkowanych z odpadów jest obecny w dyskursie publicznym już od kilku 

lat. Wydaje się, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy coraz bardziej zyskuje 
na aktualności, co potwierdza również fakt, iż stale rośnie liczba przedsiębiorców 
zainteresowanych możliwościami stwarzanymi w tym zakresie przez unijne i krajowe 
prawodawstwo.

Możliwość wykorzystania 
paliw alternatywnych 
produkowanych z odpadów
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 � Paliwa alternatywne 
dziś i jutro

Na wstępie należy podkreślić, że 
w obecnym stanie prawnym możliwość 
wykorzystywania w procesach gospo-
darczych paliw alternatywnych pro-
dukowanych w efekcie procesów od-
zysku odpadów jest w przeważającej 
liczbie przypadków dalece utrudniona. 
Uzyskiwane w ten sposób paliwo al-
ternatywne, po zakończeniu procesu 
odzysku w dalszym ciągu pozostaje 
bowiem oznaczone jako odpad o ko-
dzie 19 12 10 odpady palne (paliwo 
alternatywne).

Taka kwalifikacja prawna otrzymy-
wanego paliwa alternatywnego po-
woduje niemożności pełnego wyko-
rzystania ekonomicznego potencjału 
uzyskiwanego produktu. Paliwo alter-
natywne oznaczone jako odpad o ko-
dzie 19 12 10 może być wykorzystywa-
ne jedynie przez podmioty legitymujące 
się odpowiednimi decyzjami admini-
stracyjnymi na przeprowadzenie od-
zysku tego rodzaju odpadów w drodze 
procesu odzysku R1 (wykorzystanie 
odpadów głównie jako paliwa lub inne-
go środka wytwarzania energii). 

Tymczasem należy wskazać, że 
produkowane w instalacjach przetwa-
rzania odpadów paliwa alternatywne 
w wielu przypadkach mogą być z po-
wodzeniem wykorzystywane jako za-
miennik tradycyjnych paliw stałych np. 
w energetyce. Co więcej, z uwagi na 
przyspieszający rozwój technologiczny 
procesów odzysku odpadów, uzyski-
wane w ich toku paliwa alternatywne 
coraz częściej posiadają wysokie wła-
ściwości jakościowe, zaś ich spalanie 
nie powoduje znaczących uciążliwości 
dla środowiska.

Nie sposób pominąć także faktu, 
że szerokie wykorzystywanie paliw 
alternatywnych w procesach gospo-
darczych z całą pewnością idealnie 
wpisuje się w koncepcje gospodarki 
o obiegu zamkniętym tj. taki model go-
spodarki, w którym cykl życia produktu 
nie jest linearny: wytwórz-wykorzystaj-
-wyrzuć, a przybiera on charakter cy-

kliczny tj. wytwórz-wykorzystaj-odzy-
skaj-wykorzystaj ponownie. Pracę nad 
wprowadzeniem zmian legislacyjnych 
mających ustanowić w państwach Unii 
Europejskiej właśnie taki model gospo-
darczy nabierają natomiast coraz więk-
szej intensywności.

Szansą na szersze wykorzystanie 
paliw alternatywnych w procesach go-
spodarczych jest zatem doprowadzenie 
do sytuacji, w której nie będą one uzna-
wane za odpad, lecz za pełnowartościo-
wy produkt. Możliwości takie stwarza-
ją już obecnie obowiązujące regulacje 
prawne, które umożliwiają de facto dwie 
drogi do osiągnięcia takiego celu. Pierw-
szą z nich jest doprowadzenie do sy-
tuacji, w której paliwo alternatywne wy-
tworzone w wyniku przeprowadzenia 
procesu odzysku odpadów utraci status 
odpadu, drugą zaś doprowadzenie do 
uznania tego rodzaju paliwa za produkt 
uboczny. W niniejszym artykule omówi-
my przesłanki, które muszą zostać speł-
nione, aby wykorzystać pierwszą z ww. 
dróg tj. doprowadzić do utraty przez da-
ne paliwo alternatywne statusu odpadu.

 � Podstawa prawna

Podstawę prawną dla możliwości 
utraty statusu odpadu stanowi prze-
pis art. 6 Dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpa-
dów oraz uchylającej niektóre dyrek-
tywy (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 312, 
str. 3 ze zm., dalej także: „Dyrektywa 
2008/98/WE”, „Dyrektywa odpadowa”) 
oraz przepis art. 14 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 21 ze zm., dalej także: 
„Ustawa o odpadach”, „UO”), który sta-
nowi implementację wskazanego prze-
pisu prawa unijnego do polskiego sys-
temu prawnego. Przepisy te ustalają 
kryteria utraty statusu odpadu, zawie-
rając w swojej treści tożsame kryteria, 
które muszą zostać spełnione, aby da-
na substancja czy produkt wytworzo-
ny z odpadów, mógł utracić ten status. 
Kryteria te są następujące:
1. Obowiązek poddania odpadów jed-

nemu z procesów odzysku w tym 
recyklingu;

2. Powszechne stosowanie danej sub-
stancja lub przedmiotu, otrzyma-
nych z odpadów do konkretnych 
celów;

3. Istnienie rynku takich substancji lub 
przedmiotów bądź popytu na nie;

4. Spełnienie przez daną substancję 
lub przedmiot wymagań technicz-
nych dla konkretnych celów oraz 
wymagań obowiązujących przepi-
sów i norm mających zastosowanie 
do produktów;

5. Stwierdzenie, że zastosowanie da-
nej substancji lub przedmiotu nie 
prowadzi do ogólnych niekorzyst-
nych skutków dla środowiska lub 
zdrowia ludzkiego.
O ile pierwsze z ww. kryteriów nie 

budzi raczej większych wątpliwości 
w kontekście omawianej problematyki, 
o tyle pewne wątpliwości mogą budzić 
pozostałe cztery kryteria uwzględnio-
ne w powyższym wyliczeniu i to wła-
śnie one zostaną dokładniej omówione 
w dalszej części artykułu. Na potrzeby 
prowadzonych rozważań ww. kryte-
ria zostaną podzielone na dwie grupy. 
Wymagania wskazane w pkt. 3 i 4 po-
wyższego wyliczenia określane będą 
mianem „wymagań gospodarczych”, 
natomiast te wymienione w pkt. 4 i 5 
nazywane będą „wymaganiami środo-
wiskowymi”.

 � Wymagania 
gospodarcze

Przechodząc do omówienia wyma-
gań gospodarczych należy po pierwsze 
podkreślić, że odnoszą się one do moż-
liwości wykorzystania danej substancji 
czy przedmiotu powstającego z od-
padów w normalnym obrocie gospo-
darczym, nie zaś traktowania go jako 
odpadu wymagającego specjalnego, 
regulowanego odpowiednimi przepisa-
mi prawa sposobu zagospodarowania.

W dokładnym omówieniu wska-
zanych kryteriów niezwykle pomocne 
okazują się także opracowane przez 
Komisję Europejską wytyczne dot. in-
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terpretacji kluczowych pojęć Dyrektywy 
2008/98/WE [dalej także: „Wytyczne 
KE”]. Odnosząc się do wskazanych 
wyżej wymagań gospodarczych należy 
podkreślić, że w Wytycznych KE wska-
zuje się wyraźnie, iż wymagania te są 
ze sobą ściśle powiązane, a ich speł-
nieniu przysłużyć może się w szcze-
gólności:
1. istnienie trwale ustalonych warun-

ków rynkowych związanych z po-
pytem i podażą (ang. firmly establi-
shed market conditions related to 
supply and demand) w odniesieniu 
do danego materiału,

2. obowiązywanie weryfikowalnych 
cen rynkowych (ang. verifiable mar-
ket price) płaconych za dany ma-
teriał, 

3. istnienie określonych specyfikacji 
lub norm w obrocie danym mate-
riałem (ang. trading specifications 
or standards).
W odniesieniu do paliw alternatyw-

nych powstających z odpadów wydaje 
się, że powyższe kryteria będzie moż-
na uznać za spełnione, gdyż tego typu 
materiały od lat są z powodzeniem wy-
korzystywane m.in. do opalania pieców 
klinkierowych w przemyśle cemento-
wym i to nawet pomimo obowiązywa-
nia istotnych ograniczeń związanych 
z traktowaniem ich w przeważającej 
większości jako odpadu o kodzie 19 
12 10. Wydaje się, że dopuszczalne 
jest zatem stwierdzenie, iż na paliwa 
alternatywne istnieje stały popyt i to 
nawet w sytuacji, kiedy stanowią one 
odpady o kodzie 19 12 10.

Co więcej, w odniesieniu do paliw 
alternatywnych istnieją również okre-
ślone specyfikacje i normy handlo-
we. Zakłady produkujące cement nie 
są bowiem zainteresowane paliwem 
alternatywnym o niskiej jakości oraz 
wyprodukowanym z pewnych rodza-
jów odpadów, które może negatywnie 
wpływać na jakość uzyskiwanego klin-
kieru. Dlatego cementownie muszą ści-
śle kontrolować skład jakościowy paliw 
alternatywnych, co wymaga prowadze-
nia szczegółowej kontroli parametrów 
każdej partii dostarczanego paliwa.

 � Wymagania 
środowiskowe

Przechodząc do omówienia „wy-
magań środowiskowych” należy 
wskazać, że w sposób ścisły wiążą 
się one z wpływem na środowisko 
danej substancji lub produktu, które 
mają utracić status odpadów.

Analizując pierwsze z „wyma-
gań środowiskowych”, które doty-
czy spełniania przez daną substancję 
lub przedmiot wymagań technicznych 
dla konkretnych celów oraz wymagań 
obowiązujących przepisów i norm 
mających zastosowanie do produk-
tów, należy wskazać, że w gruncie 
rzeczy wydaje się ono dość jasne.

Ocena jego spełnienia przez kon-
kretny materiał lub substancję wyma-
ga bowiem po pierwsze oceny, czy 
dany materiał lub substancja, które 
powstały w wyniku procesu odzysku 
odpadów spełniają normy jakościowe 
odnoszące się do materiałów, któ-
re mają zastępować. Po drugie zaś, 
niezbędna jest także analiza obowią-
zujących norm technicznych, które 
regulują zastosowanie materiałów, 
mających być zastąpione przez po-
chodzące z odzysku odpadów. 

Przenosząc powyższe stwierdze-
nia na grunt interesującej nas proble-
matyki należy zauważyć, że paliwa al-
ternatywne z odpadów, co do zasady 
mają zastępować paliwa stałe. Istotne 
jest, że w odniesieniu do paliw stałych 
brak jest aktualnie w polskim porząd-
ku prawnym jakichkolwiek przepisów 
określających kryteria jakościowe ja-
kie muszą być spełnione, aby paliwa 
mogły trafić na rynek. 

Przepis art. 3a ust. 2 ustawy 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 
monitorowania i kontrolowania jako-
ści paliw (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1928 ze zm.) zawiera co prawda 
delegację do wydania przez ministra 
właściwego do spraw energii rozpo-
rządzenia dotyczącego wymagań ja-
kościowych dla paliw stałych. Od lu-
tego 2017 r. w Ministerstwie Energii 
trwają, co prawda prace nad projek-

tem niniejszego rozporządzenia jed-
nak do dnia dzisiejszego nie zostało 
ono wydane.

Drugim z kryteriów środowisko-
wych jest konieczność wykazania, 
że zastosowanie danej substancji lub 
przedmiotu nie doprowadzi do ogól-
nych niekorzystnych skutków dla śro-
dowiska lub zdrowia ludzkiego. Jak 
wskazuje się w przywoływanych już 
Wytycznych KE, do oceny spełniania 
tego kryterium konieczne jest porów-
nanie wykorzystania danego materia-
łu na mocy przepisów dotyczących 
produktów z sytuacją, w której byłby 
on dalej traktowany jako odpad (ang. 
comparing the use of the material un-
der the relevant product legislation 
with the use of the same material un-
der waste legislation).

Dodatkowo, w Wytycznych KE 
wskazuje się także, że pomocne 
w ocenie wypełniania tego kryterium 
jest ustalenie, czy obowiązujące prze-
pisy dot. danego produktu wystarcza-
jąco minimalizują skutki dla środowi-
ska oraz zdrowia człowieka (ang. Is 
the product legislation sufficient to 
adequately minimise the environmen-
tal or human health impacts?) oraz 
czy zwolnienie danego materiału ze 
statusu odpadu nie przyczyni się do 
zwiększenia ryzyka dla zdrowia ludz-
kiego ani dla środowiska. (ang. Would 
releasing the material from the waste 
regime lead to higher environmental 
or health risks?)

Przenosząc te ogólne wytyczne 
na grunt problematyki paliw alterna-
tywnych produkowanych z odpadów, 
należy stwierdzić, że niezbędne jest 
każdorazowe dokonanie oceny, czy 
wykorzystanie do produkcji energii 
powstającego w wyniku procesów 
odzysków paliwa alternatywnego, 
traktowanego jako produkt nie spo-
woduje większego obciążenia dla 
środowiska naturalnego i zdrowia 
ludzkiego niż bezpośrednie wyko-
rzystanie do produkcji energii odpa-
dów, w sytuacji kiedy paliwo alter-
natywne jest traktowane jako odpad 
o kodzie 19 12 10. 
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W dokonaniu oceny pod kątem te-
go kryterium pomocna może okazać 
się analiza standardów emisyjnych 
ustanowionych mocą Rozporządze-
nie Ministra Środowiska z dnia 4 listo-
pada 2014 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów 
instalacji, źródeł spalania paliw oraz 
urządzeń spalania lub współspalania 
odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546 
ze zm.). Rozporządzenie to określa 
standardy emisyjne zarówno dla insta-
lacji w których następuje współspa-
lanie odpadów, jak i dla źródeł spala-
nia poszczególnych rodzajów paliw 
stałych, które mogą być zastąpione 
przez paliwo alternatywne wytworzo-
ne z odpadów. Ocena taka musi być 
jednak prowadzona indywidualnie dla 
każdego paliwa produkowanego z od-
padów z uwzględnieniem specyficz-
nych cech danego produktu, nie jest 
zatem możliwa abstrakcyjna, oderwa-
na od konkretnego stanu faktyczne-
go odpowiedź na pytanie, czy każde 
paliwo alternatywne będzie spełniać 
ww. kryterium.

 � Wymagania określone 
przez przepisy UE

W tym miejscu należy wskazać 
także, że oprócz omówionych w po-
przednich punktach „materialnych” 
wymagań utraty statusu odpadu za-
wartych zarówno w Dyrektywie od-
padowej jak i Ustawie o odpadach, 
ta ostatnia zawiera także na gruncie 
polskiego porządku prawnego dodat-
kowy wymóg określony w przepisie 
art. 14 ust.1 pkt. 2 UO. Zgodnie z tym 
przepisem, aby dany materiał lub sub-
stancja mógł utracić status odpadu 
musi spełniać wymagania określone 
przez przepisy Unii Europejskiej. Pod-
kreślić należy, że w przepisie tym cho-
dzi o spełnianie przez dany przedmiot 
lub substancje wymagań określonych 
w wydanych, na podstawie art. 6 ust. 
2 Dyrektywy odpadowej, przepisach 
uszczegóławiających kryteria utraty 
statusu. Do dnia dzisiejszego wyda-
ne zostały następujące techniczne 

przepisy uszczegółowiające w tym 
zakresie:
1. Rozporządzenie Rady nr 333/2011/

WE z 31 marca 2011 r. ustana-
wiające kryteria określające, kie-
dy pewne rodzaje złomu przestają 
być odpadami, na mocy dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE;

2. Rozporządzenie Komis j i  nr 
1179/2012/WE z 10 grudnia 2012 
r. ustanawiające kryteria określają-
ce, kiedy stłuczka szklana przesta-
je być odpadem, na podstawie dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/98/WE;

3. Rozporządzenie Komis j i  nr 
715/2013/WE z 25 lipca 2013 r. 
ustanawiające kryteria określają-
ce, kiedy złom miedzi przestaje być 
odpadem, na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE.
Jak wynika z powyższego wyli-

czenia w prawodawstwie unijnym nie 
obowiązują zatem przepisy szczegó-
łowo regulujące parametry jakie speł-
niać mają paliwa alternatywne produ-
kowane z odpadów, aby mogły utracić 
status odpadu. W ubiegłych latach roz-
poczęte zostały co prawda prace nad 
dokumentami dot. możliwości utraty 
statusu odpadów przez paliwa wypro-
dukowane z różnych rodzajów odpa-
dów. Pomimo powstania dokumentów 
roboczych dotyczących tej problema-
tyki, prace w tym zakresie nie zostały 
jednak zakończone.

W takim przypadku zaś, zgodnie 
z art. 6 ust. 4 Dyrektywy odpadowej 
każde państwo członkowskie może 
decydować odrębnie w każdym przy-
padku, czy dany odpad przestał być 
odpadem, z uwzględnieniem odpo-
wiedniego orzecznictwa. Przepis ten  
budzi jednak istotne wątpliwości co do 
trybu postępowania organów państwa 
członkowskiego w takich sytuacjach, 
jest to jednak dość skomplikowana 
kwestia, wymagająca przeprowadze-
nia odrębnych rozważań, na które ra-
my niniejszego opracowania niestety 
nie pozwalają.

 � Podsumowanie

Podsumowując przeprowadzo-
ne rozważania, należy stwierdzić, że 
na gruncie aktualnie obowiązujących 
przepisów prawa zarówno polskiego 
jak i unijnego utrata statusu odpadu 
przez paliwa alternatywne wytwarza-
ne w wyniku procesów odzysku odpa-
dów jest kwestią dość skomplikowaną. 
W każdym indywidualnym przypad-
ku niezbędne jest bowiem dokonanie 
oceny dopuszczalności takiego postę-
powania, co wymaga przeprowadze-
nia testów spełniania przez konkretny 
produkt wszystkich wymogów zawar-
tych w dyrektywie odpadowej i usta-
wie o odpadach. Ocena części z nich, 
zwłaszcza tzw. „wymagań środowisko-
wych”, z racji braku regulacji prawnych 
dotyczących kryteriów jakościowych 
paliw stałych może okazać się proble-
matyczna. Dodatkowo wątpliwości bu-
dzi również sama procedura, w jakiej 
powinna następować utrata statusu 
odpadu przez konkretną substancję, 
która ma być wykorzystywana jako pa-
liwo alternatywne, Pomimo tych, dość 
licznych wątpliwości, możliwość utraty 
statusu odpadu budzi coraz większe 
zainteresowanie wśród przedsiębior-
ców zajmujących się odzyskiem odpa-
dów i biorąc pod uwagę postępujące 
pracę nad wprowadzeniem idei gospo-
darki o obiegu zamkniętym wydaje się, 
że zainteresowanie to będzie tylko ro-
snąć. Niewątpliwie bowiem omawiana 
procedura idealnie wpisuje się w zało-
żenia tej idei, a dodatkowo może przy-
nieść wymierne korzyści ekonomiczne 
umożliwiając wykorzystanie wytwarza-
nego paliwa alternatywnego na dużo 
większą skalę.
� o

Przypisy:

1) W angielskiej wersji językowej dokument dostępny jest 
pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/waste/
framework/pdf/guidance_doc.pdf

2) Zob. E. den Boer, „Kryteria utraty statusu odpadów”, 
[w:] „Zeszyt Specjalny” dodatek do: „Przegląd Komunal-
ny” nr 2/2014,”, s. 32.
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Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. ndzw. PŁ, mgr inż. Olga Namiecińska, 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

Realizacja tych celów powinna od-
bywać się przede wszystkim w oparciu 
o selektywną zbiórkę odpadów. Pozo-
stały po selektywnej zbiórce strumień 
odpadów kierowany jest dziś w Polsce 
do dwóch rodzajów instalacji - mecha-
niczno biologicznego przetwarzania 
(IMBP) lub bezpośrednio do termicz-
nego przekształcania (ITPOK). Z do-
świadczenia innych krajów UE (Niem-
cy, Wielka Brytania, Włochy) wynika, 
że wariant MBP wymaga zawsze uzu-
pełnienia o instalację do termicznego 
przekształcania frakcji paliwowej (kalo-
rycznej) - tzw. RDF-u lub tzw. pre-RDF-
-u, co powoduje, że jest on o ok. 10 % 
droższy od wariantu bezpośredniego 
spalenia w spalarni odpadów komu-
nalnych. Teoretycznie, instalacje MBP 
mogą być źródłem surowców do recy-
klingu, ale jest to zazwyczaj, w odróż-

Czym różni się spalarnia 
zmieszanych odpadów komunalnych 
od spalarni RDF?

Nie ulega żadnej wątpliwości, że spalanie odpadów stanowi ważny, istotny 
i  wręcz nieodzowny element systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Doświadczenia większości krajów Europy, w szczególności krajów Unii Europejskiej 
wskazują na to jednoznacznie. Ale musimy pamiętać, że spalanie nie może 
zdominować całego modelu gospodarki odpadami, gdyż zgodnie z obowiązującą 
hierarchią celów pierwszeństwo mają: przygotowanie do ponownego użycia 
i recykling. 

nieniu od zebranego selektywnie, su-
rowiec bardzo niskiej jakości, którego 
wykorzystanie jest kłopotliwe, a cza-
sami wręcz bardzo problematyczne.

W chwili obecnej funkcjonuje w Pol-
sce 5 nowych, zbudowanych w ostat-
nich latach nowoczesnych instalacji do 
termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych (Białystok - 120 000 Mg/
rok, Bydgoszcz - 180 000 Mg/rok, Ko-
nin - 96 000 Mg/rok, Kraków - 220 000 
Mg/rok oraz Poznań - 210 000 Mg/
rok,) uzupełniając funkcjonowanie war-
szawskiej spalarni odpadów komunal-
nych (ZUSOK - wydajność aktualna ok. 
60 000 Mg/rok), co daje dziś całkowitą 
wydajności wszystkich instalacji rów-
ną ok. 826 000 Mg na rok. Lada chwi-
la dołączyć powinna do nich siódma 
spalarnia w Szczecinie o wydajności 
na poziomie 150 000 Mg/rok. Na wy-

sokim stopniu zaawansowania znaj-
duje się kolejna instalacja w Rzeszo-
wie o wydajności ok. 100 000 Mg/rok 
z opcją rozbudowy o drugą linię - po-
winna ona ruszyć do końca 2018 roku. 
Wiele wskazuje na to, że budowa ko-
lejnych instalacji (Gdańsk, Olsztyn) roz-
pocznie się jeszcze w bieżącym roku. 
Na dzień dzisiejszy, sumując wszystkie 
pracujące i budowane spalarnie, wraz 
z istniejąca od 2001 roku warszawską 
spalarnią odpadów komunalnych (ZU-
SOK), można będzie na koniec 2018 
roku przetwarzać termicznie łącznie po-
nad milion Mg odpadów komunalnych 
rocznie. Korzystając z dobrego wzorca 
pozostałych krajów UE, w których spa-
lanie odpadów funkcjonuje od dawna, 
wybraliśmy w Polsce jako metodę ter-
micznego przekształcania odpadów 
komunalnych sprawdzoną i najbardziej 
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rozpowszechnioną technologię spala-
nia na ruszcie. 

Jednakże wg danych statystycz-
nych, aktualny system gospodarki od-
padami komunalnymi w Polsce opiera 
się dziś przede wszystkim na regional-
nych instalacjach przetwarzania odpa-
dów komunalnych - tzw. RIPOK-ach, 
którymi są instalacje mechaniczno-bio-
logicznego przetwarzania odpadów. 
Według danych z Krajowego Planu Go-
spodarki Odpadami (KPGO 2022) oraz 
nowych wojewódzkich planów gospo-
darki odpadami (WPGO) istnieje w kra-
ju 157 instalacji MBP o łącznej wydaj-
ności 10 799 100 Mg/rok. Pokazano 
to w tabeli 1.

Docelowo, do roku 2020, projektuje 
się budowę następnych, tak by ich wy-
dajność w części mechanicznej była na 
poziomie 12 414 133 Mg/rok. Daje to 
w 2020 roku 179 instalacji MBP, najwię-
cej w Europie. Analizując sytuację w po-
szczególnych województwach widać, 
że w większości z nich już dziś wystę-
puje nadwyżka mocy przerobowych in-
stalacji MBP nad ilością wytwarzanych 
odpadów komunalnych zmieszanych 
(po odjęciu selektywnej zbiórki oraz ma-
sy odpadów poddawanych termiczne-
mu przekształcaniu w 6 istniejących 
spalarniach). Jedynie w województwie 
łódzkim oraz wielkopolskim jest pewien 
niewielki deficyt. Jak łatwo się domyślić, 
planowane nowe inwestycje likwidują 
ten „niedobór”. 

Z danych eksploatacyjnych funkcjo-
nujących w Polsce instalacji MBP wy-
nika, że tzw. frakcja nadsitowa zwana 
często pre-RDF (nieczyszczona - kod 
19 12 12) lub RDF (po oczyszczeniu 
i standaryzacji - kod 19 12 10) stano-
wi maksymalnie ok. 20-40% początko-
wej masy odpadów wprowadzanej do 
instalacji. Jak łatwo wyliczyć, oznacza 
to że do dyspozycji możemy mieć ok. 
2-4 mln Mg frakcji kalorycznej wydzie-
lonej z odpadów komunalnych (przyjmij-
my, że spełniającej określone wymagania 
jakościowe - czyli inaczej RDF). Według 
danych z funkcjonujących instalacji RDF 
ma wartość opałową w granicach 12-
18 MJ/kg, w zależności od wilgotności. 

Tab. 1. Ilość powstających odpadów komunalnych zmieszanych a wydajność IMBP w 
poszczególnych województwach (stan aktualny)

Województwo

Masa odpadów komu-
nalnych zmieszanych w 

2014 roku

Moc przerobowa 
cz. mech. IMBP

Bilans
Ocena

[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok]

Dolnośląskie 747 325 1 336 800 589 475 nadwyżka

Kujawsko-pomorskie 431 812 775 500 343 688 nadwyżka

Lubelskie 298 100 422 900 124 800 nadwyżka

Lubuskie 258 964 391 500 132 536 nadwyżka

Łódzkie 441 012 403 500 -37 512 niedobór

Małopolskie 583 724 658 400 74 676 nadwyżka

Mazowieckie 1 136 426 1 850 480 714 054 nadwyżka

Opolskie 221 617 426 000 204 383 nadwyżka

Podkarpackie 274 900 288 000 13 100 nadwyżka

Podlaskie 218 013 227 667 9 654 nadwyżka

Pomorskie 511 085 782 600 271 515 nadwyżka

Śląskie 1 012 464 1 168 250 155 786 nadwyżka

Świętokrzyskie 139 726 200 800 61 074 nadwyżka

Warmińsko-mazurskie 310 551 583 000 272 449 nadwyżka

Wielkopolskie 897 496 581 203 -316 293 niedobór

Zachodniopomorskie 414 217 702 500 288 283 nadwyżka

RAZEM 7 897 432 10 799 100 2 901 668 nadwyżka

Dane dotyczące jakości powstającego 
w IMBP RDF-u zestawiono w tabeli 2 (na 
podstawie opracowania: „Raport końco-
wy III etapu ekspertyzy mającej na celu 

Tab. 2. Podstawowa charakterystyka frakcji palnej (RDF i pre-RDF) wytwarzanej  
w instalacjach MBP wg raportu Jędrczaka i den Boer

Lp.
Udział odpadów 

biodegradowalnych
Wilgotność Straty prażenia

Całkowity węgiel 
organiczny

Ciepło spalania

% % % % MJ/kg sm

1 36,7 27,1 59,9 33,3 19,5

2 36,8 15,2 83,5 50,5 24,0

3 53,9 26,0 78,3 49,9 24,2

4 35,8 23,6 82,7 49,1 24,6

5 40,0 31,5 80,4 45,9 25,0

6 39,7 19,6 68,0 38,4 19,3

7 48,0 14,7 63,9 38,2 23,7

8 25,4 43,6 79,0 39,1 19,4

9 34,8 46,0 71,9 34,0 20,2

10 29,2 25,4 74,7 39,9 19,5

11 37,0 38,9 68,6 38,9 18,3

12 62,2 40,2 84,2 51,0 23,7

13 54,1 25,6 82,0 49,1 18,8

14 37,0 37,3 62,8 38,2 19,1

15 56,8 44,4 75,2 43,3 22,2

16 43,9 44,6 70,7 34,7 19,7

17 41,5 37,2 89,1 51,5 20,6

18 36,2 62,1 67,4 35,7 17,5

19 29,6 33,1 68,0 37,6 16,7

20 54,3 40,9 71,6 38,2 18,0

Średnia 41,6 33,9 74,1 41,8 20,7

przeprowadzenie badań odpadów w 20 
instalacjach do mechaniczno-biologicz-
nego przetwarzania odpadów” - auto-
rzy: Andrzej Jędrczak i Emilia den Boer).
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Biorąc pod uwagę bardzo wyso-
ką wilgotność frakcji palnej (37-74%) 
- rzeczywista wartość opałowa anali-
zowanych produktów badanych insta-
lacji MBP jest niewielka i wynosi poniżej 
10 MJ/kg. Oczywiste jest więc, że do 
termicznego przekształcania powinien 
trafiać RDF już podsuszony.

Przedstawiony powyżej w sposób 
opisowy uproszczony bilans strumieni 
masy w systemie gospodarki odpadami 
komunalnymi da się zestawić w sposób 
syntetyczny w postaci rysunku (rys. 1) 
obrazującego przewidywany system 
gospodarki odpadami komunalnymi 
w Polsce w roku 2020. 

Duże nadzieje z zagospodarowa-
niem RDF-u pokładano w przemyśle 
cementowym, który od lat stosuje tzw. 
paliwa alternatywne wytworzone z od-
padów. Kiedy 15 lat temu nasze ce-
mentownie rozpoczynały współspala-
nie paliw alternatywnych w ilościach 
ok. 5%, masy podawanego paliwa (wę-
gla) wymagały od dostawców wartości 
opałowej nie niższej niż 12 MJ/kg. Dziś 
średni stopień zastąpienia paliw kopal-
nych paliwami alternatywnymi wynosi 
ponad 50%, a w niektórych cemen-
towniach ponad 80% i nie są one za-
interesowane paliwem alternatywnym 
o wartości opałowej mniejszej niż 20-
22 MJ/kg, gdyż zastosowanie mniej 
kalorycznych paliw grozi nieosiągnię-
ciem wymaganej technologią tempera-
tury wypału klinkieru wynoszącej ponad 
1450oC. Takiego paliwa wszystkie pol-
skie cementownie mogą przyjąć maksi-
mum 1,5 mln Mg. Aby do wytworzenia 
paliwa alternatywnego dla cementow-
ni wykorzystać RDF wytworzony w in-
stalacjach MBP konieczne jest jego 
„wzbogacenie” tworzywami sztuczny-
mi lub gumą. Uwzględniając wartość 
opałową tworzyw sztucznych (maksy-
malnie ok. 42 MJ/kg) i gumy (maksy-
malnie 29 MJ/kg) do produkcji paliwa 
dla cementowni można wykorzystać 
maksymalnie ok. 1,0-1,2 mln Mg RDF. 

Można wiec przyjąć, że „do dyspo-
zycji” pozostanie w kraju ok. 2-3 mln 
Mg frakcji palnej wydzielonej z odpa-
dów komunalnych w instalacjach MBP 

Rys. 1. Bilans strumieni masy odpadów dla prognozowanego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Polsce w roku 2020 (oprac. własne)

- czyli RDF-u. W chwili obecnej brak 
jest możliwości zagospodarowanie te-
go paliwa, gdyż jest ona w dalszym 
ciągu odpadem i świetle dotychcza-
sowego stanowiska Komisji Europej-
skiej szanse na utratę przez RDF sta-
tusu odpadów są znikome. Istnieje 
teoretyczna możliwość eksportu ok. 
1 mln Mg RDF do Niemiec, gdyż ty-
le mniej więcej wynosi tam nadwyżka 
mocy przerobowych 35 istniejących 
spalarni RDF (łączna wydajność ok. 
5,0 mln Mg). 

Czy tego chcemy, czy nie - nasza 
gospodarka odpadami komunalnymi 
oparta została o instalacje MBP, z któ-
rych już dziś mamy rocznie do zago-
spodarowania ok. 1,5-3 mln Mg RDF-u. 
Powstaje więc zasadnicze pytanie co 
z nim możemy zrobić. W chwili obecnej 
większość tego strumienia jest tymcza-
sowo magazynowana, i niestety dosyć 
często ulega pożarom. Wydaje się, że 
większość z tych „przypadkowych” po-
żarów w rzeczywistości nie jest dziełem 
przypadku, a jedynie próbą nielegalne-
go pozbycia się zalegającego na pla-
cach składowych RDF-u lub pre-RDF-u, 
którego zgodnie z prawem nie wolno 

skierować na składowisko. Co w takim 
razie powinniśmy robić?

Odpowiedź jest stosunkowo prosta 
- RDF jest odpadem, którego w żadnym 
przypadku nie wolno składować (zabra-
nia tego między innymi Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki w sprawie kryte-
riów oraz procedur dopuszczania od-
padów do składowania na składowisku 
odpadów danego typu) a więc trzeba 
będzie go spalić. Energetyka i ciepłow-
nictwo wykazują bardzo umiarkowane 
zainteresowanie RDF-em, gdyż jego 
spalanie lub współspalanie wiązać się 
będzie ze znacznymi kosztami dostoso-
wania instalacji do wymogów formalno-
-prawnych spalania bądź współspalania 
opadów (a także ze względu na obawę 
korozji). Taniej i lepiej będzie więc wy-
budować specjalne instalacje do spa-
lania RDF, najlepiej włączone w system 
ciepłowniczy miasta. 

Powstaje więc w tym miejscu za-
sadnicze pytanie - czym tak naprawdę 
różni się spalarnia zmieszanych odpa-
dów komunalnych od spalarnia paliwa 
z odpadów - RDF? Odpowiadając na 
nie, należy stwierdzić po prostu - pod 
względem konstrukcji i technologii - 
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generalnie niczym. Wymagania praw-
ne jakie stawiane są spalarniom RDF, 
ze względu na fakt, że RDF jest odpa-
dem, są identyczne jak dla wszystkich 
spalarni, szerzej instalacji termicznego 
przekształcania odpadów. 

Analizując podstawowe, średnie 
właściwości zmieszanych odpadów 
komunalnych (tab. 3), RDF-u oraz wę-
gla kamiennego i brunatnego widać, że 
RDF jest paliwem o lepszych parame-
trach eksploatacyjnych niż zmieszane 
odpady komunalne.

Analiza danych przedstawionych 
w tabeli 3 prowadzi do stwierdzenia, 
że podstawową różnicą pomiędzy 
zmieszanymi odpadami komunalnymi 
a RDF-em jest wyższa wartość opało-
wa, będąca między innymi wynikiem 
niższej wilgotności oraz nieco mniejsza 
zawartość popiołu. Sprzyjać to będzie 
lepszemu przebiegowi procesu spa-
lania, natomiast technologia spalania 
powinna być zbliżona do technologii 
spalania zmieszanych odpadów komu-
nalnych, a system oczyszczania spalin 
- identyczny. 

W przypadku spalania zmiesza-
nych odpadów komunalnych dominu-
je sprawdzona i niezawodna technolo-
gia rusztowa. W niewielkim procencie 
przypadków stosowana bywa technolo-
gia spalania w złożu fluidalnym. Można 
więc przyjąć, że podobną technologię 
należy zastosować w przypadku spa-
lania RDF-u. Doświadczenia krajów, 
w których funkcjonują spalarnie RDF 
(Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Fin-
landia) pokazują, że obie te technologie 
mogą znaleźć zastosowanie. 

Technologia rusztowa znana jest 
od początku przemysłowego spala-
nia odpadów. Początkowo stasowa-
no ruszty stałe, natomiast od lat dwu-
dziestych ubiegłego wieku dominują 
ruszty mechaniczne. Konstrukcje rusz-
tów zmieniały się na przestrzeni lat uzy-
skując coraz wyższą niezawodność 
i umożliwiając coraz lepsze prowadze-
nie procesu spalania. Ruszt mecha-
niczny stosowany w spalarniach odpa-
dów w sposób diametralny różni się od 
rusztów mechanicznych stosowanych 

Tab. 3. Średnia wartość opałowa, zawartość wilgoci i popiołu w różnych paliwach

Paliwo
Wartość opałowa Zawartość wilgoci Zawartość popiołu

MJ/kg % %

Zmieszane odpady 
komunalne

7-12 30-45 25-35

RDF 10-16 10-25 10-25

Węgiel brunatny 8-12 45-55 10-30

Węgiel kamienny 19-32 3-15 7-15

Biomasa 10-18 5-65 1-7

w małych kotłach energetycznych. Naj-
częściej jest to ruszt pochyły, posuwi-
sto-zwrotny zapewniający oprócz trans-
portu odpadów przez strefę spalania 
intensywne ich mieszanie i napowie-
trzanie, co umożliwia znaczące zmniej-
szenie tzw. niedopałów (substancji pal-
nych zawartych w żużlu i popiele). 

Technologia spalania w złożu flu-
idalnym w odniesieniu do odpadów 
komunalnych rozwinęła się w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Można tu rozróżnić trzy odmiany tej 
technologii: 

 � instalacje ze stacjonarnym (pę-
cherzykowym) złożem fluidalnym 
(BFB),

 � instalacje z cyrkulacyjnym złożem 
fluidalnym (CFB),

 � instalacje z rotacyjnym złożem flu-
idalnym.
Kotły fluidalne nadają się do spala-

nia paliw o zróżnicowanych właściwo-
ściach (w tym kaloryczności), dają się 
również regulować w szerokim zakresie 
wydajności. Szczególnie interesujące 
są tutaj kotły z cyrkulacyjnym złożem 
fluidalnym. Zaletą instalacji fluidalnych 
jest możliwość zastosowania suchego 
usuwania zanieczyszczeń kwaśnych 
poprzez dodanie reagenta bezpośred-
nio do komory spalania oraz stosun-
kowo niska temperatura spalania (ok. 
850°C), co zmniejsza ilość powstają-
cych tlenków azotu (w mechanizmie 
termicznym). Kotły fluidalne przezna-
czone do spalania bądź współspala-
nia różnią się konstrukcyjnie od kotłów 
przeznaczonych dla energetyki brakiem 
powierzchni ogrzewalnych w komorze 
spalania ze względu na konieczność 
dotrzymania wymaganej temperatury 
i czasu przebywania spalin. Z uwagi 

na fakt funkcjonowania węzła rozdra-
biania RDF-u przy instalacjach MBP 
może być on dostarczony do spalarni 
w formie umożliwiającej spalanie go bez 
problemu w złożu fluidalnym.

System oczyszczania spalin współ-
czesnych spalarni odpadów składa się 
dziś najczęściej z węzła odpylania (elek-
trofiltr lub filtr tkaninowy), węzła usuwa-
nia gazów kwaśnych technologia półsu-
chą lub suchą, układu redukcji tlenków 
azotu - z reguły technologią niekatali-
tyczną (SNCR) oraz węzła adsorpcji na 
węglu aktywnym. System oczyszczania 
spalin w spalarni RDF musi być iden-
tyczny. Biorąc pod uwagę podstawowe 
właściwości RDF-u (tabela 3) należy 
oczekiwać, że ilość wtórnych odpa-
dów z procesu spalania RDF, w tym 
przede wszystkim żużli i popiołów bę-
dzie mniejsza, nawet o 50%, w stosun-
ku do spalarni zmieszanych odpadów 
komunalnych. 

Reasumując, wydaje się, że na-
turalnym kierunkiem działań w zakre-
sie odpadami komunalnymi w najbliż-
szych latach powinna być budowa co 
najmniej kilkunastu instalacji spalania 
RDF-u o wydajności około 2 mln Mg. 
Działania w tym kierunku są prowadzo-
ne, wiele instalacji zostało wpisanych 
do wojewódzkich planów gospodarki 
odpadami, lecz ciągle każdy projekt 
budowy takiej instalacji napotyka na 
często irracjonalny sprzeciw społeczny. 
Okazuje się jednak, że pomimo oporu 
części społeczeństwa (rzadko kiedy 
jest to więcej niż 20%) udaje się re-
alizować tego typu przedsięwzięcia, 
czego dowodem są funkcjonujące już 
nowe polskie spalarnie oraz realizacja 
najnowszego projektu w Rzeszowie. 

 o
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Doświadczenia w obszarze termicz-
nego przekształcania odpadów Firma 
zdobywa już od 1999 roku, kiedy to 
rozpoczęto budowę pierwszej takiej in-
stalacji w Polsce - Zakładu Unieszkodli-
wiania Stałych Odpadów Komunalnych 
w Warszawie. Według projektu wydaj-
ność instalacji miała osiągać 128 000 
Mg odpadów/rok. Zamontowano kocioł 
(piec) o wydajności 150 t pary/dobę, 
a produkcja energii elektrycznej miała 
oscylować na poziomie 21 000 MWh/

Agata Fornalczyk, Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska, Marcin Radecki, Dyrektor ds. Rozwoju, TERMALL Sp. z o.o.

TERMALL Sp. z  o.o. Rozruch Moc Ekologia z  siedzibą w  Bełchatowie powstała 
w  1991 roku. Posiada ugruntowaną pozycję na rynku usług dla energetyki 

i  ochrony środowiska. Specjalnością Firmy stało się zarządzanie projektami 
inwestycyjnymi i  modernizacyjnymi, przeprowadzanie kompleksowych rozruchów 
obiektów, wykonywanie pomiarów (w tym pomiarów gwarancyjnych) i optymalizacja, 
prowadzenie eksploatacji oraz szkolenie załóg. Doświadczenia TERMALL w zakresie 
realizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów łączą się z takimi zakładami 
jak ZUSOK Warszawa, SITA Tees Valley (Wlk. Brytania), ZTUOK Konin, ZUOK 
Białystok, ZTUO Szczecin. Biorąc pod uwagę, iż działających, będących w realizacji 
i planowanych instalacji tego typu w Polsce jest kilkanaście, TERMALL posiada znaczący 
udział w zakresie ich uruchamiania.

Instalacje termicznego  
przekształcania odpadów 
- doświadczenia z rozruchów

rok. TERMALL uczestniczył w przedsię-
wzięciu już na etapie analizy i opinio-
wania dokumentacji projektowej. Auto-
matyzacja procesu technologicznego, 
kompleksowy rozruch instalacji wraz ze 
szkoleniem załogi Inwestora oraz pro-
wadzenie rocznej eksploatacji obiektu 
należały do kolejnych zadań. W trak-
cie uruchomienia instalacji natrafiono 
na szereg problemów technicznych, 
m.in. okazało się, że dostarczane od-
pady posiadają znacznie wyższą war-

tość opałową w stosunku do założeń 
projektowych. TERMALL opracował 
wówczas wytyczne modernizacji wymu-
rówki kotła w celu dostosowania moż-
liwości jego poprawnej pracy do wyż-
szej wartości opałowej paliwa. Kolejnym 
problemem okazały się podwyższone 
drgania turbiny w trakcie pracy. Korzy-
stając z wiedzy i doświadczenia pra-
cowników TERMALL dokonano prze-
budowy podparć głównego rurociągu 
pary oraz rurociągu do turbiny. Począt-
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kowo Instalacja miała możliwość pro-
dukowania wyłącznie energii elektrycz-
nej. Po rocznej eksploatacji TERMALL 
przekazał Kierownictwu ZUSOK uwagi, 
i zalecenia techniczne wynikające z ze-
branych doświadczeń, a także koncep-
cja rozbudowy o człon ciepłowniczy dla 
bardziej efektywnego odzysku ener-
gii z pary wylotowej turbiny i sprzedaż 
nadwyżek ciepła do sieci ciepłowniczej. 
Po dodatkowych analizach, uzyska-
niu akceptacji organów właścicielskich 
w 2005 roku podjęto decyzję o rozbu-
dowie ZUSOK o dwa wymienniki o mo-
cy 9 MW, z których każdy jest w stanie 
przyjąć całość wyprodukowanej pary. 
Praca podstawowa bloku w kogeneracji 
pozwala na pracę obiektu z mocą 1,5 
MWe i 9 MWt i produkcję ok. 240 tys. 
GJ ciepła, co pozwala na zwiększenie 
przychodów Zakładu.

Kolejnym zadaniem był rozruch 
dwóch kotłów OSr-57 w Zakładzie 
Termicznego Przekształcania Odpa-
dów SITA Tees Valley. Według zało-
żeń projektowych Zakład miał osiągać 
wydajność 140 000 Mg odpadów/rok. 
Instalacja podobnie jak ZUSOK War-
szawa w pierwszych latach eksploata-
cji, a mianowicie w trybie kondensacji 
- produkowana jest wyłącznie energia 
elektryczna. Realizacja tego zadania 
skupiała się na kompleksowym rozru-
chu instalacji wraz z alkalicznym go-
towaniem kotłów i dmuchaniem, cało-
dobowej kontroli i analizie parametrów 
fizykochemicznych wody zasilającej, 
wody kotłowej oraz pary, optymalizacji 
układów i podsystemów, całodobowej 
obsłudze kotłów oraz szkoleniu perso-
nelu Inwestora. W trakcie tego projektu 
pojawiła się konieczność standaryzacji 
procesów rozruchowych, które wynikły 
z ustaleń Generalnego Wykonawcy i In-
westora, w oparciu o wytyczne VGB 
(niemieckie stowarzyszenie wytwórców 
energii). Ponadto zastosowano po raz 
pierwszy na terenie Wielkiej Brytanii 
technologię alkalicznego gotowania 
kotłów, która pozwala na odprowadze-
nie pozostałości poprocesowych, bez 
konieczności ich utylizacji, do kanali-
zacji miejskiej.

W roku 2015 TERMALL rozpo-
czął rozruch technologiczny Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komu-
nalnych w Białymstoku. Jest to Zakład 
zaprojektowany do pracy w kogene-
racji, z wydajnością 120 000 Mg od-
padów/rok z mocą elektryczną (w ko-
generacji) 6,08 MWe i mocą cieplną 
ok. 17,5 MWt. Zakres prac obejmował 
m.in. opracowanie dokumentacji roz-
ruchowej, przeprowadzenie odbiorów 
urządzeń i instalacji z fazy budowlano-
-montażowej do rozruchu, wykonanie 
prób funkcjonalnych urządzeń i ukła-
dów technologicznych, wykonanie prób 
końcowych, udział w pomiarach gwa-
rancyjnych urządzeń i instalacji, opra-
cowanie instrukcji eksploatacji. W Pro-
jekcie tym brało udział wiele firm spoza 
terenu Polski. Wymagało to standary-
zacji procedur rozruchowych zagra-
nicznych firm, opartych na wytycznych 
VGB z procedurami wynikającymi z za-
pisów Programu Funkcjonalno-Użyt-
kowego i polskiego prawa. To z kolei 
wymusiło przeprowadzenie dodatko-
wych szkoleń dla personelu rozrucho-
wego z innych państw i zapewnienie 
wsparcia dla zagranicznych podwyko-
nawców przy współpracy z jednostka-
mi notyfikowanymi (UDT, CLDT, TDT).

Zdobyte przez TERMALL doświad-
czenie w obszarze instalacji termicz-
nego przekształcania odpadów wyko-
rzystano w realizacji projektu budowy 
Zakładu Termicznego Unieszkodliwia-
nia Odpadów Komunalnych w Koni-
nie, gdzie zapewniono w 2016 roku 
doradztwo techniczne w zakresie Te-
stów Gwarancyjnych, a także prowa-
dzono kilkumiesięczną eksploatację 
próbną Zakładu.

Obecnie TERMALL kończy kom-
pleksowy rozruch dwóch linii Zakładu 
Termicznego Unieszkodliwiania Od-
padów w Szczecinie. Według projek-
tu Zakład ma pracować z wydajnością 
150 000 Mg odpadów /rok i osiągać 
moc elektryczną (w kogeneracji) na 
poziomie 7,5 MWe i moc cieplną ok. 
29,2 MWt. Projekt ten stanowił dla fir-
my wyzwanie pod każdym względem. 
Wielkość obiektu, a także zakres prac 

rozruchowych wymagał zorganizowa-
nia dużego zespołu specjalistów bran-
żowych i grupy eksploatacyjnej obsłu-
gującej instalację podczas rozruchu. 
Ponadto w trakcie budowy zmianie 
uległ Generalny Wykonawca Inwesty-
cji, co wiązało się z wypracowaniem 
nowych procedur współpracy, zmianą 
dostawców wielu urządzeń oraz zmia-
ną samych układów technologicznych, 
np. zrezygnowano z układu stabilizacji 
popiołu na rzecz silosów umożliwiają-
cych załadunek na samochód popio-
łów lotnych z kotłów, pyłów z procesu 
odpylania spalin oraz stałych pozosta-
łości z oczyszczania spalin i ścieków 
technologicznych. Nowym zagadnie-
niem w zakresie instalacji termicznego 
przekształcania odpadów jest proces 
oczyszczania ścieków, które to oprócz 
standardowych wymagań jakościo-
wych zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 18 listopa-
da 2014r. (Dz.U. 2014 poz. 1800) mu-
szą również spełniać wymogi zawarte 
w §19 ust. 1 pkt. 1 tego Rozporządze-
nia. Wynika to ze statusu prawnego 
rzeki Duńczycy, gdzie odprowadzane 
są ścieki, który określa te wody jako 
morskie wody wewnętrzne.

Realizując prace w obszarze in-
stalacji termicznego przekształcania 
odpadów napotyka się wiele wyzwań 
na etapie projektowania, budowy i pro-
wadzenia prac rozruchowych, które 
wymagają często niestandardowego, 
kreatywnego podejścia. Dotyczy to za-
równo problemów związanych z tech-
nologią i budową instalacji, jak i samej 
organizacji pracy, obowiązujących pro-
cedur i zobowiązań. Wszystkie te do-
świadczenia są ogromnym wyzwaniem. 
Jednakże satysfakcja przychodzi do-
piero wtedy, kiedy widać efekt działań 
w postaci pracujących instalacji mają-
cych pozytywny wpływ na nasze co-
dzienne życie pod kątem ekologicz-
nym, ekonomicznym i energetycznym.
� o
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Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Energetyka przyszłości
Centrum Energetyki AGH

Czytając różne opracowania można zauważyć, że ewidentnie maleje rola węgla 
we współczesnej energetyce, w której trwa obecnie rewolucja. Rewolucja 

ta dotyczy przede wszystkim obniżania kosztów wytwarzania energii z OZE, 
ograniczenia oddziaływania energetyki na zdrowie, innej roli węgla oraz nowych 
modeli biznesowych. Możemy dzisiaj dyskutować co zastąpi źródła węglowe, może 
będzie to energetyka rozproszona i prosumencka, wysokosprawna kogeneracja, 
albo energetyka jądrowa? 
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Energetyka współcześnie zmierza do 
bycia smart - inteligentne liczniki, syste-
my zdalnego odczytu danych, zarządza-
nie i monitorowanie energią, smart city, 
smart Home. Dąży do wielu nowocze-
snych rozwiązań tj. inteligentne oświe-
tlenie z wykorzystaniem LED, rozwiąza-
nia mobilne, Meter data management 
(MDM) w obszarze sprzedaży, Demand 
response - reagowanie na zmiany zapo-
trzebowania na energię oraz koniecz-
ności rozwijania projektów innowacyj-
nych i elastycznego testowania nowych 
rozwiązań z zachowaniem rozsądnych 
wydatków.

Mix energetyczny, magazyny ener-
gii oraz Demand response, to te ele-
menty które będą kształtowały ener-
getykę przyszłości. Rozwój technologii 
i O&M koncepcje muszą dostosować 
się do zmieniających się wymagań ryn-
ku, z czego wynika potrzeba zmiany 
myślenia w kierunku mniejszych, ela-
stycznych i tanich bloków. Oczywiście 
systemy te również się zmieniają: sys-
tem energetyczny z centralizowane-
go opartego o węgiel na zdecentrali-
zowany i OZE, odbiorcy przemysłowi 

inwestują w budowę własnych mocy 
wytwórczych. Największym wyzwa-
niem będzie elastyczność eksploata-
cyjna przy wysokich sprawnościach 
czyli ekonomia skali zastąpiona przez 
tanie i pewne rozwiązania energetycz-
ne. W Centrum Energetyki AGH naro-
dził się program 200+, czyli rewitaliza-
cja i odbudowa mocy na bazie bloków 
200 MW. Program prawdopodobnie 
zostanie uruchomiony jeszcze w tym 
roku. Istotnym elementem tej moderni-
zacji będzie elastyczność eksploatacyj-
na bloków z zachowaniem wszystkich 
wymagań ochrony środowiska. 

Postęp technologiczny stanowi 
obecnie problem z CO

2, który kreuje 
nowe pomysły nie tylko w energetyce. 
Energetyka przyszłości to nowe nośniki 
energii, które w wyniku bezpośredniej 
konwersji pozwolą wytworzyć prace uży-
teczną. Priorytet znajdzie się w techno-
logiach nowych materiałów, procesów 
chemicznych, fotowoltaiki, superkon-
densatorów czy katalizatorów. Pojawi 
się potrzeba kontroli kompleksowych, 
funkcjonalnych, high tech. materiałów 
i procesów chemicznych. 

 � Obszary rozwoju 
energetyki przyszłości 
na AGH

W Centrum Energetyki na AHG roz-
wijanych jest wiele obszarów m.in.:

 � Inteligentna sieć energetyczna - in-
teligentne odbiorniki, magazynowa-
nie, procesory, małe generatory.

 � Elastyczność eksploatacyjna - zin-
tegrowana dynamiczna optymaliza-
cja bloków, dopasowanie podaży 
do popytu, układy rozproszone.

 � Generacja energii - nowe koncep-
cje wysokosprawnych bloków, zga-
zowanie, Oxy-spalanie, poprawa 
sprawności, biomasa i RDF.

 � Turbiny - szybkie zmiany obciążeń, 
nowe materiały, ceramika, turbiny 
CO2/H2 

 � Paliwa, optymalizacja w zależności 
od obciążenia i emisji - biopaliwa II 
generacji, gaz łupkowy, paliwa al-
ternatywne.

 � Bloki hybrydowe, zero emisyjne - 
CCS, CCSU, RES + węgiel, PV, 
ogniwa paliwowe. 
Celem rozwoju wyżej wymienionych 

Rys. 1. Potencjał wdrożenia energetyki zeroemisyjnej (źródło: John Topper. IEA Clean Coal Centre)
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obszarów będzie dążenie do energety-
ki zeroemisyjnej. Na rys. 1. zaprezento-
wano potencjał wdrożenia energetyki 
zeroemisyjnej. 

Oczywiście ryzyko jest różne, a po-
tencjał wdrożenia w latach dosyć długi. 
Niemniej jednak niektóre technologie są 
już bardzo dobrze rozwinięte. 

 �  Energetyka oparta na 
węglu co dalej?

Najlepsze rozwiązanie stanowi po-
prawa efektywności energetycznej pro-
cesów pozyskania, przetwarzania, trans-
portu i użytkowania nośników energii. 
Poprawa efektywności energetycznej 
zaś, to przede wszystkim zmniejszenie 
niedoskonałości termodynamicznej pro-
cesów energetycznych, tzn. m.in.: 

podwyższenie sprawności termicznej 
obiegów cieplnych, skojarzone wytwa-
rzanie ciepła i elektryczności, wykorzy-
stanie energii odpadowej.

W wyniku zmian technologicznych 
obecnie szeroko dyskutowany w ener-
getyce jest wskaźnik redukcji emisji CO2 
- 550 g CO2/kWh. Wskaźnik zwiastuje 
koniec energetyki węglowej, ponieważ 
żaden najnowocześniejszy blok nie ma 
parametrów, które mogłyby go spełnić . 
Wskaźnik ten będzie miał bardzo duży 
wpływ na zmiany w energetyce. Znaczna 
redukcja możliwa jest tylko jeżeli wpro-
wadzi się CCS. Wzrost sprawności da-
je znaczne efekty, ale dopiero CCS pro-
wadzi do zdecydowanej redukcji CO2. 
AGH koordynowało kilka programów 
w zakresie modernizacji energetyki wę-
glowej - system usuwania, transportu 
i składowania dwutlenku węgla (CCS). 
Powstały trzy opcje technologiczne ta-
kie jak: układ zgazowania węgla, obszar 
wysokosprawnych bloków z wychwytem 
CO2 oraz obszar spalania tlenowego. 
Demonstracyjne instalacje w energe-
tyce już się pojawiły. Powstają również 
kolejne programy gdzie i jak zagospo-
darować wychwycone CO2. 

Co do przyszłości zgazowania, ma-
my obecnie różne zdania na ten temat. 
Przyszłość zgazowania widzimy tylko do 
produkcji energii elektrycznej, natomiast 

występuje również obszar włączenia te-
go układu w chemie i produkcję paliw 
czy np. metanolu. 

 � Nowa generacja energii 
z OZE 

Energetyka z OZE ma w pełni zrów-
noważony łańcuch energetyczny, wy-
starczy na wiele lat, nie zanieczyszcza 
środowiska oraz nie pozostawia żad-
nych zmian. Stawia jednak przed bran-
żą wiele wyzwać tj.: mniejsze koszty, 
wyższa sprawność PV, materiały 3 ge-
neracji, nanomateriały, magazyny energii 
elektrycznej/ciepła/chłodu. Elementami 
energetyki przyszłości są również nowe 
technologie zarówno z OZE, jak rów-
nież w zakresie rozwoju e-mobility oraz 
efektywności energetycznej. Oczywi-
ście mamy już wiele wyzwań i rozwiązań 
również dla powyższej energetyki. Inteli-
gentna sieć przyszłości musi być oparta 
o efektywność energetyczną i redukcję 
CO2 dzięki OZE i CHP, stabilizacji sieci 
energetycznej i bezpieczeństwiu dostaw 
energii. Pracujemy nad wizją gminy sa-
mowystarczalnej energetycznie. Obecnie 
dla 17 gmin w Polsce przeprowadziliśmy 
pełną wizję i strategię czyli przeskok do 
nowego, zdecentralizowanego, zdekar-
bonizowanego świata energii. Być mo-
że doprowadzi to również to do wzrostu 
mikrokogeneracji domowej. 

Planowanie przyszłości energetyki 
musi uwzględniać wiele opcji dotych-
czas niebranych pod uwagę! 

Obszary badań AGH w tym zakre-
sie są bardzo różne. Za przykład można 
podać badania generatorów do odzysku 
ciepła ze spalin małych kotłowni czy ba-
dania odzysku ciepła z produkcji energii 
elektrycznej w termogeneratorach.

 � Program selektywnej 
elektryfikacji 
ciepłownictwa 

AGH wprowadziło program selektyw-
nej elektryfikacji ciepłownictwa. Pierw-
szeństwo wytwarzania ciepła należy 
do ciepła sieciowego i gazu, są jednak 
gminy w Polsce, które nie mają żadne-

go z tych rozwiązań. W tym przypadku 
proponujemy, aby po specjalnej taryfie 
którą nazywamy G12 antysmogową (wy-
nosząca ok. 0,24 PLN za 1 kWh brutto), 
wprowadzić technologię pieców akumu-
lacyjnych. Piece te są na rynku i moż-
na je zainstalować również w obiektach 
istniejących. Być może taryfę uda się 
wprowadzić do końca tego roku. Po-
równując cenę ciepła sieciowego, na 
wysokim parametrze, przed domowym 
wymiennikiem, na poziomie 60 do 70 
PLN za 1 GJ brutto, do ceny 1 GJ cie-
pła pochodzącego z wykorzystania ener-
gii elektrycznej, która wynosi w taryfie 
G12 (dla przykładowego odbiorcy w tej 
taryfie w 2016 r.: koszt zakupu energii 
elektrycznej: 0,217 PLN, usługa dystry-
bucyjna: 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 1 kWh energii elek-
trycznej to ok. 0,55 PLN/1 kWh w taryfie 
G11, natomiast 0,43 PLN w taryfie G12. 
Taryfa antysmogowa dla celów grzew-
czych musiałaby wynosić jak podano 
wyżej. ok. 0,24 PLN za 1 kWh brutto. 
Gospodarstwo domowe w domu jed-
norodzinnym, które zużywa ok. 50 GJ 
ciepła rocznie uzyskałoby pokrycie róż-
nicy między kosztem ogrzewania ener-
gią elektryczną, a kosztem ciepła sie-
ciowego w specjalnej taryfie za energię 
elektryczną w wysokości ok. 2650 zł na 
rok, taryfa antysmogowa finansowana 
jest w postaci opłaty w taryfie operatora 
systemu przesyłowego, a rozliczana po-
przez operatorów systemów dystrybucyj-
nych, objęcie selektywnym programem 
elektryfikacji ciepłownictwa 100 tys. od-
biorców, o profilu ogrzewania opisanym 
wyżej wymagałoby zaangażowania środ-
ków w wysokości 265 mln zł rocznie, 
w rozwiązaniu docelowym urządzenia 
grzewcze/punkty poboru wyposażone 
są w systemy umożliwiające zarządza-
nie popytem (DSM), to jest możliwość 
umownego, zdalnego sterowania od-
biornikiem przez lokalnego Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego OSD. Usłu-
gę agregacji redukcji popytu mogą za-
pewnić powołane w tym celu podmioty. 
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Rys. 2. Laboratorium magazynowania energii w ogniwach litowych znajdujące się na AGHRys. 2. Laboratorium magazynowania energii w ogniwach litowych znajdujące się na AGH 

Rodzi się pytanie czy będzie nas stać na akumulatory Li‐ion, ponieważ ulokowanie litu na terenach 
niestabilnych politycznie, ciągły wzrost zapotrzebowania na ten pierwiastek oraz jego ubogie źródła 
powodują gwałtowny wzrost ceny litu w przeciągu ostatnich lat. Poszukujemy alternatywnych ogniw 
Li‐ion: ogniwa K‐ion, ogniwa Na‐ion, ogniwa Al‐ion. 

6. Emobility  

Firma Delphi wspólnie z AGH pracuje nad magazynowaniem energii w samochodach nowej generacji. 
E‐samochód pod względem zużycia energii można traktować jak duże gospodarstwo domowe. Na 
razie w Polsce jest kilkaset e‐samochodów. Kiedy technologia stanie się tańsza zwiększy się potencjał 
rynku dzięki niższym kosztom na 100 km w porównaniu do samochodów z silnikiem spalinowym: ok. 
10 zł vs. 32 zł. Rozwój rynku będzie także zależał od poziomu opodatkowania energii elektrycznej. 
Obecnie opodatkowanie benzyny i oleju napędowego to ok. 60% ceny detalicznej.  

7. Panele PV 

Rynek oraz sprawność paneli fotowoltanicznych gwałtownie rośnie. Aktualne trendy to przede 
wszystkim poprawa sprawności ogniw, moduły dwustronne i optymalizacja produkcji ogniw. AGH 
uczestniczy w modyfikacji architektury panelu fotowoltaicznego poprzez: zastosowanie warstw 
antyrefleksyjnych zwiększających transmisję tafli szklanej do 97‐98%, zastosowanie folii laminacyjnej 
nowej generacji, zastosowanie warstwy grzewczej zapewniającej usuwania śniegu i lodu. 

8. Ogniwa paliwowe 

Na AGH znajduje się mocne laboratorium zajmujące się ogniwami paliwowymi przede wszystkim dla 
szybowców i samolotów. W ostatnim czasie udało się również uzyskać grand na chemiczne źródła 

 � Mikrokogeneratory, 
układy wielopaliwowe  
- OZE

�o Magazyny energii
AHG pracuje obecnie nad produk-

cją baterii litowo-jonowych i sodowych. 
Baterie sodowe traktowane są jako 
przyszłość. Oczywiście potrzeba tutaj 
przełomowych technologii, szczególnie 
w zakresie wzrostu gęstości magazyno-
wania w bateriach oraz wzrostu w che-
micznych + ogniwach paliwowych. Na 
rys. 2. przedstawione jest Laboratorium 
magazynowania energii w ogniwach lito-
wych znajdujące się na AGH. 

Rodzi się pytanie czy będzie nas 
stać na akumulatory Li-ion, ponieważ 
ulokowanie litu na terenach niestabil-
nych politycznie, ciągły wzrost zapo-
trzebowania na ten pierwiastek oraz 
jego ubogie źródła powodują gwałtow-
ny wzrost ceny litu w przeciągu ostat-
nich lat. Poszukujemy alternatywnych 
ogniw Li-ion: ogniwa K-ion, ogniwa Na-
-ion, ogniwa Al-ion.

�o Emobility 

AGH pracuje nad magazynowaniem 
energii w samochodach nowej genera-
cji. E-samochód pod względem zużycia 
energii można traktować jak duże go-
spodarstwo domowe. Na razie w Pol-
sce jest kilkaset e-samochodów. Kiedy 
technologia stanie się tańsza zwiększy 
się potencjał rynku dzięki niższym kosz-
tom na 100 km w porównaniu do samo-
chodów z silnikiem spalinowym: ok. 10 
zł vs. 32 zł. Rozwój rynku będzie także 
zależał od poziomu opodatkowania ener-
gii elektrycznej. Obecnie opodatkowanie 
benzyny i oleju napędowego to ok. 60% 
ceny detalicznej. 

�o Panele PV
Rynek oraz sprawność paneli foto-

woltaicznych gwałtownie rośnie. Aktual-
ne trendy to przede wszystkim poprawa 
sprawności ogniw, moduły dwustronne 
i optymalizacja produkcji ogniw. AGH 
uczestniczy w modyfikacji architektury 
panelu fotowoltaicznego poprzez: za-
stosowanie warstw antyrefleksyjnych 

zwiększających transmisję tafli szklanej 
do 97-98%, zastosowanie folii lamina-
cyjnej nowej generacji, zastosowanie 
warstwy grzewczej zapewniającej usu-
wania śniegu i lodu.

�o Ogniwa paliwowe
Na AGH znajduje się mocne labora-

torium zajmujące się ogniwami paliwo-
wymi przede wszystkim dla szybowców 
i samolotów. W ostatnim czasie udało 
się również uzyskać grant na chemiczne 
źródła wodoru do zasilania ogniw paliwo-
wych dedykowanych dla bezzałogowych 
aparatów latających - dronów.

�o Biopaliwa trzeciej generacji

o
Materiał powstał na podstawie 

przedstawionej prezentacji podczas 
X Konferencji Problemowej ENER-
GETYKON 2017- Energia-Klimat-

-Gospodarka-Społeczeństwo, która 
odbywała się 16 listopada 2017 r. 

w Centrum Energetyki AGH  
w Krakowie



22 nr 1(61)/2018
Te

c
h

n
o

lo
g

ie

Kiedy więc możemy pożegnać się 
z dwusetkami? W jakim zakresie i ilo-
ści należy je modernizować, zgodnie 
z wymogami konkluzji BAT i potrzeba-
mi regulacyjnymi?

 � Nowe bloki w systemie: 
reżim pracy i ekonomia

Praca w systemie elektroener-
getycznym kilku bloków klasy 1000 
MW stanowić będzie dla OSP nowe 
doświadczenie. Na początku eksplo-
atacji liczyć się należy z możliwością 
częstszych niedyspozycyjności tych 
jednostek (okres oswajania). Z czym to 
się wiąże dla pozostałych jednostek wy-
twórczych i dla systemu? Wydaje się, 
że nowe bloki powinny być prowadzone 
przez operatora w miarę ze stałym, wy-
sokim obciążeniem, co pozwoliłoby na 

Wrzesień 2017 roku zapisze się w historii nie tylko zmianą systemu edukacji, 
ale także pierwszą synchronizacją nowego bloku energetycznego 1075 MW  

w Elektrowni Kozienice należącej do Spółki Enea Wytwarzanie - Grupa ENEA. Należy 
pogratulować zarówno Inwestorowi, jak i Wykonawcy i trzymać kciuki za równie 
sprawne zakończenie inwestycji w Opolu i Jaworznie. Nowe bloki energetyczne 
istotnie bowiem wzmocnią Krajowy System Elektroenergetyczny i umożliwią wymianę 
„pokoleniową” bloków starej generacji.

Przesiadka z dwusetek 
na nowe bloki klasy 1000 MW

zapewnienie wyższej sprawności gene-
racji energii elektrycznej, obniżyło jed-
nostkową emisyjność, w tym również 
dwutlenku węgla. System energetyczny 
jednak pracuje ze znaczną zmiennością 
(rys. 1) i nowe bloki szybko wpadną 
w pułapkę pracy regulacyjnej. Nale-
ży zatem rozważyć dwa zagadnienia:
1. Zwiększenie produkcji energii elek-

trycznej w godzinach nocnych i wy-
korzystanie jej między innymi do 
ogrzewania elektrycznego i elek-
tromobilności - po obniżonej cenie, 
tak aby z jednej strony wypłaszczyć 
krzywą obciążenia, a z drugiej podjąć 
skuteczną walkę ze smogiem pocho-
dzącym z niskiej emisji [4],

2. Regulacyjno-rezerwującej pracy 
jednostek klasy 200 MW. Trze-
ba założyć, że przez pierwsze la-
ta pracy nowych bloków opera-

tor systemu musi zapewnić sobie 
„moc wirującą” w starych jednost-
kach, bowiem wypadnięcie 1000 
MW z systemu stanowi zawsze 
duże wyzwanie. W jaki sposób 
przygotować stare bloki do nowej 
(regulacyjnej) funkcji w systemie 
będzie najbliższym wyzwaniem dla 
operatorów tych jednostek.
Ceny energii elektrycznej na gieł-

dach europejskich pozostają w tren-
dzie spadkowym i nie przekraczają 
40 EUR/MWhe. Prognozy cen energii 
dla nowych jednostek w latach kiedy 
podejmowano decyzje o ich budo-
wie szacowano znacznie wyżej. Koszt 
wyprodukowania 1 MWhe przez blok 
klasy 1000 MW, uwzględniając koszty 
kapitałowe, pozostaje więc aktualnie 
na wyższym poziomie niż możliwa do 
uzyskania cena. Czy rynek mocy mo-

Dr inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki AGH, Główny Instytut Górnictwa, 
Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak, prof. nadzw. ICHPW, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
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że być mechanizmem zapewniającym 
ich rentowność? Wydaje się, że mak-
symalna efektywna produkcja nowych 
bloków (czas pracy i pełne obciąże-
nie) oraz mechanizmy rynku mocy za-
pewnią wystarczające przychody dla 
uzyskania rentowności budowanych 
bloków klasy 1000 MW. Niemniej po-
lityka klimatyczna UE i przewidywany 
wzrost ceny uprawnień do emisji sta-
nowią poważne zagrożenie co do ich 
przyszłej rentowności. Stąd właśnie 
widmo ewentualnych „kosztów osie-
roconych” będzie spędzać sen z po-
wiek ich właścicieli.

 � Miks energetyczny 
okresu przejściowego 
(2020-2035)

Zagadnienie miksu energetyczne-
go w 2030 roku, z perspektywą 2050 
budzi zawsze żywe reakcje na każ-
dej konferencji i każdym spotkaniu 
z udziałem polityków. Gospodarka, 
inwestorzy i firmy energetyczne ocze-
kują na przygotowywany przez rząd 
projekt nowej Polityki energetycznej. 
W jaki sposób i czy w ogóle zaprezen-
towany w niej będzie pożądany miks 
energetyczny w perspektywie 2050 
r.? Trudno odpowiedzieć na to pyta-
nie. Może ten „święty Graal” energe-
tyki w ogóle nie istnieje? 

Jeśli spojrzeć na opublikowany 
jesienią 2016 r. dokument Komisji 
Europejskiej, prognozujący produk-
cję i konsumpcję energii pierwotnej 
przez mieszkańców krajów unijnych 
[1], oparty o symulacje przeprowadzo-
ne na modelu PRIMES, w którym za-
łożono odbiegający od ambicji klima-
tycznych, prawdopodobny scenariusz 
rozwoju krajów obszaru UE, to okazuje 
się, że w konsumowanej w roku do-
celowym energii, tylko 50% pocho-
dzić będzie ze źródeł odnawialnych 
(rys. 2). Należy tu wspomnieć o am-
bicjach w tym zakresie przedstawio-
nych w Energy Roadmap 2050 [2], 
które sięgają 80% energii odnawialnej 
w 2050 r. w zużyciu finalnym. Zapewne 
pomiędzy ambicjami a scenariuszem 

Rys. 1. Krzywa zapotrzebowania KSE w ciągu doby.  
Źródło: dane z prezentacji PTPiREE, 2017 r.

Rys. 2. Konsumpcja energii brutto w UE [2]

referencyjym mieści się ten, który ma 
szansę wydarzyć się w rzeczywistości. 

Z polskim scenariuszem mogą 
być pewne kłopoty, ale wydaje się, 
że zmieści się gdzieś pod tzw. „krzy-
wą polityków” (rys. 3.), sporządzo-
ną na podstawie wypowiedzi oficje-
li w ostatnim okresie, a prognozami 
Komisji Europejskiej. Jeżeli przyjąć 
tzw. scenariusz referencyjny z doku-

mentu Program dla sektora górnic-
twa węgla kamiennego w Polsce [3], 
według którego zapotrzebowanie na 
węgiel kamienny w 2030 r. wyniesie 
57-58 mln ton węgla energetycznego, 
to jesteśmy na krzywej polityków. Jak 
tempo zmian technologiczych i beha-
wioralnych wpłynie na odchodzenie od 
węgla w produkcji energii elektrycznej 
i ciepła po 2030 trudno dziś przewi-
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dzieć, ale zazwyczaj te zmiany nastę-
pują szybciej niż przypuszczaliśmy. 

 � Problemy eksploatacji 
bloków energetycznych 
- nowe rozwiązania

Znaczące zmniejszenie w przy-
szłości wykorzystania węgla w krajo-
wej energetyce jest oczywiste, niemniej 
mimo wszystko węgiel w perspektywie 
średnioterminowej wciąż będzie pełnił 
trudną do przewidzenia, ale istotną rolę 
w naszym miksie paliwowym. Wynika 
to z jednej strony z braku możliwości 
szybkiej wymiany układów węglowych, 
z drugiej, co bardziej istotne - stosun-
kowo tani i długoterminowy dostęp do 
węgla jest podstawą krajowego bezpie-
czeństwa energetycznego. W związku 
z powyższym, należy spodziewać się, 
że do 2050 r. jego udział wahać się bę-
dzie na poziomie 30-50%, co potwier-
dzają również wyniki szeregu analiz, np. 
wykonywanych na potrzeby dokumen-
tu „Polityka Energetyczna Polski 2050” 
(patrz również wyniki ankiety - w kolej-
nym podrozdziale). 

Jednym z podstawowych proble-
mów związanych z eksploatacją bloków 
węglowych będą z pewnością uwarun-
kowania środowiskowe, w tym szcze-
gólnie konieczność obniżenia emisji 
CO2. Z prowadzonych analiz już dzisiaj 
wynika, że stan rozwoju tradycyjnych 
technologii węglowych nie pozwoli na 
takie podniesienie sprawności gene-
racji, które umożliwiłoby przekroczenie 
magicznego poziomu emisji CO2 wyno-
szącego 550 kg/MWh. Osiągnięcie ta-
kiej emisji względnej CO2 wymagałoby 
sprawności układu energetycznego na 
poziomie co najmniej 60% [5, 6]. Ko-
niecznymi zatem będą działania dodat-
kowe, związane z wykorzystywaniem 
wraz z węglem paliw niskoemisyjnych, 
w tym odnawialnych oraz separacji 
CO2. O ile stosowanie wraz z węglem 
paliw odnawialnych, czy niskoemisyj-
nych jest realne i uzasadnione, o tyle 
obniżenie emisji poprzez wychwyt CO2 
jest problematyczne. Trudność związa-
na z wychwytem CO2 wynika nie tyle 

Rys. 3. Udział węgla w miksie energetycznym. Krzywa polityków.  
Źródło: Opracowanie własne

z braku możliwości technicznych reali-
zacji procesu, ile z jego energochłon-
ności, a przede wszystkim z braku po-
mysłu na zagospodarowanie ditlenku 
węgla po separacji.

Ostatnio dużą popularnością cie-
szy się koncepcja DUO-BLOKU, któ-
ra z jednej strony zapewnia wyso-
ką elastyczność układu, a z drugiej 
poprzez integrację z wysokospraw-
nymi układami gazowymi i wykorzy-
stywaniem paliw biodegradowalnych 
może zapewnić niski poziom emisji 
CO2. Innym rozpatrywanym kierun-
kiem rozwoju jest stosowanie przed-
paleniska np. w postaci reaktora 
zgazowania dla przetwarzania paliw 
odnawialnych. Koncepcja ta budzi 
również zainteresowanie ze względu 
na możliwość efektywnego wykorzy-
stania paliw odpadowych, w tym mu-
łów węglowych.

Obecnie, również w naszym kra-
ju zainteresowanie budzi koncepcja 
IGCC - niedoceniana, ale posiadają-
ca duży potencjał rozwojowy, zwią-
zany z możliwością poprawy spraw-
ności, a wynikający m.in z możliwości 
obniżenia energochłonności procesu 
(produkcja tlenu) oraz z rozwoju tech-
nologii zgazowania i turbin gazowych. 
Obecnie zainteresowanie budzą no-

we układy IGCC powstające w Japo-
nii (technologia MHPS) i pozwalające 
na osiąganie sprawności netto 48%. 
Powodzenie tej inwestycji zarówno 
z punktu widzenia sprawności proce-
su jak i jego ekonomiki produkcji może 
przyczynić się do rozpowszechnienia 
technologii, również w naszym kraju 
[7]. 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 wykorzystana 
nowej technologii zgazowania w reak-
torze dyspersyjnym EAGLE [8]. 

Aspekty środowiskowe funkcjo-
nowania węglowych bloków energe-
tycznych to nie tylko emisja CO2. Stale 
zaostrzające się przepisy w tej kwestii 
powodują, że konieczna jest separacja 
coraz to nowych, często śladowych 
substancji stanowiących zanieczysz-
czenie powietrza. Ich separacja nie 
stanowi tak wielkiego problemu jak ob-
niżenie emisji CO2, ale wymusza insta-
lację nowych lub optymalizację istnie-
jących układów oczyszczania spalin, 
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co niesie za sobą problemy eksploata-
cyjne i podnosi koszty produkcji [9].

 � Debata o przyszłości

Podczas V już Konferencji Technicz-
nej „Realizacja i Eksploatacja Bloków na 
Parametry Nadkrytyczne”, która odby-
ła się w dniach 22-24 listopada 2017 
r. w Kazimierzu Dolnym/Kozienicach, 
uczestnicy mieli możliwość wziąć udział 
w dyskusji z ekspertami na temat kształ-
tu energetyki w okresie przejściowym. 
Zarówno nowobudowane bloki klasy 
1000 MW, jak i stare bloki klasy 200 
MW będą przez pewien czas współist-
nieć na rynku, najprawdopodobniej bę-
dzie to już rynek dwutowarowy: energii 
i mocy. Ponad stu uczestników Konfe-
rencji wzięło udział w ankiecie odpowia-
dając na następujące pytania:
3. Czy nowe bloki energetyczne bę-

dą rentowne?
 � TAK, ale w przypadku wprowa-

dzenia rynku mocy,
 � TAK, przy pełnym obciążeniu 

przez operatora systemu, nieza-
leżnie od wprowadzenia rynku 
mocy,

 � NIE, przy spadających cenach 
energii elektrycznej bloki nigdy się 
nie zwrócą inwestorom.

4. Miks energetyczny okresu przej-
ściowego (2030-2035) [%]:

 � Węgiel,
 � Gaz,
 � OZE,
 � Energia jądrowa,
 � Energetyka prosumencka,
 � Klastry/gminy samowystarczalne 

energetycznie,
 � Inne.

5. Czy modyfikując układ technolo-
giczny albo zawartość składu pa-
liwa możliwa jest emisja poniżej 
550g CO2/kWh w elektrowniach 
węglowych?

 � TAK, można przygotować pali-
wa mieszane (biomasa, RDF, …), 
adaptowalne do istniejących jed-
nostek,

 � TAK, jest możliwa przy układzie 
duobloku z kotłami wielopaliwo-
wymi,

 � NIE, wymóg emisji CO2 poniżej 
550 g/kWh eliminuje bloki węglo-
we z dostępności do mechani-
zmów ryku mocy.
Na pytanie pierwsze dotyczące 

rentowności bloków węglowych 
45% uczestników odpowiedziało, 
że wierzy w rynek mocy, jako sku-
teczny mechanizm, który zapewni 
rentowność nowych bloków. 27% 
odpowiadających nie wierzy w możli-
wość rentownej pracy budowanych 
bloków węglowych, a tyle samo obsta-
wiło maksymalne, ciągłe obciążenie, 
jako czynnik zapewniający zyskow-
ność eksploatacji.

Miks energetyczny okresu 
przejściowego według uczestni-
ków to: węgiel - 56%, gaz - 15%, 
OZE -16%, energetyka jądrowa 
- 3%, energetyka prosumencka 
i klastrowa to 10%. Zakładając, że 
klastry i instalacje domowe to w więk-
szości OZE, możemy przyjąć MIKS:

 � węgiel:  56%
 � gaz:   15%
 � OZE:   26%
 � Energetyka jądrowa: 3%.

Potencjał rozwoju OZE uznać na-
leży za istotny czynnik w wyborach 
dokonanych przez uczestników. 

Na pytanie czy jest możliwe przy-
gotowanie paliwa opartego o węgiel, 
bądź takie skonfigurowanie hybrydo-
wych jednostek generacyjnych, aby 
zapewnić emisję dwutlenku węgla 
poniżej 550 kg/MWh, uczestnicy 
ankiety w ilości 55% przedstawi-
li swoje sceptyczne stanowisko. 
Tylko 18% jest zdania przeciwnego. 
Ponad jedna czwarta prezentuje po-
gląd, że konfiguracja z kotłami wielo-
paliwowymi jest właściwym i możli-
wym rozwiązaniem.

W dywagacjach o „ świętym Gra-
alu” energetyki, o miksie energetycz-
nym, znów można by narysować jakąś 
krzywą uczestników pewnej konferen-
cji w Kazimierzu i za 10 lat wyciągnąć 
ją na światło dzienne. Jak blisko i jak 

daleko nasze prognozy odbiegną od 
realiów 2030 r. nie sposób dziś prze-
widzieć. Wydaje się, że w planach in-
westycyjnych wielkiej energetyki i tej 
małej, obywatelskiej, nie umiejąc prze-
widzieć przyszłości, musimy sami ją 
kształtować.

o
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Obszarami, które stanowią przed-
miot interwencji są państwa lub grupy 
państw (vide Unia Europejska), działania 
te przyjmują postać regulacji prawnych, 
mających realizować określoną polity-
kę i jej cele. W obszarze poprawy efek-
tywności energetycznej możemy mówić 
o polityce klimatycznej na poziomie unij-
nym i o aktach prawnych na poziomie 
unijnym oraz krajowym. W regulacjach 
zawartych jest szereg mechanizmów 
służących poprawie efektywności ener-
getycznej. Mają one różnych adresatów 
i przyjmują w zależności od celu regu-
latora formę obligatoryjną lub regulacji 
sformułowanych jako zachęta do podję-
cia działań. Często występuje też model 
mieszany. Przykładowo, ustawa o efek-

Adam Goreń, Główny Specjalista ds. Certyfikacji i Oceny Systemów Zarządzania, Urząd Dozoru Techniczego

Na pytanie czy warto oszczędzać energię większość z nas odpowie pozytywnie. 
Podobnie zachowa się przedsiębiorca. Jednak sama deklaracja oszczędzania 

energii nie gwarantuje jej faktycznego oszczędzania. Ponadto, warto przypomnieć, 
że oszczędzanie energii ma swój wymiar nie tylko ekonomiczny, ale również związany 
z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem energetycznym.

System zarządzania energią ISO 50001 
a wymagania prawne

tywności energetycznej wdrażająca dy-
rektywę 2012/27/UE adresuje obowią-
zek uzyskania rocznych oszczędności 
do podmiotów zobowiązanych, głównie 
przedsiębiorstw wytwarzających i ob-
racających energią, pozostawiając pe-
wien margines co do metod, w jakiej for-
mie oszczędność ta zostanie osiągnięta. 
Ustawa daje przedsiębiorcom możliwość 
uzyskania korzyści finansowych z tytu-
łu przeprowadzenia przedsięwzięć po-
prawiających efektywność energetycz-
ną, poprzez system białych certyfikatów 
oraz stawia określone obowiązki admini-
stracji publicznej oraz dużym przedsię-
biorstwom. Do tych ostatnich skierowa-
ny został obowiązek przeprowadzenia 
audytu energetycznego. Celem tej re-

gulacji było zidentyfikowanie potencjal-
nie możliwych do osiągnięcia oszczęd-
ności energii, a agregacja tych danych 
ma służyć m.in. opracowaniu krajowego 
planu działań dotyczących efektywno-
ści energetycznej. Przedsiębiorcy mieli 
możliwość skorzystania z dwóch ścieżek 
w celu spełnienia wymagania: pierwsza 
mówi o konieczności przeprowadzenia 
audytu energetycznego wprost, druga 
mówi o posiadaniu przez przedsiębiorcę 
systemu zarządzania środowiskowego 
lub systemu zarządzania energią, zawie-
rających w sobie audyt energetyczny. 
Różnica jest subtelna i dla wielu przed-
siębiorców nie do końca czytelna. Jak 
zatem należy rozumieć powyższą opcjo-
nalność? Wdrażając system zarządza-

fo
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nia, przedsiębiorca nie musi przeprowa-
dzać co 4 lata audytu energetycznego 
przedsiębiorstwa. Jest to więc zachęta 
dla tych przedsiębiorców, który spra-
wy związane z zarządzaniem energią 
i poprawą efektywności energetycznej 
prowadzą w sposób kompleksowy. Do-
świadczenia zebrane przez UDT wska-
zują, że dla wielu przedsiębiorców ta 
metody może przynieść lepsze rezultaty. 
Posiadanie systemu zarządzania energią 
z całych wachlarzem narzędzi zawartych 
w standardzie ISO 50001, takich jak pla-
nowanie energetyczne, wskaźniki efek-
tywności energetycznej, monitorowa-
nie, przegląd zarządzania oraz audyty 
wewnętrzne daje przedsiębiorcy moż-
liwość prowadzenia skutecznej polity-
ki energetycznej w celu maksymalizacji 
korzyści, jakie są do osiągnięcia w tym 
obszarze jego działalności. Przedsię-
biorcy, którzy wybrali ścieżkę czystego 
audytu energetycznego realizowanego 
przez firmę zewnętrzną, otrzymują raport 
wraz z wykazem przedsięwzięć, które 
potencjalnie są możliwe do przeprowa-
dzenia w organizacji. Praca ta, i tak nie 
obyła się bez istotnego wkładu przed-
siębiorstwa, które najpierw szereg da-
nych o swoich procesach, instalacjach, 
zużyciu energii musiała dostarczyć au-
dytorom, a potem uczestniczyć w róż-
nych etapach opracowania raportu czy 
identyfikacji przedsięwzięć. Takie działa-
nie o charakterze doraźnym przełoży się 
w praktyce na to, że wielu z przedsiębior-
ców na tym poprzestanie tzn. nie podej-
mie się realizacji żadnych przedsięwzięć 
przedstawionych w otrzymanym rapor-
cie. Reasumując, zdecydowanie większe 
są szanse na prowadzenie skutecznej 
gospodarki energetycznej w przedsię-
biorstwie w oparciu o planowane i sys-
tematyczne działania wynikające z wdro-
żonego systemu zarządzania energią. Ta 
konkluzja jest tym bardziej prawdziwa, 
im większym aspektem, w wymiarze fi-
nansowym, jest zużycie energii w kon-
kretnym przedsiębiorstwie. 

Narzędzie, jakim jest ISO 50001, za-
warte jest także w innych aktach praw-
nych. Między innymi w ustawie o po-
datku akcyzowym, gdzie dla zakładów 

energochłonnych, posiadanie certyfi-
katu wydanego przez akredytowaną 
jednostkę certyfikującą może stanowić 
podstawę do zwolnienia od czynności 
podlegających opodatkowaniu, których 
przedmiotem są węgiel lub gaz używany 
do celów opałowych. W tym przypadku 
korzyści finansowe mogą być znaczą-
ce. Co prawda, w ustawie tej norma ISO 
50001 jest wymieniona w katalogu kilku 
innych narzędzi dzięki którym przedsię-
biorca może osiągnąć powyższą ulgę. 
Tym niemniej warto odnotować, że jest to 
kolejny akt, który ją explicite przywołuje. 

Również w konkluzjach BAT, tworzo-
nych na podstawie dyrektywy 2010/75/
UE w sprawie emisji przemysłowych 
(IED), znajdziemy zapisy mówiące 
o standardzie ISO 50001. Konkluzje BAT 
skierowane do różnych sektorów gospo-
darki stanowią istotny element wpływa-
nia na politykę inwestycyjną poszczegól-
nych przedsiębiorstw. ISO 50001 może 
stanowić narzędzie wspierające jej reali-
zację, poprzez dostarczanie wiarygod-
nych danych oraz systematyczne pla-
nowanie przedsięwzięć zmniejszających 
emisję środowiskową. 

Popularność normy ISO 50001 
jest w dużej mierze efektem wymagań 
prawnych i systematycznie rośnie. Roz-
kład jej popularności na poszczególne 
kraje nie jest jednak równomierny. I tak, 
na poziomie Europy, najwięcej certyfi-
kowanych systemów zarządzania ener-
gią jest w Niemczech - ok. 10000 oraz 
w Wielkiej Brytanii - ok. 3000. W Pol-
sce do roku 2016 było ich niewiele po-
nad 100. Ten nierównomierny rozkład 
odzwierciedla nie tylko potencjał go-
spodarki i środowiskową wrażliwość 
przedsiębiorców w poszczególnych 
krajach, ale właśnie system zachęt, 
zwolnień podatkowych, dotacji celo-
wych, jak również właśnie formalnych 
obostrzeń, formułowanych np. w Niem-
czech, w stosunku do kooperacji przed-
siębiorców z sektorem publicznym lub 
przepisów na poziomie landów. Moż-
na się spodziewać, że uwarunkowania 
prawne, system zachęt finansowych, 
również w Polsce, będzie rozwijał się 
w kierunku premiowania przedsię-

biorstw, które wdrożą u siebie system 
zarządzania energią. 

Czym zatem jest ISO 50001 skoro 
regulatorzy coraz chętniej wprowadzają 
zapisy promujący to rozwiązanie?

ISO 50001 stosujemy dla organiza-
cji wszelkich typów i wielkości, do po-
prawy wyniku energetycznego, zmniej-
szenia emisji gazów cieplarnianych oraz 
zmniejszenia kosztów energii.

Podstawowym celem ISO 50001 jest 
pomoc w zakresie tworzenia systemów 
i procesów niezbędnych do poprawy 
wyniku energetycznego, w tym efektyw-
ności energetycznej oraz wykorzystania 
i zużycia energii. Co ważne, sprawne 
funkcjonowanie zależy od zaangażo-
wania wszystkich szczebli organizacji, 
a zwłaszcza najwyższego kierownictwa.

Organizacja powinna ustanowić po-
litykę energetyczną, cele, zadania i pla-
ny działania, które uwzględnią wymo-
gi prawne, a także informacje na temat 
znaczącego wykorzystania energii. Sys-
tem powinien umożliwić organizacji osią-
gnięcie zobowiązań zawartych w polity-
ce oraz podejmowanie działań na rzecz 
poprawy wyniku energetycznego.

Bazuje na powtarzającej się w innych 
systemach zarządzania zasadzie, ciągłe-
go doskonalenia, znanej jako Planuj-Wy-
konaj-Sprawdź-Działaj. Implementacja 
standardu dla firm, które już korzysta-
ją z norm ISO 9001 lub ISO 14001, na 
pewno będzie wymagała dużego zaan-
gażowania, ale nie powinna stanowić 
większej trudności organizacyjnej. 

Podsumowując, przedsiębiorca de-
cydujący się na wdrożenie powinien 
oszacować jego korzyści i koszty oraz 
utrzymania systemu, a po wdrożeniu - 
podjąć decyzje o certyfikacji przeprowa-
dzonej przez akredytowaną jednostkę. 
Pozwoli to na wiarygodne rozpoznanie 
systemu wymagane przez niektóre regu-
lacje prawne, ale także może zapewnić 
odpowiednią dynamikę funkcjonowa-
nia systemu w przedsiębiorstwie, opar-
tą o obserwacje i spostrzeżenia przeka-
zane przez doświadczonych audytorów 
oraz ekspertów z zakresu zarządzania 
energią.

o
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W  szybko zmieniającym się świecie innowacyjnych rozwiązań, pokoleniowych 
wyzwań, możliwości IT, niepewności gospodarczych, finansowych, nowego 

wymiaru konkurencyjności, robotyzacji i autonomicznych procesów technologicznych, 
efektywne wykorzystanie energii, stabilna, wysoka jakość produktów i optymalizacja 
mocy produkcyjnej są jak nigdy dotąd, kluczowymi czynnikami decydującymi 
o osiągnięciu i zachowaniu sukcesu komercyjnego. Trudno znaleźć dziedzinę w której 
czynniki związane z zarządzaniem energią są ważniejsze niż w przemyśle.

Rozwiązania izolacyjne 
dla przemysłu 

Oprócz konieczności wdrażania naj-
nowszych, ekologicznych technologii 
i procesów sterowania, które są realizo-
wane poprzez wdrożenia informatycz-
ne w rzeczywistości wirtualnej, na koń-
cu musi powstać fizyczny, komercyjny 
produkt. Wiele technologii, to procesy 
z natury energochłonne z obszarami 
generującymi straty. 

Każda poprawa efektywności ener-
getycznej czyni proces bardziej opła-
calnym. Każda dziedzina naszego 
funkcjonowania jest oparta na proce-
sach termicznych a w niej każdy rodzaj 
procesu, typ urządzenia i instalacji pra-
cujących w niskich, podwyższonych 
i wysokich temperaturach wymaga 
efektywnego wykorzystania energii, 
wysokiej sprawności całej instalacji. 

Szczególnie wymierne korzyści moż-
na osiągnąć w przemyśle chemicz-
nym, petrochemicznym, energetyce 
(tradycyjnej, jądrowej, pro-ekologicz-
nej, ogniwach paliwowych i instala-
cjach solarnych), transporcie drogo-
wym (klimatyzowanych kontenerach 
i naczepach), kolejowym, morskim, 
lotniczym a także w gospodarstwach 
domowych i pracy biurowej (urządze-
nia wysokiej klasy energetycznej i bu-
dowle o niskim zapotrzebowaniu na 
energię oraz budownictwo pasywne). 
Wszystkie aspekty naszego codzien-
nego życia sprowadzając się do prze-
mysłowej produkcji materiałów cera-
micznych, metalowych, organicznych 
a zatem opartych na procesach ener-
gochłonnych.

 � Układ optymalny, 
bezpieczny i trwały

Promat INDUSTRY już od ponad 
pół wieku oferuje najnowsze osiągnię-
cia w dziedzinie izolacji i kompleksowych 
rozwiązań na bazie swoich produktów. 
Jesteśmy liderem, światowym produ-
centem krzemianów wapnia i izolacji mi-
kroporowatych zarówno pod względem 
wielkości sprzedaży, jak i ich różnorod-
ności oraz jakości. W ramach organizacji 
Etex, działają m.in. spółki Promat® Micro-
therm® z centrum kompetencji izolacji 
mikroporowatych, które jest odpowie-
dzialne za rozwój produktów mikropo-
rowatych i inżynierii wszystkich aplikacji. 
Dysponujemy unikalnymi rozwiązaniami, 
stosujemy optymalne podejście, które 
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dzenia o tych samych wymiarach,
 � możliwość zwiększenia wsadu i wy-

dajności urządzenia,
 � zmniejszenie strat ciepła, oszczęd-

ność energii i poprawę warunków 
eksploatacji.

 � Usługi inżynieryjne

Zestaw tych produktów jest bardzo 
zróżnicowany zarówno pod względem 
branż przemysłowych, dziedzin techno-
logii a także najbardziej wszechstron-
ny z dostępnych na rynku. Chociaż na 
co dzień również chętnie, dostarczamy 
wyspecyfikowane w projektach produk-
ty, to nasza rzeczywistość, preferencje 
i ambicje sięgają znacznie głębiej w ten 
proces. Dzięki temu mamy zapewnioną 
wiedzę o realnych potrzebach, trendach 
oraz otwartość po stronie partnerów 
handlowych. W zamian oferujemy na-
sze zaangażowanie w projektowanie 
i produkcję optymalnych izolacji, sys-
temów „rozwiązań”, które są realną po-
trzebą każdego klienta i które całkowi-
cie spełniają jego indywidualne wymogi 
w konkretnym projekcie. Wybierając tak 
dopasowane rozwiązanie i pełną obsłu-
gę, można być pewnym, że zostanie 
przeprowadzona właściwa identyfika-
cja potrzeb tak technicznych, jak i han-
dlowych oraz, że będą one uzgodnione 
przez zespół ekspertów i wszystkich 
współpracujących stronach kontraktu.

PROMAT INDUSTRY/OEM – jest 
partnerem dysponującym materiałami 

integruje rozwiązanie izolacji mikroporo-
watej z innymi dostępnymi produktami 
wysokotemperaturowymi, ogniotrwały-
mi a w tym innymi materiałami Promat. 
Celem jest układ optymalny, bezpieczny 
i trwały. Nasze produkty można znaleźć 
w każdym przemyśle, od instalacji i urzą-
dzeń AGD, niskotemperaturowych, izo-
lacjach budynków zeroenergetycznych, 
poprzez pojazdy kołowe, szynowe, statki 
morskie i lotnictwo aż do tak trudnych 
warunków jakie panują w przemyśle hut-
niczym, stalowniczym, energetycznym 
i petrochemicznym. 

Przygotowując indywidualizowany 
pakiet rozwiązań materiałowych, opra-
cowań inżynieryjnych i pionierskich in-
stalacji mamy do dyspozycji cztery peł-
ne grupy produktów:

 � Produkty mikroporowate; mamy naj-
większy na rynku asortyment pro-
duktów mikroporowatych do 1200˚C 
i powyżej .

 � Krzemiany wapnia; izolacyjne i kon-
strukcyjne, w zakresie gęstości od 
245 kg/m2 do 1600 kg/m2 do tem-
peratury 1100°C, w tym o cechach 
izolacji mikroporowatych - bardzo 
wysoka izolacyjność.

 � Pełna gama produktów na bazie 
włókien (typ E, RCF, AES, krzemion-
kowego i mulitowego) we wszyst-
kich postaciach: maty, płyty, tektury, 
papier i tekstylia.

 � Wyroby ogniotrwałe (kleje, zapra-
wy, betony, powłoki) oraz lekkie 
prostki izolacyjne. Prostki i kształt-
ki dostępne w różnych gatunkach 
i gęstościach spełniają specyfika-
cje zgodne z ASTM. Produkty mo-
nolityczne Promat obejmują wyroby 
glinokrzemianowe, wysokoglinowe 
a także produkty dedykowane, prze-
znaczone do konkretnych aplikacji.
Najciekawszą grupą produktów są 

produkty mikroporowate ponieważ sku-
teczność tego typu izolacji przynosi sze-
reg wymiernych korzyści, w tym:

 � zmniejszenie grubości izolacji,
 � zmniejszona waga i tym samym po-

jemność cieplna izolacji,
 � możliwość zaoszczędzenia miejsca 

w otoczeniu lub pojemności urzą-

i rozwiązaniami izolacyjnymi dedykowa-
nym tym, którzy świadomie zarządzają 
energią, sprawnością procesów, prze-
widywalnością eksploatacji instalacji, linii 
produkcyjnych i urządzeń w energetyce, 
metalurgii oraz petrochemii, przemyśle 
ciężkim, transporcie, OEM a także AGD.

Korzystanie z kompetencji i usług 
Promat zapewni pomoc i przyniesie ko-
rzyści:

 � innowacje technologiczne zapewnią 
wiodącą pozycję na rynku,

 � swobodę i możliwość realizacji wielu 
koncepcji projektu,

 � proste i wydajne technologie izolacji,
 � gospodarność dzięki kompleksowej 

analizie i optymalizacji kosztów bez-
pośrednich i pośrednich,

 � konstrukcje o maksymalnym bez-
pieczeństwie,

 � wsparcie na całym świecie,
 � zawodowe podejście i poufność.

Wierzymy, że wybierając rozwiązanie 
izolacji termicznej Promat INDUSTRY 
sięgasz po to co najlepsze i dostępne. 
Najlepsze produkty w połączeniu z inży-
nieryjnym podejściem do każdego syste-
mu izolacji zapewniają zoptymalizowaną 
jakość, wysoką wydajność która zosta-
nie wykorzystana w sposób najbardziej 
opłacalny. Za pośrednictwem naszej 
ogromnej sieci sprzedaży, agencji i glo-
balnymi partnerami oferujemy bezkon-
kurencyjne produkty, które w połączeniu 
z jakością usług są lepsze niż kiedykol-
wiek wcześniej dostępne na rynku.

W celu uzyskania dodatkowych in-
formacji dotyczących materiałów mi-
kroporowatych, wyślij do nas zapyta-
nie: hpi@promattop.pl. Nasi eksperci 
zawsze i chętnie udzielą szczegółowych 
informacji. 

Promat TOP Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8 | 03-879 Warszawa
tel. +48 22 212 22 99
www.promattop.pl
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ie Organizacja diagnostyki maszyn 
w przedsiębiorstwach była i bardzo czę-
sto jeszcze jest niejednolita. Powoduje 
to dezorganizację i uniemożliwia sku-
teczny, szybki przepływ informacji o sta-
nie maszyn.

Analizując szczegółowo przyczyny 
awarii i nieoczekiwanych, nieplanowa-
nych postojów zespołów maszynowych, 
w oparciu o własne doświadczenia i ob-
serwacje, autor ustalił listę przyczyn.

Z wieloletnich badań autora w prze-
myśle i energetyce wynika, że standar-

Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec,  
Katedra Elektrowni, Diagnostyki i Inżynierii Komputerowej, Politechnika Opolska

Od ponad 30 lat autor zajmuje się eksploatacją i  diagnostyką maszyn 
w krajowym przemyśle i energetyce. Analizuje stan i stopień zużycia maszyn 

i urządzeń, statystyki i przyczyny uszkodzeń oraz stopień zaawansowania diagnostyki 
maszyn - głównie w krajowych cementowniach, zakładach remontowych maszyn 
elektrycznych, maszyn przepływowych, elektrowniach, elektrociepłowniach 
i ciepłowniach. W początkowym okresie obserwacji i analizy autor stwierdził dużą 
ilość awarii zespołów maszynowych, które niosły za sobą duże straty finansowe. 
W  przedsiębiorstwach prowadzona była eksploatacja planowo-zapobiegawcza, 
uwarunkowana okresem eksploatacji maszyny, a określenie przyczyny awarii miało 
miejsce zazwyczaj w czasie przeglądu poawaryjnego.

Organizacja eksploatacji 
i diagnostyki 
w przemyśle i energetyce - cz.1

dowe procedury diagnostyki (zalecenia 
norm krajowych i międzynarodowych, 
zalecenia producentów, dokumentacje 
techniczno-ruchowe maszyn, monitoring 
ogólnego poziomu drgań) nie wystarczą 
do wczesnego i bezpiecznego rozpozna-
wania i identyfikacji źródła uszkodzeń 
maszyn. Należy w zależności od rodza-
ju przyczyn uszkodzeń stosować różne 
metodyki badań. W związku z powyż-
szym, autor zaproponował nową tech-
nologię i organizację diagnozowania eks-
ploatowanych maszyn.

Prezentowana technologia diagno-
zowania polega głównie na:

Podziale maszyn w przedsiębior-
stwie wg grup o różnej ważności: maszy-
ny krytyczne, maszyny quasi-krytyczne 
i pomocnicze. Te pierwsze są nadzoro-
wane za pomocą systemów ciągłego 
monitorowania i zabezpieczeń. Maszyny 
quasi-krytyczne są monitorowane okre-
sowo i mogą posiadać system zabezpie-
czeń. Maszyny pomocnicze są monito-
rowane okresowo, głównie przy pomocy 
przenośnego sprzętu pomiarowego.
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Wprowadzeniu jednolitego systemu 
akwizycji danych diagnostycznych dla 
wymienionych powyżej grup maszyn.

Włączeniu do systemu wszystkich 
pomiarów maszyn realizowanych na oko-
liczność oceny jej stanu technicznego.

Opracowaniu i praktycznej weryfi-
kacji: 

 � warunków prawidłowej eksploatacji 
maszyn w przedsiębiorstwie, 

 � procedury pomiarowej dla maszyn 
o różnej ważności,

 � kryteriów oceny i wartości granicz-
nych stanu dynamicznego maszyn, 

 � uszkodzeń maszyn i metod ich roz-
poznawania.

Opracowana metoda diagnostyki ze-
społów maszynowych ujmująca zadania 
eksploatacji, zabezpieczenia i zarządza-
nia maszynami w przemyśle i energetyce 
pozwala zmniejszyć ilość awarii, rozsąd-
nie zaplanować remonty, co w efekcie 
przełoży się na zmniejszenie kosztów 
eksploatacji.

Współcześnie, w okresie stale rosną-
cych wymagań wobec wydajności oraz 
redukcji kosztów w przemyśle i energe-
tyce, koniecznością staje się właściwa 
eksploatacja i diagnostyka maszyn. Czę-
sto uszkodzenia niewielkich elementów 
napędowych skutkują znacznymi strata-
mi wynikającymi z nieprzewidzianego za-
trzymania procesu produkcyjnego oraz 
nieplanowych prac remontowych. Dia-
gnostyka maszyn oraz monitorowanie 
parametrów ich pracy pozwala uniknąć 
skutków awarii, właściwie zaplanować 
okresy przeglądów i remontów maszyn 
oraz znacznie wydłużyć czas eksploata-
cji maszyn [9, 10, 16]. 

Maszyny przemysłowe tworzą coraz 
to bardziej złożone zespoły, towarzyszy 
temu coraz intensywniejsza produkcja 
przemysłowa i eksploatacja maszyn, 
często przez 24 godziny na dobę, czyli 
w ruchu ciągłym. Podstawowym zada-
niem stawianym przed inżynierami jest 
ciągłe poprawianie wydajności maszyn. 
Wzrostowi wydajności powinno towarzy-
szyć zwiększenie starań o zapewnienie 
pełnej sprawności urządzeń, szczególnie 
że trzeba to pogodzić ze stale malejącą 

liczebnością personelu odpowiedzialne-
go za utrzymanie ruchu i serwis maszyn. 
Wzrastająca wartość maszyn i urządzeń 
w przemyśle kieruje uwagę służb utrzy-
mania ruchu i służb eksploatacyjnych 
na unowocześnianie zasad eksploatacji 
i serwisu maszyn [1÷10 i 13÷16].

Bezpieczeństwo eksploatacji, dyspo-
zycyjność oraz trwałość i niezawodność 
maszyn i urządzeń wykorzystywanych 
w procesie produkcyjnym ma decydu-
jący wpływ na kondycję ekonomiczną 
przedsiębiorstwa [1÷10, 13÷16]. Znacz-
ne straty produkcyjne mogą być skut-
kiem nieprzewidzianych awarii lub posto-
ju maszyn i urządzeń - do tego dochodzą 
często bardzo kosztowne naprawy. Ko-
nieczne jest dysponowanie bieżącymi 
informacjami o zmianach stanu dyna-
micznego maszyn, stopniu ich zużycia, 
rodzaju i poziomie uszkodzeń - wszystko 
po to, aby zapobiec nieprzewidzianym 
awariom i w miarę możliwości wcześniej 
podjąć odpowiednie działania zapobie-
gawcze. Prowadzenie eksploatacji ma-
szyn w oparciu o ich obserwację przez 
obsługę jest niewystarczające, natomiast 
diagnostyka oraz monitorowanie para-

metrów ich pracy pozwala uniknąć awa-
rii, właściwie zaplanować okresy przeglą-
dów i remontów oraz znacznie wydłużyć 
czas eksploatacji maszyn. Organizacyj-
na i finansowa atrakcyjność diagnostyki 
zespołów maszynowych oraz ciągły po-
stęp w elektronice i dostępność do niej, 
zachęcają do intensywnego stosowania 
diagnostyki maszyn.

 � Eksploatacja 
maszyn w przemyśle 
i energetyce 

W ujęciu ogólnym zespoły maszy-
nowe można eksploatować na różne 
sposoby, zatem wyróżnić możemy eks-
ploatację [16]: do wystąpienia awarii, 
planowo-zapobiegawczą, zależną od 
stanu maszyn oraz eksploatację, łączą-
cą cechy dwóch ostatnich. 

Takie ujęcie zagadnienia eksploata-
cji maszyn określa jednocześnie metody 
ich remontów. Wyróżnia się w związku 
z tym remont [16]:

 � poawaryjny,
 � zapobiegawczy uwarunkowany 

okresem eksploatacji,

Rys. 3. Eksploatacja zależna od stanu maszyny, relacja pomiędzy czasem eksploatacji 
(produkcji) - kolor zielony i czasem awarii (postoju) - kolor czerwony [13]

Posiadając takie informacje, można bardziej racjonalnie zaplanować remont. W ujęciu 
ogólnym, relację pomiędzy czasem eksploatacji (produkcji) i czasem awarii (postoju) dla 
„eksploatacji do wystąpienia awarii” przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Eksploatacja do wystąpienia awarii, relacja pomiędzy czasem eksploatacji (produkcji) 
- kolor zielony i czasem awarii (postoju) - kolor czerwony [13]

Rys. 2. Eksploatacja planowo-zapobiegawcza, relacja pomiędzy czasem eksploatacji 
(produkcji) - kolor zielony i czasem awarii (postoju) - kolor czerwony [13]

Rys. 3. Eksploatacja zależna od stanu maszyny, relacja pomiędzy czasem eksploatacji 
(produkcji) - kolor zielony i czasem awarii (postoju) - kolor czerwony [13]

Planowo-zapobiegawcza eksploatacja maszyn prowadzona jest najczęściej w zakładach, w 
których nie wszystkie ważne napędy mają swoich dublerów lub tam, gdzie nieplanowane 
zatrzymanie produkcji może powodować bardzo duże straty ekonomiczne i społeczne. 
Produkcję w takich zakładach zatrzymuje się w ściśle określonych terminach (np. raz w roku) 
i prowadzi remont zapobiegawczy. W ujęciu ogólnym relację pomiędzy czasem eksploatacji 
(produkcji) i czasem awarii (postoju) dla „eksploatacji planowo-zapobiegawczej”, 
przedstawiono na rys. 2.

Wskaźnik awaryjności wielu maszyn nie zmniejsza się w wyniku wymiany określonych 
części (np. łożysk, uszczelnień, łańcuchów, itd.). Jak pokazuje praktyka przemysłowa, bardzo 
często po przeprowadzeniu takich napraw, przynajmniej przez jakiś czas awaryjność maszyn 
wzrasta (dzięki niefortunnej ingerencji remontowca w maszyny). Pogorszenie się stanu
technicznego danej maszyny jest kwestią indywidualną i nie da się sztywno określić dla 
wszystkich maszyn długości czasu ich bezawaryjnej eksploatacji. Okresy międzyremontowe 
są często określane statystycznie jako takie, podczas których oczekuje się, że nie więcej niż 
np. 2% maszyn nowych (lub w pełni wyremontowanych) ulegnie awarii [16]. W eksploatacji 
planowo-zapobiegawczej bardzo często oddaje się do remontu maszyny, które tego remontu 
nie wymagają. Remont zapobiegawczy maszyn przy eksploatacji planowo-zapobiegawczej 
jest bardzo często technicznie i ekonomicznie nieuzasadniony. W metodzie eksploatacji 
maszyn zależnej od ich stanu technicznego każda maszyna traktowana jest w sposób 
indywidualny [16]. W ujęciu ogólnym, relację pomiędzy czasem produkcji i czasem postoju
dla eksploatacji zależnej od stanu maszyny, przedstawiono na rys. 3. Czas remontów nie jest z 
góry sztywno zaplanowany, tylko uwarunkowany stanem technicznym danej maszyny. 
Remont maszyny przeprowadza się tylko wtedy, gdy jest on konieczny. Wcześniej,
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 � uwarunkowany stanem technicznym,
 � uwarunkowany okresem eksploata-

cji i stanem maszyny.
Eksploatację maszyn typu „do wy-

stąpienia awarii” prowadzi się najczęściej 
w zakładach, w których procesy techno-
logiczne obsługują napędy z dużą liczbą 
silników małej i średniej mocy (stosunko-
wo niedrogich maszyn), a każdy ważny 
proces technologiczny jest dodatkowo 
zabezpieczony silnikami zapasowymi. 
Silniki przy takim rodzaju eksploatacji 
pracują do momentu wystąpienia awa-
rii, a straty w produkcji są wtedy sto-
sunkowo niewielkie, bo silniki zapasowe 
zastępują te uszkodzone. Jeżeli jednak 
duże silniki nie mające rezerwy pracują 
aż do awarii to straty mogą być znacz-
ne, a nawet wielokrotnie przewyższyć 
koszt nowego silnika i zakładowi może 
grozić długotrwały postój. Dlatego też 
ważne jest, aby wiedzieć które części 
maszyny są podatne na uszkodzenia 
oraz kiedy awaria może nastąpić. Posia-
dając takie informacje, można bardziej 
racjonalnie zaplanować remont. W uję-
ciu ogólnym, relację pomiędzy czasem 
eksploatacji (produkcji) i czasem awarii 
(postoju) dla „eksploatacji do wystąpienia 
awarii” przedstawiono na rys. 1.

Planowo-zapobiegawcza eksploata-
cja maszyn prowadzona jest najczęściej 
w zakładach, w których nie wszystkie 
ważne napędy mają swoich dublerów 
lub tam, gdzie nieplanowane zatrzyma-
nie produkcji może powodować bardzo 
duże straty ekonomiczne i społeczne. 
Produkcję w takich zakładach zatrzymuje 
się w ściśle określonych terminach (np. 
raz w roku) i prowadzi remont zapobie-
gawczy. W ujęciu ogólnym relację po-
między czasem eksploatacji (produkcji) 
i czasem awarii (postoju) dla „eksploata-
cji planowo-zapobiegawczej”, przedsta-
wiono na rys. 2.

Wskaźnik awaryjności wielu ma-
szyn nie zmniejsza się w wyniku wy-
miany określonych części (np. łożysk, 
uszczelnień, łańcuchów, itd.). Jak poka-
zuje praktyka przemysłowa, bardzo czę-
sto po przeprowadzeniu takich napraw, 
przynajmniej przez jakiś czas awaryjność 
maszyn wzrasta (dzięki niefortunnej in-

gerencji remontowca w maszyny). Po-
gorszenie się stanu technicznego danej 
maszyny jest kwestią indywidualną i nie 
da się sztywno określić dla wszystkich 
maszyn długości czasu ich bezawaryjnej 
eksploatacji. Okresy międzyremontowe 
są często określane statystycznie jako 
takie, podczas których oczekuje się, że 
nie więcej niż np. 2% maszyn nowych 
(lub w pełni wyremontowanych) ulegnie 
awarii [16]. W eksploatacji planowo-za-
pobiegawczej bardzo często oddaje się 
do remontu maszyny, które tego remontu 
nie wymagają. Remont zapobiegawczy 
maszyn przy eksploatacji planowo-za-
pobiegawczej jest bardzo często tech-
nicznie i ekonomicznie nieuzasadniony. 
W metodzie eksploatacji maszyn zależ-
nej od ich stanu technicznego każda 
maszyna traktowana jest w sposób in-
dywidualny [16]. W ujęciu ogólnym, re-
lację pomiędzy czasem produkcji i cza-
sem postoju dla eksploatacji zależnej od 
stanu maszyny, przedstawiono na rys. 3. 
Czas remontów nie jest z góry sztywno 
zaplanowany, tylko uwarunkowany sta-
nem technicznym danej maszyny. Re-
mont maszyny przeprowadza się tylko 
wtedy, gdy jest on konieczny. Wcześniej, 
systematycznie wykonuje się pomiary 
diagnostyczne maszyn, określa się ich 
stan techniczny, indywidualnie dla każ-
dej maszyny. Dzięki pomiarom diagno-
stycznym można stwierdzić początek 
pojawienia się uszkodzenia, a następ-
nie obserwować jego rozwój, określać 
trend zmian. Przykładowo mogą to być 
łożyska maszyny (rys. 4). Ocenę aktyw-
ności drganiowej maszyny można wyko-
nać w oparciu o obowiązujące normy lub 
w oparciu o sprawdzone i zalecane kry-
teria [16]. Wyniki pomiarów drgań moż-
na ekstrapolować w celu przewidzenia 
terminu koniecznego zatrzymania ma-
szyny, w tym przypadku ze względu na 
uszkodzenie łożyska. Analizując wyniki 
pomiarów, obok określenia terminu ko-
niecznego zatrzymania ze względu na 
stan techniczny, można określić zakres 
remontu, przewidzieć i zaplanować z wy-
przedzeniem czasowym stronę technicz-
ną oraz ekonomiczną remontu.

Eksploatacja maszyn zależna od ich 

stanu technicznego jest strategią prowa-
dzenia eksploatacji maszyn technicz-
nie i ekonomicznie najkorzystniejszą, 
coraz częściej stosowaną w krajowych 
zakładach przemysłowych. W gospo-
darce krajów o dużej kulturze technicz-
nej jest strategią dominującą. Strategia 
ta, obok korzyści ekonomicznych typu: 
wydłużenie okresów międzyremonto-
wych, zwiększenie niezawodności ma-
szyn, zwiększenie wydajności, eliminacja 
niepotrzebnych wymian podzespołów, 
skrócenie czasu napraw, zmniejszenie 
kosztów magazynowych, wymusza stały 
postęp techniczny zwłaszcza w obsza-
rze podnoszenia poziomu wiedzy przez 
kadrę techniczną. Nieuchronne są przy 
tym koszty na organizację i utrzymanie na 
dobrym poziomie służb diagnostycznych 
[1÷10, 13÷16]. Korzyści ekonomiczne 
z prowadzenia diagnostyki technicznej 
w danym zakładzie, jak dowodzi prakty-
ka przemysłowa [1÷10, 13÷16], wyraź-
nie przewyższają koszty jej stosowania.

Autor stwierdza, że w krajowych 
zakładach przemysłowych przed przej-
ściem z eksploatacji planowo-zapobie-
gawczej do eksploatacji zależnej od sta-
nu maszyn bardzo często stosuje się 
formę pośrednią będącą połączeniem 
elementów wymienionych rodzajów eks-
ploatacji: planowo-zapobiegawczej i za-
leżnej od stanu maszyn.

Aby zmniejszyć awaryjność ze-
społów maszynowych w przedsiębior-
stwach, ustalono warunki konieczne, 
jakich należy bezwzględnie przestrze-
gać dla zapewnienia należytego utrzy-
mania ruchu zespołów maszynowych. 
Są to [9, 10, 16]: 

 � udział zespołu diagnostycznego 
w odbiorach nowych maszyn,

 � kompleksowe sprawdzenie silni-
ków w Stacji Prób przed oddaniem 
ich do eksploatacji (oczywiście sta-
cja musi być wyposażona we wła-
ściwie wyposażenie badawcze),

 � prawidłowy dobór silnika do wyma-
gań napędzanego urządzenia oraz 
możliwości zasilania,

 � prawidłowy dobór łożysk w napę-
dzie i w maszynie napędzanej,

 � prawidłowy dobór sprzęgła,
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Rys. 4. Wynik pomiaru drgań węzła łożyskowego przykładowego silnika w napędzie przemysłowym, idea diagnostyki drganiowej stanu 
technicznego łożyska tocznego w silniku [13, 14]

systematycznie wykonuje się pomiary diagnostyczne maszyn, określa się ich stan techniczny, 
indywidualnie dla każdej maszyny. Dzięki pomiarom diagnostycznym można stwierdzić 
początek pojawienia się uszkodzenia, a następnie obserwować jego rozwój, określać trend 
zmian. Przykładowo mogą to być łożyska maszyny (rys. 4). Ocenę aktywności drganiowej 
maszyny można wykonać w oparciu o obowiązujące normy lub w oparciu o sprawdzone i 
zalecane kryteria [16]. Wyniki pomiarów drgań można ekstrapolować w celu przewidzenia 
terminu koniecznego zatrzymania maszyny, w tym przypadku ze względu na uszkodzenie 
łożyska. Analizując wyniki pomiarów, obok określenia terminu koniecznego zatrzymania ze 
względu na stan techniczny, można określić zakres remontu, przewidzieć i zaplanować z 
wyprzedzeniem czasowym stronę techniczną oraz ekonomiczną remontu.

Eksploatacja maszyn zależna od ich stanu technicznego jest strategią prowadzenia 
eksploatacji maszyn technicznie i ekonomicznie najkorzystniejszą, coraz częściej stosowaną 
w krajowych zakładach przemysłowych. W gospodarce krajów o dużej kulturze technicznej 
jest strategią dominującą. Strategia ta, obok korzyści ekonomicznych typu: wydłużenie 
okresów międzyremontowych, zwiększenie niezawodności maszyn, zwiększenie wydajności, 
eliminacja niepotrzebnych wymian podzespołów, skrócenie czasu napraw, zmniejszenie 
kosztów magazynowych, wymusza stały postęp techniczny zwłaszcza w obszarze 
podnoszenia poziomu wiedzy przez kadrę techniczną. Nieuchronne są przy tym koszty na 
organizację i utrzymanie na dobrym poziomie służb diagnostycznych [1÷10, 13÷16]. Korzyści 
ekonomiczne z prowadzenia diagnostyki technicznej w danym zakładzie, jak dowodzi 
praktyka przemysłowa [1÷10, 13÷16], wyraźnie przewyższają koszty jej stosowania.

Rys. 4. Wynik pomiaru drgań węzła łożyskowego przykładowego silnika w napędzie 
przemysłowym, idea diagnostyki drganiowej stanu technicznego łożyska tocznego w 

silniku [13, 14]
Autor stwierdza, że w krajowych zakładach przemysłowych przed przejściem z eksploatacji 

planowo-zapobiegawczej do eksploatacji zależnej od stanu maszyn bardzo często stosuje się 
formę pośrednią będącą połączeniem elementów wymienionych rodzajów eksploatacji: 
planowo-zapobiegawczej i zależnej od stanu maszyn.

Aby zmniejszyć awaryjność zespołów maszynowych w przedsiębiorstwach, ustalono 
warunki konieczne, jakich należy bezwzględnie przestrzegać dla zapewnienia należytego 
utrzymania ruchu zespołów maszynowych. Są to [9, 10, 16]: 
• udział zespołu diagnostycznego w odbiorach nowych maszyn,
• kompleksowe sprawdzenie silników w Stacji Prób przed oddaniem ich do eksploatacji 

(oczywiście stacja musi być wyposażona we właściwie wyposażenie badawcze),
• prawidłowy dobór silnika do wymagań napędzanego urządzenia oraz możliwości zasilania,
• prawidłowy dobór łożysk w napędzie i w maszynie napędzanej,
• prawidłowy dobór sprzęgła,
• właściwie zaprojektowana i wykonana konstrukcja wsporcza, fundament z elementami do 

mocowania silnika i maszyny napędzanej, dbałość o ich stan techniczny,
• napędy prawidłowo ustawione na konstrukcji wsporczej, fundamencie,

 � właściwie zaprojektowana i wyko-
nana konstrukcja wsporcza, funda-
ment z elementami do mocowania 
silnika i maszyny napędzanej, dba-
łość o ich stan techniczny,

 � napędy prawidłowo ustawione na 
konstrukcji wsporczej, fundamen-
cie,

 � ustawienie wszystkich maszyn 
z uwzględnieniem poprawek ciepl-
nych, 

 � wyważenie wszystkich wirników 
z uwzględnieniem niewywagi ciepl-
nej,

 � prawidłowe wyważanie wirnika ze-
społu: silnik + sprzęgło + maszyna 
napędzana,

 � stosowanie właściwej techniki sma-
rowania łożysk w zespole maszyn,

 � dbałość o dobry stan izolacji uzwo-
jeń maszyn elektrycznych,

 � stosowanie pomiaru temperatury 
tam, gdzie jest to konieczne,

 � przestrzeganie zasad montażu 
i demontażu łożysk - podgrzewa-
nie indukcyjne,

 � przeprowadzanie remontów tylko 
wtedy; gdy stan techniczny ma-
szyny wskazuje na jego koniecz-
ność. Nie powinno się ingerować 
w sprawnie działającą maszynę. 
Zalecana jest strategia utrzymania 
maszyn polegająca na eksploatacji 
zależnej od ich stanu technicznego.
Powyższe uwarunkowania mają jed-

nakową wagę.

 � Diagnostyka 
eksploatacyjna 
zespołów maszynowych 
w przemyśle  
i energetyce

Najprostszą i najstarszą metodą 
diagnozowania maszyn wirujących pod 
względem mechanicznym są okreso-
we lub ciągłe pomiary szerokopasmo-
wych poziomów drgań, które bazują 
na śledzeniu trendu zmian poziomu 
prędkości (głównie w Europie) lub przy-
spieszenia drgań (głównie w Ameryce, 
rzadziej w Europie) w szerokim paśmie 
częstotliwości, obejmującym zakres 
widma częstotliwościowego maszy-
ny. Zakres częstotliwości zależy od ro-
dzaju maszyny [16]. Zakres niezbędny 
do oceny maszyny z łożyskami tocz-
nymi powinien zawierać częstotliwo-
ści wyższe niż w przypadku maszyny 
z łożyskami ślizgowymi. Dla silników 
WN częstotliwości żłobkowe znajdują 
się powyżej 1 kHz. Oznacza to, że za-
kres pomiarowy powinien obejmować 
co najmniej pasmo 10 Hz ÷ 2,0 kHz 
[11, 12, 16]. Dla maszyn wolnoobroto-
wych zalecana jest dolna granica czę-
stotliwości na poziomie 2 Hz [16]. Autor 
zwraca uwagę na istotną różnicę w sto-
sunku do poprzednich wymagań nor-
mowych: w przeszłości intensywność 
drgań wyznaczała wartość skuteczną 
prędkości drgań mierzoną w paśmie 
od 10 Hz do 1 kHz. 

Wielkości otrzymane z pomiarów 
w szerokim paśmie częstotliwości, 
obejmującym zakres widma często-
tliwościowego maszyny są porówny-
wane z dopuszczalnymi granicznymi 
poziomami wibracji określonymi w nor-
mie ISO 10816 [11] oraz normie ISO 
7919 [12] i na tej podstawie maszyna 
jest oceniana a następnie podejmowa-
na jest decyzja o dalszej eksploatacji 
lub zatrzymaniu danej maszyny. We-
dług normy ISO 10816 dla oceny stanu 
technicznego maszyny należy wykonać 
pomiary wartości skutecznej prędkości 
drgań w ustalonym zakresie częstotli-
wości - VRMS w punktach przedstawio-
nych na rys. 5 i rys. 6 oraz porównać 
wyniki ze wskazaniami norm. Natęże-
nie drgań maszyny to największa ze 
zmierzonych wartości VRMS w punktach 
pomiarowych. 

• ustawienie wszystkich maszyn z uwzględnieniem poprawek cieplnych, 
• wyważenie wszystkich wirników z uwzględnieniem niewywagi cieplnej,
• prawidłowe wyważanie wirnika zespołu: silnik + sprzęgło + maszyna napędzana,
• stosowanie właściwej techniki smarowania łożysk w zespole maszyn,
• dbałość o dobry stan izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych,
• stosowanie pomiaru temperatury tam, gdzie jest to konieczne,
• przestrzeganie zasad montażu i demontażu łożysk - podgrzewanie indukcyjne,
• przeprowadzanie remontów tylko wtedy; gdy stan techniczny maszyny wskazuje na jego 

konieczność. Nie powinno się ingerować w sprawnie działającą maszynę. Zalecana jest 
strategia utrzymania maszyn polegająca na eksploatacji zależnej od ich stanu technicznego.

Powyższe uwarunkowania mają jednakową wagę.

Diagnostyka eksploatacyjna zespołów maszynowych w przemyśle i energetyce
Najprostszą i najstarszą metodą diagnozowania maszyn wirujących pod względem 

mechanicznym są okresowe lub ciągłe pomiary szerokopasmowych poziomów drgań, które 
bazują na śledzeniu trendu zmian poziomu prędkości (głównie w Europie) lub przyspieszenia 
drgań (głównie w Ameryce, rzadziej w Europie) w szerokim paśmie częstotliwości, 
obejmującym zakres widma częstotliwościowego maszyny. Zakres częstotliwości zależy od 
rodzaju maszyny [16]. Zakres niezbędny do oceny maszyny z łożyskami tocznymi powinien 
zawierać częstotliwości wyższe niż w przypadku maszyny z łożyskami ślizgowymi. Dla 
silników WN częstotliwości żłobkowe znajdują się powyżej 1 kHz. Oznacza to, że zakres 
pomiarowy powinien obejmować co najmniej pasmo 10 Hz ÷ 2,0 kHz [11, 12, 16]. Dla 
maszyn wolnoobrotowych zalecana jest dolna granica częstotliwości na poziomie 2 Hz [16]. 
Autor zwraca uwagę na istotną różnicę w stosunku do poprzednich wymagań normowych: w
przeszłości intensywność drgań wyznaczała wartość skuteczną prędkości drgań mierzoną w
paśmie od 10 Hz do 1 kHz. 

Wielkości otrzymane z pomiarów w szerokim paśmie częstotliwości, obejmującym zakres 
widma częstotliwościowego maszyny są porównywane z dopuszczalnymi granicznymi 
poziomami wibracji określonymi w normie ISO 10816 [11] oraz normie ISO 7919 [12] i na 
tej podstawie maszyna jest oceniana a następnie podejmowana jest decyzja o dalszej 
eksploatacji lub zatrzymaniu danej maszyny. Według normy ISO 10816 dla oceny stanu 
technicznego maszyny należy wykonać pomiary wartości skutecznej prędkości drgań w 
ustalonym zakresie częstotliwości - VRMS w punktach przedstawionych na rys. 5 i rys. 6 
oraz porównać wyniki ze wskazaniami norm. Natężenie drgań maszyny to największa ze 
zmierzonych wartości VRMS w punktach pomiarowych. 
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gdzie: VRMS - wartość skuteczna prędkości drgań w określonym przedziale częstotliwości,
T - przedział czasu dla którego określa się VRMS, czas całkowania,

v(t) - prędkość drgań, sygnał prędkości drgań.
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gdzie: VRMS  - wartość skuteczna 

prędkości drgań w określonym prze-
dziale częstotliwości,

T - przedział czasu dla którego okre-
śla się VRMS, czas całkowania,

v(t) - prędkość drgań, sygnał pręd-
kości drgań.

Bezwzględne wartości VRMS poda-
ne przez normy nie zawsze są trafne 
zważywszy na: indywidualne cechy 
poszczególnych maszyn, impedan-
cję mechaniczną w punkcie pomiaru, 
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• ustawienie wszystkich maszyn z uwzględnieniem poprawek cieplnych, 
• wyważenie wszystkich wirników z uwzględnieniem niewywagi cieplnej,
• prawidłowe wyważanie wirnika zespołu: silnik + sprzęgło + maszyna napędzana,
• stosowanie właściwej techniki smarowania łożysk w zespole maszyn,
• dbałość o dobry stan izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych,
• stosowanie pomiaru temperatury tam, gdzie jest to konieczne,
• przestrzeganie zasad montażu i demontażu łożysk - podgrzewanie indukcyjne,
• przeprowadzanie remontów tylko wtedy; gdy stan techniczny maszyny wskazuje na jego 

konieczność. Nie powinno się ingerować w sprawnie działającą maszynę. Zalecana jest 
strategia utrzymania maszyn polegająca na eksploatacji zależnej od ich stanu technicznego.

Powyższe uwarunkowania mają jednakową wagę.

Diagnostyka eksploatacyjna zespołów maszynowych w przemyśle i energetyce
Najprostszą i najstarszą metodą diagnozowania maszyn wirujących pod względem 

mechanicznym są okresowe lub ciągłe pomiary szerokopasmowych poziomów drgań, które 
bazują na śledzeniu trendu zmian poziomu prędkości (głównie w Europie) lub przyspieszenia 
drgań (głównie w Ameryce, rzadziej w Europie) w szerokim paśmie częstotliwości, 
obejmującym zakres widma częstotliwościowego maszyny. Zakres częstotliwości zależy od 
rodzaju maszyny [16]. Zakres niezbędny do oceny maszyny z łożyskami tocznymi powinien 
zawierać częstotliwości wyższe niż w przypadku maszyny z łożyskami ślizgowymi. Dla 
silników WN częstotliwości żłobkowe znajdują się powyżej 1 kHz. Oznacza to, że zakres 
pomiarowy powinien obejmować co najmniej pasmo 10 Hz ÷ 2,0 kHz [11, 12, 16]. Dla 
maszyn wolnoobrotowych zalecana jest dolna granica częstotliwości na poziomie 2 Hz [16]. 
Autor zwraca uwagę na istotną różnicę w stosunku do poprzednich wymagań normowych: w
przeszłości intensywność drgań wyznaczała wartość skuteczną prędkości drgań mierzoną w
paśmie od 10 Hz do 1 kHz. 

Wielkości otrzymane z pomiarów w szerokim paśmie częstotliwości, obejmującym zakres 
widma częstotliwościowego maszyny są porównywane z dopuszczalnymi granicznymi 
poziomami wibracji określonymi w normie ISO 10816 [11] oraz normie ISO 7919 [12] i na 
tej podstawie maszyna jest oceniana a następnie podejmowana jest decyzja o dalszej 
eksploatacji lub zatrzymaniu danej maszyny. Według normy ISO 10816 dla oceny stanu 
technicznego maszyny należy wykonać pomiary wartości skutecznej prędkości drgań w 
ustalonym zakresie częstotliwości - VRMS w punktach przedstawionych na rys. 5 i rys. 6 
oraz porównać wyniki ze wskazaniami norm. Natężenie drgań maszyny to największa ze 
zmierzonych wartości VRMS w punktach pomiarowych. 

,dt)t(v
T
1V

T

0

2
RMS ∫= (1)

gdzie: VRMS - wartość skuteczna prędkości drgań w określonym przedziale częstotliwości,
T - przedział czasu dla którego określa się VRMS, czas całkowania,

v(t) - prędkość drgań, sygnał prędkości drgań.

A

V

V

H
A

H

A

VV

H
H

A

V
A

H
H

V

A

niemniej są one ogólnie użyteczne. 
Wskazują bowiem na ważność wzro-
stu poziomu drgań w różnym stop-
niu dla różnych maszyn. Norma ISO 
10816 (rys. 9) stwierdza, iż wzrost 
wartości VRMS 2,5-krotny (o 8 dB) jest 
zmianą istotną, ponieważ pokrywa jed-
ną klasę jakości. Wzrost VRMS 10 ra-
zy (o 20 dB) lub więcej jest poważny, 
ponieważ może zmienić klasyfikację 
maszyny - „dobry stan techniczny” na 
„niedopuszczalny stan techniczny”. 
W praktyce diagnostycznej wykonuje-
my pomiary drgań na obudowie łożysk 
lub na tarczach łożyskowych w ob-
szarze największej sztywności albo 
na korpusie maszyny w trzech wza-
jemnie prostopadłych kierunkach (X, 
Y, Z) w płaszczyźnie prostopadłej do 
osi wału w kierunku poziomym i pio-
nowym oraz wzdłuż osi wału na wyso-
kości osi, możliwie jak najbliżej wału. 
Ilustruje to rys. 7 i rys. 8.

Dla oceny stanu drganiowego ma-
szyn, utożsamianego z ich stanem dy-
namicznym w praktyce przyjmuje się 
najczęściej podział na cztery strefy dy-
namiczne:

A - STAN DOBRY - (na rys. 9 kolor 
niebieski) poziom drgań nowo oddanych 
do eksploatacji maszyn powinien zawie-
rać się w tej strefie.

B - STAN UŻYTECZNY - (na rys. 9 
kolor zielony) maszyny, których poziom 
drgań zakwalifikowano do tej strefy mo-
gą pracować długotrwale bez ograni-
czeń.

C - STAN WARUNKOWO DOPUSZ-
CZALNY - (na rys. 9 kolor żółty) maszy-
ny, których poziom drgań zawiera się 
w tej strefie uważa się zwykle za nie na-
dające się do długotrwałej pracy ciągłej. 
Na ogół maszyna może pracować przez 
ograniczony czas, aż będzie możliwość 
podjęcia działań zapobiegawczych, re-
montowych. 

D - STAN NIEDOPUSZCZALNY 
- (na rys. 9 kolor czerwony) wartości 
poziomu drgań w tej strefie są uwa-
żane za zbyt duże i wskazują na moż-
liwość wystąpienia uszkodzenia ma-
szyny. Po osiągnięciu takiego poziomu 
drgań maszynę należy wyłączyć.

Rys. 5. Punkty pomiarowe w silniku poziomym wg norm [11]

Rys. 6. Punkty pomiarowe na pionowym 
zespole maszynowym wg norm [11]
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Rys. 7. Punkty pomiarowe i kierunki 
pomiarów drgań dla przykładowego silnika 

poziomego i pionowego [16]

 � Podział maszyn na 
grupy dynamiczne

Ze względu na grupy dynamiczne 
maszyn, w praktyce przyjmuje się naj-
częściej podział przeprowadzony sto-
sownie do typu maszyny, mocy zna-
mionowej lub wzniosu osi wału, zgodnie 
z normą ISO 10816:

 � Grupa 1: Wielkie maszyny o mo-
cy znamionowej ponad 300 kW; 
maszyny elektryczne o wzniosie 

osi wału H≥315 mm, (maszyny 
te mają zazwyczaj łożyska ślizgo-
we, zakres prędkości obrotowych 
rozciąga się od 120 obr./min do 
15000 obr./min).

 � Grupa 2: Maszyny o średniej mo-
cy znamionowej powyżej 15 kW aż 
do 300 kW włącznie; maszyny elek-
tryczne o wzniosie osi wału 160 mm 
H≥315 mm (maszyny te mają za-
zwyczaj łożyska toczne i prędkości 
obrotowe powyżej 600 obr./min).
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Rys. 7. Punkty pomiarowe i kierunki pomiarów drgań dla przykładowego silnika poziomego 
i pionowego [16]

Rys. 8. Punkty pomiarowe i kierunki pomiarów drgań dla przykładowego agregatu 
pompowego [16]
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Rys. 8. Punkty pomiarowe i kierunki pomiarów drgań  
dla przykładowego agregatu pompowego [16]

 � Grupa 3: Pompy z  wirnika-
mi wielołopatkowymi i z oddziel-
nym napędem (odśrodkowe,  
o  mieszanym przepływie lub 
o przepływie osiowym) o mocy 
znamionowej powyżej 15 kW (ma-
szyny tej grupy mogą mieć łożyska 
ślizgowe lub łożyska toczne).

 � Grupa 4: Pompy z wirnikami wie-
lołopatkowymi i z wbudowanym na-
pędem (ośrodkowe, o mieszanym 
przepływie i o przepływie poosio-
wym) o mocy znamionowej powy-
żej 15 kW (maszyny tej grupy mogą 
mieć łożyska ślizgowe lub łożyska 
toczne).

Rys. 9. Graniczne dopuszczalne poziomy wibracji wg normy PN-EN-ISO 10816 [11]

Dodatkowo, do czasu ukazania się 
stosownej części ISO 10816 wyróżnić 
możemy pozostałe - czyli maszyny o mo-
cy znamionowej do 15 kW.

Wymagania drganiowe wobec ma-
szyn przedstawiono w tabelach 1÷2 i na 
rys. 10.

 � Podstawy badań 
diagnostycznych

Wynik pomiaru drgań w pkt. pomia-
rowych na powierzchni maszyny: rys. 5-8 
jest odbiciem sił powstających w maszy-
nie a transmitowanych do tych punktów. 
Bieżąca wartość prędkości drgań w da-

nym pkt. jest proporcjonalna do inten-
sywności tych sił i do mobilności kon-
strukcji maszyny w tym pkt. - rys. 11 [8, 
14]. Mobilność jest odwrotnością impe-
dancji mechanicznej w danym pkt. i jest 
miarą łatwości wprawienia konstrukcji 
maszyny w ruch [8, 14]. Zależność po-
między siłą, mobilnością i prędkością 
drgań dla przykładowego pkt. w przykła-
dowym zespole maszynowym przedsta-
wiono na rys. 11. Stosując skale logaryt-
miczne można dodać do siebie widma 
siły oraz mobilności i uzyskać wypad-
kowe widmo prędkości drgań. Charak-
terystyka mobilności maszyn z reguły 
zmienia się w czasie nieznacznie. Moż-
na w związku z tym z dużym stopniem 
prawdopodobieństwa założyć, że zwięk-
szenie intensywności drgań maszyny jest 
spowodowane zwiększeniem intensyw-
ności sił w tym samym stopniu [8, 14].

Z badań nad mobilnością maszyn 
[14] wynika, że dla podobnych maszyn, 
mobilność w określonym pkt. pomiaro-
wym może różnić się nawet 1000 razy. 
Oznacza to, że stosowanie tych samych 
bezwzględnych wartości granicznych 
drgań dla oceny stanu dynamicznego 
maszyn jest wątpliwe. Znacznie bardziej 
wiarygodne jest ocenianie na podstawie 
względnych zmian w czasie. 
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Tab. 1. Klasyfikacja stref dla poszczególnych grup maszyn - drgania bezwzględne [11]

GRUPA POSADOWIENIE
GRANICE
STREFY

PRĘDKOŚĆ DRGAŃ, WARTOŚĆ SKU-
TECZNA VRMS [mm/s]

1 Sztywne

A/B 2,3

B/C 4,5

C/D 7,1

1 Sprężyste

A/B 3,5

B/C 7,1

C/D 11

2 Sztywne

A/B 1,4

B/C 2,8

C/D 4,5

2 Sprężyste

A/B 2,3

B/C 4,5

C/D 7,1

3 Sztywne

A/B 2,3

B/C 4,5

C/D 7,1

3 Sprężyste

A/B 3,5

B/C 7,1

C/D 11

4 Sztywne

A/B 1,4

B/C 2,8

C/D 4,5

4 Sprężyste

A/B 2,3

 B/C 4,5

C/D 7,1

Tab. 2. Klasyfikacja stref dla maszyn o mocy znamionowej poniżej 15 kW - drgania 
bezwzględne [10]

GRANICE STREFY PRĘDKOŚĆ DRGAŃ, WARTOŚĆ SKUTECZNA VRMS [mm/s]

A/B 0,71

B/C 1,80

C/D 4,50

Rys. 10. Klasyfikacja stref dla poszczególnych maszyn - drgania względne [12]

W praktyce, w diagnostyce drganio-
wej maszyn podstawą oceny ich stanu, 
jest śledzenie trendu zmian poziomów 
drgań maszyn w czasie oraz analiza wid-
mowa drgań zorientowana na znalezie-
nie fizycznych przyczyn występowania 
określonych dominant w widmie drgań. 
Ilustrują to rys. 12÷14. Od chwili pierw-
szego uruchomienia maszyn powinno 
się prowadzić systematyczne pomiary 
drganiowe. Pomiary należy wykonywać 
aparaturą przenośną lub stacjonarną - 
mierzymy szerokopasmowe poziomy 
drgań (VRMS, ARMS) oraz wartości szczy-
towe przyspieszenia drgań. I celowym 
jest również wykonanie analizy często-
tliwościowej sygnału. Otrzymane widma 
są widmami wzorcowymi, dla maszyny 
w stanie dobrym. Staramy się ustalić 
przyczyny występowania poszczegól-
nych dominant w widmie - rys. 13. Mamy 
do wyboru: własny eksperyment diagno-
styczny na specjalnym stanowisku dia-
gnostycznym - rys. 15 i 16, eksperyment 
na badanym zespole maszynowym, lub 
specjalistyczną literaturę.

Na specjalistycznym stanowisku dia-
gnostycznym możemy w miarę dowolnie 
eksperymentować. Wprowadzamy celo-
wo poszczególne „wady i niesprawno-
ści”, np.: niewywagę, określonego rodza-
ju nieosiowość, bądź luz, uszkodzenie 
łożyska tocznego lub ślizgowego, itd. 
Mierzymy drgania w pkt. pomiarowych 
(głównie na łożyskach we wszystkich 
kierunkach) i obserwujemy charaktery-
styczne zmiany w widmie drgań. Stwier-
dzamy, że występują charakterystyczne 
dominanty i obszary w widmie, które wy-
różniają określony przypadek diagno-
styczny - rys. 13, rys. 17, rys. 18, rys. 
20. Przy braku specjalistycznej aparatury 
możemy się zdecydować na najprostszą 
tzw. subiektywną ocenę diagnostyczną 
dokonywaną przez eksperta. Przykład 
najprostszego sposobu diagnozowania 
łożyska tocznego przez autora przedsta-
wiono na rys. 19. Wynik specjalistycz-
nych pomiarów diagnostycznych ana-
lizatorem drgań tego samego łożyska 
przedstawia rys. 20. Jest to detekcja 
obwiedni przyspieszenia drgań, a wła-
ściwie zmodyfikowana metoda detekcji 
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Rys. 11. Mechanizm fizykalny powstawania drgań [8, 14]

Rys. 12. Trend zmian w czasie poziomów drgań dla przykładowej 
maszyny [13÷15]

Rys. 13. Widmo drgań dla przykładowej maszyny, w uproszczony 
sposób wskazano fizyczne pochodzenie poszczególnych 

dominant w widmie [13÷15]

Rys. 14. Zalecane decyzje diagnostyczne i działania 
zapobiegawcze [13÷15]

Rys. 15. Przykładowy prosty model maszyny wirnikowej [9]

Rys. 16. Przykładowe stanowisko diagnostyczne badawczo-
dydaktyczne Rotor-Kit [1]

Rys. 17. Widmo drgań dla przykładowego zespołu maszynowego 
składającego się z silnika i przekładni, wskazano fizyczne 

pochodzenie poszczególnych dominant w widmie  
(unbalance - niewywaga, coupling - sprzęgło, ears  

- koło zębate, commutator - komutator) [14]

Rys. 15. Przykładowy prosty model maszyny wirnikowej [9]

Rys. 16. Przykładowe stanowisko diagnostyczne badawczo-dydaktyczne Rotor-Kit [1]
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Rys. 15. Przykładowy prosty model maszyny wirnikowej [9]

Rys. 16. Przykładowe stanowisko diagnostyczne badawczo-dydaktyczne Rotor-Kit [1]
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Rys. 17. Widmo drgań dla przykładowego zespołu maszynowego składającego się z silnika i 
przekładni, wskazano fizyczne pochodzenie poszczególnych dominant w widmie 

(unbalance - niewywaga, coupling - sprzęgło, ears - koło zębate, commutator -
komutator) [14]
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Rys. 18. Widmo drgań dla przykładowego zespołu 
maszynowego składającego się z silnika na łożyskach tocznych, 
przekładni, pompy na łożyskach ślizgowych, wskazano fizyczne 

pochodzenie poszczególnych dominant w widmie [14]
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Rys. 18. Widmo drgań dla przykładowego zespołu maszynowego składającego się z silnika 
na łożyskach tocznych, przekładni, pompy na łożyskach ślizgowych, wskazano fizyczne 

pochodzenie poszczególnych dominant w widmie [14]

Rys. 19. Najprostszy sposób diagnozowania łożyska tocznego osłuchanie łożyska przez 
autora [16]

Rys. 20. Wynik specjalistycznych pomiarów diagnostycznych łożyska z rys. 15, detekcja 
obwiedni wskazuje na uszkodzenie łożyska
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Rys. 19. Najprostszy sposób diagnozowania łożyska tocznego  
osłuchanie łożyska przez autora [16]

Rys. 20. Wynik specjalistycznych pomiarów diagnostycznych łożyska z rys. 15, detekcja 
obwiedni wskazuje na uszkodzenie łożyska

 

  
Rys. 21. Łożysko toczne, którego awarie wykrył ekspert oraz specjalistyczna aparatura 

obwiedni [16]. Opinia eksperta o łożysku 
była bardzo negatywna, podobnie jak 
wynik specjalistycznych badań analiza-
torem. Silnik zatrzymano, łożysko zde-
montowano. Uszkodzenie łożyska było 
bardzo poważne. Przedstawia je rys. 21.

o
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Doświadczeni architekci, projektu-
jąc budynki energooszczędne dbają 
o to, aby bryła budynku była jak najbar-
dziej zwarta, ograniczając w ten sposób 
występowanie mostków termicznych. 
Normą jest stosowanie dobrej jakości 
izolacji budynku i odpowiednie ustawie-
nie budynku względem stron świata, 
z uwzględnieniem zysków energetycz-
nych z promieniowania słonecznego.

Ze względu na dużą izolacyjność 
budynków energooszczędnych, projek-
tant musi uwzględnić fakt, że latem ta-
kie budynki mogą ulec przegrzewaniu, 
jeżeli nie zostaną odpowiednio przed 
tym zabezpieczone. Zimą natomiast 
mogą następować duże straty energii 
poprzez mostki termiczne.

W osiągnięciu odpowiednich pa-
rametrów, charakterystycznych dla 
energooszczędnego budynku, warto 
wykorzystać nowoczesne technologie 
- wentylację mechaniczną z odzyskiem 
ciepła, która pozwala na kontrolowany 
przepływ powietrza w obiekcie czy in-
stalacje grzewcze obniżające koszty 
ogrzewania. Przy niskim zapotrzebo-
waniu budynku na energię, opłacalne 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Częstym argumentem podnoszonym podczas dyskusji na temat budownictwa 
energooszczędnego są większe koszty związane z budową takich budynków. 

Jednak przy  dostępności nowoczesnych technologii można zoptymalizować 
inwestycję zarówno pod kątem ekonomicznym jak i jej energochłonności. Kluczowym 
elementem przy tworzeniu takiego projektu jest wykonanie charakterystyki 
energetycznej projektowanego budynku.

KONFERENCJE 
„Efektywność Energetyczna 

w Budownictwie”

są także różnego typu instalacje od-
nawialnych źródeł energii, tj. kolektory 
słoneczne, pompy ciepła, czy coraz 
bardziej popularne instalacje fotowol-
taiczne.

Na rynku pojawia się coraz więcej 
ciekawych, skutecznych i coraz tań-
szych rozwiązań, które z powodze-
niem mogą być wykorzystane w re-
alizacji energooszczędnych inwestycji 
budowlanych. Zapraszamy wszyst-

Szczegóły na temat konferencji, 
program oraz formularz rejestracyjny 
znajdą Państwo na stronie https://ka-
pe.gov.pl/page/konferencje-dla-budow-
nictwa

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Trzecia konferencja cyklu odbę-
dzie się 7 marca 2018 r. w Krakowie, 
a czwarta - 21 marca w Olsztynie. Re-
jestracja na konferencje możliwa jest 
poprzez wypełnienie formularza reje-
stracyjnego, dostępnego na stronie 
konferencji.

o
Niniejszy materiał został opubliko-
wany dzięki dofinansowaniu Naro-

dowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Za jego 

treść odpowiada wyłączenie Krajowa 
Agencja Poszanowania Energii S.A.

kich zainteresowanych do udziału w 4 
konferencjach na temat Efektywności 
Energetycznej w Budownictwie. Każ-
da z nich odbywać się będzie w innym 
mieście. Zagadnienia, które będą po-
ruszane podczas konferencji obejmą 
wiele aspektów tematyki efektywności 
energetycznej w budownictwie.
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Określenie maksymalnej mocy 
ciepłowniczej nabiera dużego zna-
czenia w sytuacjach skrajnych wa-
runków temperaturowych, czyli wtedy 
gdy temperatura zewnętrzna zaczyna 
być równa temperaturze obliczenio-
wej. W zależności od regionu wynosi 
ona: -16°C, -18oC, -20°C, a w nie-
których rejonach Polski dochodzi do 
-22oC. W związku z tym, jeżeli mówi-
my o samej mocy jednostki, musimy 
postawić dodatkowe pytanie: czy moc 
jest określana w warunkach znamio-
nowych, czy przy temperaturach eks-
tremalnych?

Jeżeli przeanalizujemy zmiany 
mocy kotła w funkcji temperatury ze-
wnętrznej to okazuje się, że dla części 
kotłów obserwuje się obniżanie mak-

Dr inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Warszawska

Zagadnienie mocy  
w systemach ciepłowniczych  
- moc maksymalna,  
moc zamówiona, rezerwa mocy

Ile wynosi moc ciepłownicza elektrociepłowni? Odpowiedź na postawione 
pytanie wydaje się być relatywnie prosta, ale tylko wtedy kiedy mówimy 

o mocy elektrycznej bloku. Trudniejszym zagadnieniem będzie  określenie jego 
mocy ciepłowniczej. Prowadzący elektrociepłownię dążą do zapewnienia takich 
warunków przepływowych, aby uzyskać pożądany efekt. Tym efektem może być 
minimalizacja kosztów albo osiągnięcie maksymalnej mocy ciepłowniczej. 

symalnej osiągalnej mocy wraz z ob-
niżeniem temperatury zewnętrznej. 
Niższa temperatura powietrza wpły-
wa na utratę mocy kotła o ok. 2-3%. 
Przypadki obniżenia mocy możemy  

zaobserwować tylko w niektórych 
jednostkach, a wpływ na to ma wiele 
czynników, na przykład może to być 
sposób prowadzenia parowych pod-
grzewaczy powietrza. 

Istotny problem pojawia się wtedy, 
gdy chcemy określić moc nie poje-
dynczej jednostki wytwórczej, a całej 
elektrociepłowni. Jeżeli mówimy o mo-
cy samego bloku ciepłowniczego, to 
możemy zapewnić mu takie warunki 
przepływowe, aby mógł on osiągnąć 
moc maksymalną jaka wynika z mo-
cy kotła. Jeżeli zaś chcielibyśmy okre-
ślić moc ciepłowniczą całej elektrocie-
płowni, okazuje się, że duży wpływ na 
warunki pracy maja parametry narzu-
cone przez dystrybutora ciepła. To on 
decyduje o tym jakie pojawią się tem-

Istotny problem 
pojawia się wtedy, 
gdy chcemy 
określić moc 
nie pojedynczej 
jednostki 
wytwórczej, a całej 
elektrociepłowni

”
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Temperatury zewnętrzne, warunki obliczeniowe 

Energetykon, 16 listopada 2017, Kraków 8 
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Zależność produkcji energii i czasu wykorzystania od relacji 
mocy źródła podstawowego i szczytowego 

Energetykon, 16 listopada 2017, Kraków 12 
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Czas wyk. mocy zainstalowanej źródła podstawowego 

Czas wyk. mocy zainstalowanej źródła szczytowego 

stopien pokrycie produkcji energii przez źródło podstawowe 

peratury i przepływy. W takiej sytuacji 
może się okazać, iż mimo że blok ma 
potencjalnie określoną moc, nie jest 
w stanie jej osiągnąć, ponieważ wa-
runki przepływowe na to nie pozwala-
ją. Kiedy mówimy o mocy ciepłowni-
czej interesują nas również przypadki 
najniższych temperatur zewnętrznych, 
a więc wtedy gdy temperatury wody 
powrotnej są najwyższe, co również 
może wpływać na osiąganą moc elek-
trociepłowni.

Co dzieje się w sytuacji gdy do in-
stalacji podłączymy akumulator? Czy 
ten czynnik zwiększa moc zainstalo-
waną? Jeżeli zasobnik jest prawidłowo 
włączony w układ ciepłowni/elektro-
ciepłowni, to jest on w stanie chwilowo 
zwiększyć moc. Jednak nie możemy 
wtedy mówić o mocy zainstalowanej, 
gdyż uzyskujemy ją jedynie na jakiś 
okres czasu (kilka godzin). 

 � Pojęcie mocy 
zamówionej

Moc zamówiona to moc, która za-
pewnia odpowiedni komfort cieplny 
w warunkach obliczeniowych. Czy 
moc zamówiona powinna być rów-
na sumie mocy odbiorców/odbiorni-
ków? Weźmy pod uwagę mieszkania 
w bloku, w których zainstalowane są 
wanny. Aby zapewnić odpowiednią 
moc cieplną (na potrzeby ciepłej wo-
dy użytkowej) dla każdego z miesz-
kań niezbędne jest zapewnienie min. 
20 kW mocy cieplnej na mieszkanie. 
Z tego wynika, że blok w którym znaj-
duje się 10 mieszkań powinien mieć 
moc zamówioną ok. 200 kW tylko na 
potrzeby ciepłej wody do zasilania 
kranów przy wannie. Musimy jednak 
pamiętać, że występują jeszcze po-
trzeby związane z zasilaniem w ciepło 
pozostałych odbiorników ciepłej wody 
użytkowej oraz z ogrzewaniem. Wi-
dzimy, że z takiego sumowania otrzy-
malibyśmy moc znacznie większą niż 
występująca moc zamówiona. Widać 
stąd, że wskaźnik niejednoczesności 
poborów stosowany jest na pozio-
mie odbiorcy. Analogiczna sytuacja 

występuje również w przypadku sie-
ci ciepłowniczej i sumowania mocy  
poszczególnych odbiorców. Problem 
szacowania maksymalnej mocy we 
wszystkich przypadkach komplikują 
elementy akumulacyjne zarówno na 
poziomie odbiorcy jak i całego syste-
mu ciepłowniczego.

Jeżeli suma mocy poszczególnych 
odbiorców/odbiorów nie wskazuje 
właściwej wartości mocy jaka musi 
być zapewnione przez źródło to po-

jawia się pytanie: ile powinna wynosić 
ta moc? Rozwiązaniem tego problemu 
może być zbadanie zależność tem-
peratury zewnętrznej i mocy układu 
na podstawie danych historycznych. 
Problematyczne jednak jest znalezie-
nie obecnie okresów kiedy tempera-
tury zewnętrzne byłby odpowiednio 
niskie. Aby otrzymać jednak wartość 
dla warunków obliczeniowych nale-
ży dokonać ekstrapolacji zależności 
zbudowanej na danych historycznych.

Wykr. 1. Temperatury zewnętrzne, warunki obliczeniowe

Wykr. 2. Zależność produkcji energii i czasu wykorzystania  
od relacji mocy źródła podstawowego i szczytowego
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Kolejną istotną kwestią jest, czy 
przyjęte temperatury obliczeniowe 
precyzyjnie odzwierciedlają rzeczy-
wistość? Posługując się przykładem 
analizy wykonanej dla Płocka spró-
bujemy wyjaśnić tę kwestię. Tempe-
ratura obliczeniowa dla miasta wynosi 
-20oC. W związku z tym, system cie-
płowniczy musi zapewnić taką moc, 
aby w pełni zaopatrzyć mieszkańców 
w ciepło przy takiej temperaturze. Dla 
wystąpienia warunków obliczeniowych 
temperatura musi być długotrwała, tak 
żeby zakończył się etap akumulacji 
ciepła w sieciach i budynkach. Z da-
nych przedstawionych na wykresie 
nr 1 wynika, że w okresie 10 lat takie 
warunki nie wystąpiły, a nawet daleko 
było do ich wystąpienia. Stąd koniecz-
ność zastanowienia się, czy warunki 
obliczeniowe dobrane są prawidłowo, 
czy też nie powinniśmy na nowo prze-
analizować warunków klimatycznych 
– w tym wypadku dla miasta Płock. 
Jest to bardzo istotna kwestia szcze-
gólnie dla klientów, którzy muszą za-
płacić za gotowość zasilania przy ta-
kich mocach.

 � Moc w relacji do energii

Opracowano modelowy wykres 
zapotrzebowania na moc dla syste-
mów ciepłowniczych. Na jego pod-
stawie zbudowano wykres prezentu-
jący relację pomiędzy wyprodukowaną 
energią a stopniem wykorzystania 
mocy zainstalowanej (wykres nr 2). 
Przeanalizujmy problem na przykła-
dzie układu pracującego w podsta-
wie z wykorzystaniem 30% zainsta-
lowanej mocy i zadajmy pytanie: ile 
jest on w stanie dostarczyć energii? 
Do obliczeń zastosujmy takie czynniki 
jak: procent mocy pokrywany ze źró-
dła podstawowego, czas wykorzysta-
nia mocy zainstalowanej (jeżeli źródło 
miałoby określoną moc) oraz procent 
energii, jaki zostaje dostarczony ze 
źródła podstawowego. Według obli-
czeń, czas wykorzystania mocy za-
instalowanej w takim źródle wynosi 
ok. 2 700 godzin rocznie. Posłużmy 

się przykładem. Źródło podstawowe 
- kogeneracyjne, musi zapewnić 75% 
produkcji energii, tak żeby system był 
efektywny. Z obliczeń wychodzi, że 
powinniśmy mieć zainstalowane 35% 
mocy w kogeneracji, aby osiągnąć 
wielkość produkcji 75%. Niestety czę-
sto w systemie pojawiają się źródła 
małe, tzn. ok. 12% mocy zainstalowa-
nej. Oznacza to, że jeżeli w podstawę 
wstawimy małe źródło, to będzie ono 
miało czas wykorzystania mocy zain-
stalowanej ponad 8 tys. godzin. W ob-
liczeniach rentowności inwestycji, ce-
na inwestycyjna jak i cena paliwa nie 
jest tak ważna, jak czas wykorzystania 
mocy zainstalowanej, ponieważ inwe-
stycje w energetyce wiążą się z wyso-
kimi kosztami inwestycyjnymi. W tym 
przypadku instalacja produkuje 35% 

Problem 
szacowania 
maksymalnej 
mocy we 
wszystkich 
przypadkach 
komplikują 
elementy 
akumulacyjne 
zarówno na 
poziomie 
odbiorcy jak i 
całego systemu 
ciepłowniczego

”

 � Czy wszyscy 
klienci systemów 
ciepłowniczych są tacy 
sami?

W uproszczeniu możemy podzielić 
klientów systemów ciepłowniczych na 
dwie kategorie: „bogaci”, których stać 
aby zapłacić więcej za ciepło o „lep-
szym standardzie” i „biedniejsi”, którzy 
prawdopodobnie woleliby niższe kosz-
ty ogrzewania w zamian za obniżenie 
standardów, takich jak np. możliwość 
niedogrzania przez kilka dni w roku. 
Widać, na przykładzie danych z Płoc-
ka, że istnieje duży potencjał obniże-
nia mocy zainstalowanej godząc się 
na chwilowe niedogrzania. To powin-
no przełożyć się na obniżenie kosz-
tów ciepła.

Patrząc również na relację między 
kosztem źródła ciepła ze źródła indy-
widualnego, a kosztem źródła siecio-
wego, widzimy bardzo niewielki mar-
gines. Konieczność pokrycia mocy 
jest istotnym kosztem. Indywidualne 
źródła ciepła są mocno konkurencyjne 
dla ciepła systemowego, dlatego tym 
bardziej istotne jest abyśmy w sposób 
mądry i przemyślany budowali sys-
tem i dobierali moc poszczególnych 
elementów.

 � Wnioski

Sama moc ciepłownicza nie jest 
tak jednoznaczna jak w systemach 
energetycznych. 

Problem doboru mocy do warun-
ków obliczeniowych - obecne warun-
ki pogodowe dość mocno odstają od 
rzeczywistości. 

Zależność mocy zainstalowanej 
i produkcji - wstawianie w podstawę 
poszczególnych urządzeń wytwór-
czych ma istotny wpływ na całkowite 
koszty od których zależy czy sektor 
ciepłowniczy będzie w stanie konku-
rować z odbiorcami indywidualnymi.     

o

energii. Jak widać stosunek czasu do 
wyprodukowanej energii jest bardzo 
dobry. Pamiętajmy jednak, że taki ma-
ły udział mocy nie zapewnia efektyw-
ności systemu w rozumieniu ustawy 
o efektywności energetycznej, a to 
z kolei pozbawia nas możliwości po-
zyskania wsparcia na rozwój systemu.
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Czy w  dzisiejszej energetyce roz-
poczęła się rewolucja i jak ona wy-
gląda? 

Dziś już nie ma wątpliwości, że 
w energetyce rozpoczęła się rewolu-
cja. Nie wiemy jednak jak i kiedy ona 
się skończy i jakie rozwiązania technolo-
giczne będą zastępowały dzisiejszą kon-
wencjonalną energetykę. Czy będzie to 
energetyka jądrowa, fotowoltaika i ener-
gia wiatrowa, generacja rozproszona czy 
inne rozwiązania. Do tego czasu w dal-
szym ciągu musimy zaopatrywać odbior-
ców w energię elektryczną i ciepło, przy 
czym na dzień dzisiejszy nie ma bardziej 
efektywnej technologii niż kogeneracja. 
Technologia kogeneracyjna - jednocze-
snego wytwarzania energii elektrycz-
nej i ciepła, znana od kilkudziesięciu lat, 
gwarantuje sprawność w całym proce-
sie na poziomie 80-85% wykorzystania 
paliwa pierwotnego, bez względu na to 
czy jest to paliwo konwencjonalne, czy 
odnawialne. Polska posiada bardzo duży 
potencjał rozwoju kogeneracji, oczywi-
ście kogeneracja nie jest rozwiązaniem 
na wszystkie możliwe bolączki. Dopóki 

Rozmowa z dr inż. Januszem Rykiem, Dyrektorem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

Rewolucja 
w energetyce?

nowe technologie nie będą w stanie za-
pewnić bezpieczeństwa energetyczne-
go jeszcze przez wiele lat system elek-
troenergetyczny będzie funkcjonował 
w oparciu o źródła konwencjonalne. 
W okresie transformacji energetyki ko-
generacja jest doskonałym sposobem 
na zwiększanie efektywności, redukcję 
emisji a jednocześnie na zachowanie 
bezpieczeństwa energetycznego. 

Jaką rolę w  rynku lokalnym pełni 
kogeneracja? 

Kogeneracja zapewnia komfort 
mieszkańcom i bezpieczeństwo ener-
getyczne. Poprzez systemy ciepłowni-
cze możemy gwarantować odbiorcom 
pobór ciepła na najwyższym poziomie, 
a przede wszystkim przyczynić się do 
wyeliminowania smogu z miast. Niestety 
dzisiaj tylko niewielka część systemów 
ciepłowniczych jest wyposażona w źró-
dła kogeneracyjne, a mamy jeszcze wiele 
obszarów, w których kogeneracja mogła-
by się rozwijać. Występują również ob-
szary miast nie objęte sieciami ciepłow-
niczymi, do których ciepło kogeneracyjne 

nie jest dostarczane. Na politykę krajową 
trzeba popatrzeć przez pryzmat polityki 
energetycznej i wskazać miejsca, w któ-
rych jej rozwój ma uzasadnienie. Roz-
wój kogeneracji to sposób na poprawę 
przede wszystkim efektywności energe-
tycznej, ale również redukcji emisji CO2. 
Poprzez podniesienie sprawności elek-
trowni węglowych z dzisiejszych 37% do 
45% możemy zredukować emisję CO2 
na poziomie 8%. W przypadku produk-
cji energii elektrycznej w jednostce ko-
generacyjnej, zwiększając sprawność 
do 80%, jesteśmy w stanie zredukować 
emisję CO2 , przypadającą na produk-
cję energii elektrycznej o minimum 50%. 

Jaki mamy potencjał do rozwoju 
kogeneracji w Polsce?

Wspólnie z Izbami Ciepłownictwa, 
Gazownictwa i Przemysłową dokonali-
śmy analizy, przy których chciałbym się 
na chwile zatrzymać. Autorem sporzą-
dzonych analiz jest Instytut Badań Sto-
sowanych Politechniki Warszawskiej 
a w pracach brali udział eksperci repre-
zentujący poszczególne organizacje. Dzi-
siaj w kogeneracji moc elektryczna przeli-
czeniowa wynosi ok. 8,5 tys. MW. Mamy 
elektrociepłownie, dostarczające energię 
elektryczną i ciepło zarówno do syste-
mów ciepłowniczych, jak i do systemu 
elektoenergetycznego; elektrociepłow-
nie przemysłowe produkujące energię 
głownie na własne potrzeby, ale rów-
nież część elektrowni wykorzystuje ciepło 
technologiczne na potrzeby grzewcze. 
W Polsce w wysokosprawnej kogeneracji 
wytwarzane jest ok. 24-26 TWh energii 
elektrycznej, wykonane analizy potwier-
dzają, że wielkość tę można co najmniej 
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podwoić. Podstawą do dalszego rozwoju 
kogeneracji jest niewykorzystany jeszcze 
potencjał ciepła użytkowego. 

Jak rozkłada się ten potencjał cie-
płowniczy? 

W Polsce wykorzystujemy ok. 900 
PJ ciepła użytkowego z czego w koge-
neracji wytwarza się aktualnie ok. 253 
PJ ciepła. Kolejne ok. 190 PJ ciepła to 
uzasadniony społecznie potencjał. Rząd 
400 PJ, czyli przeszło połowa zużywa-
nego ciepła w Polsce jest potencjal-
nym obszarem dla nowych technologii, 
takich jak: mikrogeneracja, generacja 
rozproszona, czy klastry energii. Mikro-
kogeneracja, czyli jednostki o wielkości 
od kilku do kilkunastu kW są obszarem 
w dalszym ciągu niezagospodarowa-
nym. Oczywiście pojawiają się ogra-
niczenia techniczne mikrokogeneracji, 
związane z tym, że muszą być to źró-
dła dedykowane dla pojedynczych do-
mów lub małych skupisk miejskich, co 
wpływa na wzrost kosztu realizacji tego 
typu rozwiązań. 

Dlaczego to nie jest wykorzystywa-
ne? 

W trakcie prac z Politechniką War-
szawską i Agencją Rynku Energii przy-
jęliśmy pewne założenia tych analiz. 
W pierwszym kroku dokonaliśmy ana-
lizy, w celu sprawdzenia ilości wytwa-
rzanego ciepła w Polsce, a następnie 
przeprowadziliśmy analizę techniczną 
dotyczą dostępności technologii oraz 
potencjalnych jej ograniczeń. Dokona-
na została również analiza ekonomiczna 
odnosząca się do korzyści społecznych, 
czyli efektu uzyskanego dzięki rozwojowi 
kogeneracji, poprzez większą efektyw-
ność oraz ograniczanie kosztów zwią-
zanych ze skutkami zanieczyszczenia 
powietrza w skali całego kraju. 

Ile zatem energii elektrycznej i cie-
pła możemy wytwarzać dodatkowo 
w wysokosprawnej kogeneracji? 

Przy największej wartości korzyści 
społecznej liczonej jako ekonomiczna 
wartość ENPV (wartość skorygowana 
o koszty zewnętrzne), potencjał dodat-

kowej kogeneracji można oszacować na 
poziomie 10 tys. GW. Wskazana wartość 
dotyczy inwestycji w Polsce w przypad-
ku kogeneracji w 100% zasilanej gazem. 
Widzimy, że na podstawie powyższych 
analiz nie tylko wykorzystanie węgla 
opłaca się społecznie, ale także zasi-
lanie kogeneracji w gaz ma swoje uza-
sadnienie. Szacowana korzyść z rozwoju 
kogeneracji gazowej w okresie 20-letnim 
wynosi ok. 184 mld zł. Przy nakładach 
szacowanych na poziomie ok. 41 mld zł 
i budowie ok. 10 tys. GW mocy, dodat-
kowa produkcja byłaby na poziomie 47 
TWh co oznacza, że mniej więcej 1/3 
energii elektrycznej mogłaby być wy-
twarzana w kogeneracji. 

Natomiast w ramach wykorzystania 
technologii węglowej i gazowej (w za-
leżności od zapotrzebowania na moc 
cieplną), przy podobnych parametrach 
możliwe byłoby wybudowanie ok. 7 GW 
mocy i produkcji 33 TWh. W tym przy-
padku korzyść społeczna szacowana na 
poziomie 119 mld zł osiągnięta z koge-
neracji z punktu widzenia społecznego 
byłaby mniej korzystna, ale w dalszym 
ciągu bardzo wysoka.

Jak sektor będzie się zmieniał 
i  które technologie w  mniejszym 
lub większym stopniu będą uczest-
niczyły w pokryciu bilansu? 

Przygotowane zostały analizy od-
noszące się do zmian w polityce ener-
getycznej kraju, czyli odpowiadające 
wyzwaniom związanym z jej rozwojem. 
Dotyczyły one głównie sposobu oraz ilo-
ści dodatkowych środków niezbędnych 
do podwojenia produkcji energii w ko-
generacji, do analizy wzięte zostały pod 
uwagę zarówno technologie węglowe 
jak i gazowe. Analizy zostały wykonane 
przy założeniu, że zostanie pokryta luka 
finansowa pomiędzy przychodami uzy-
skanymi ze sprzedaży energii elektrycz-
nej i ciepła a kosztami ich wytworzenia. 
W przypadku podwojenia kogeneracji 
z wykorzystaniem mieszanych techno-
logii gazowych i węglowych, korzyść wy-
nikająca z jej zastosowania wyniosła-
by 77 mld zł przy nakładach rzędu 47 
mld zł. Wskazujemy na takie rozwiąza-

nie biorąc pod uwagę, bezpieczeństwo 
energetyczne i możliwość wykorzystaniu 
naszych rodzimych paliw. Kogeneracja 
może być elementem, który pozwala na 
racjonalizowanie wydobycia paliw i od-
powiedzią na wymagania UE w zakresie 
redukcji emisji CO2 . Z analiz wynika, że 
jeśli w dalszym ciągu chcemy budować 
nowe źródła kogeneracyjne w miejsce 
istniejących ciepłowni, wymagają one 
wsparcia w odniesieniu do obecnych 
cen rynkowych energii elektrycznej i cie-
pła. Badania potwierdzają, że udzielane 
wsparcie i dodatkowe środki przezna-
czane na budowę tego typu jednostek 
w ogólnym rozrachunku z punktu widze-
nia społecznego są opłacalne.

Czy mógłby Pan powiedzieć trochę 
na temat mechanizmów wsparcia. 

Trwają dyskusje i prace nad mecha-
nizmem wsparcia pomiędzy przedstawi-
cielami sektorów przemysłowych i Mini-
sterstwem Energii. Prace te koncentrują 
się na mechanizmach, które są zgodne 
z zasadami pomocy publicznej. Projekt 
systemu wsparcia bazuje na podobnych 
rozwiązaniach jak dla OZE. Najważniej-
sze elementy wsparcia polegałyby na do-
płacie do cen energii elektrycznej wytwo-
rzonej w wysokosprawnej kogeneracji. 
W przypadku źródeł nowych byłaby to 
aukcja na dopłaty, podzielona na techno-
logiczne koszyki, jeżeli Komisja Europej-
ska wyrazi na takie rozwiązanie zgodę. 
Ministerstwo określałoby budżet, w ra-
mach którego byłyby realizowane nowe 
inwestycje. Pozostaje jeszcze obszar ist-
niejących źródeł, dla których planowana 
jest dopłata, ze względu na powstające 
luki finansowe pomiędzy przychodami 
a kosztami wynikające z różnych sytu-
acji rynkowych. Dla źródeł istniejących 
przyjęte zostało założenie, że mecha-
nizm będzie elastyczny w zależności od 
warunków rynkowych w danym roku i je-
żeli nie będzie takiej potrzeby wsparcie 
nie będzie przyznawane. 

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała: Dorota Kubek,  
Wydawnictwo "Nowa Energia"
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Właściwe prowadzenie korekcji 
chemicznej obiegów wodnoparowych 
bloków energetycznych ma zapewnić 
prawidłową i bezpieczną eksploatację 
urządzeń energetycznych. 

W elektrociepłowni Veolia Energia 
Łódź S.A. EC3 do 2015 roku korekcję 
chemiczną prowadzono dawkując pre-
parat Kotamina C. Sterowanie odbywa-
ło się na podstawie sygnału 4…20 mA 
wielkości przepływu wody uzupełnia-
jącej kotła i nastaw wydajności pompy 
dawkowania preparatu przeprowadza-
nych na polecenie laboranta ruchowego. 
W związku z potrzebą modernizacji prze-
starzałej stacji oraz automatyzacji zdecy-
dowano się na zmianę reżimu z amino-
wego na fosforanowo-aminowy. 

 � Cel budowy nowych 
stacji dozowania Elimin-
oxu i fosforanów 

Budowa stacji dozowania fosforanu 
trójsodowego (fosforanów) dla kotłów 

Jacek Krenc, Veolia Energia Łódź S.A.  
Marian Mazurkiewicz, Tomasz Ugorek Zakład Chemii i Diagnostyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. 

Właściwe prowadzenie korekcji chemicznej, obserwacja wielkości parametrów 
fizykochemicznych czynnika w obiegu wodno-parowym podczas eksploatacji 

oraz odpowiednio szybkie reagowanie na te zmiany mają ogromny wpływ na 
utrzymanie wysokiej dyspozycyjności bloków energetycznych. Niedotrzymanie 
zalecanych parametrów wody zasilającej, kotłowej, pary, kondensatów i skroplin 
skutkuje awaryjnością kotłów i wymienników ciepła oraz występowaniem 
przyspieszonych procesów korozyjnych.

Pomiary fizykochemiczne a korekcja 
chemiczna obiegu wodnoparowego 
na przykładzie EC3 Veolia Energia Łódź S.A.

1–3 oraz dozowania karbohydrazydu (Eli-
min-oxu) dla bloków 1–4 miała na celu:

 � zmianę środka korygującego z Kota-
miny C na fosforan i Elimin-ox,

 � optymalizację i automatyzację daw-
kowania koregentów,

 � zmianę lokalizacji stacji dawkowania 
oraz ich kumulację,

 � poprawę warunków BHP,
 � zminimalizowanie kosztów bieżącej 

kontroli analitycznej i codziennej ob-
sługi.

 � Kryteria, jakie powinny 
spełniać stacje 
dozowania

Głównym kryterium stawianym sta-
cjom dozowania jest ich bezobsługo-
wość. Obecnie w elektrowniach ob-
serwuje się tendencję nakierowaną na 
likwidację stanowisk laborantów ru-
chowych, którzy na podstawie wyko-
nywanych analiz podejmowali decyzję 
o uruchomieniu, zmianie wydajności 

lub zatrzymaniu dozowania koregen-
tów. Bezobsługowość nowych stacji jest 
realizowana poprzez analizę sygnałów 
wejściowych oraz automatycznie inicjo-
wanie procesu dawkowania, który zosta-
nie zakończony po osiągnięciu zdefinio-
wanego poziomu wartości parametrów 
mierzonych. 

Kolejnym kryterium jest bezawaryj-
ność, która przy braku obsługi jest klu-
czowa. Stacja powinna być zbudowana 
z odpowiednich materiałów, niezawod-
nych elementów oraz zgodnie z najlep-
szą wiedzą i doświadczeniem. Elemen-
ty kluczowe, pracujące pod wysokim 
ciśnieniem, wymagające najczęstszych 
prac serwisowych i narażone na usterki 
powinny być redundantne. Tymi samymi 
wymaganiami należy się kierować pro-
jektując i dobierając elementy sterowa-
nia i automatyki.

Trzecim kryterium jest sterowność 
– stacje na podstawie indywidualnych 
ustawień powinny utrzymywać stężenia 
dawkowanych koregentów w sposób in-
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dywidualny dla danego bloku (kotła), tak 
by zminimalizować powstawanie zagro-
żeń ze strony korozji. Jest to najtrudniej-
sze kryterium do spełnienia, ponieważ 
w założeniu ma ono na celu zastąpie-
nie wieloletniego doświadczenia i wie-
dzy laboranta ruchowego odpowiednimi 
algorytmami sterowanymi na podstawie 
sygnałów wejściowych pochodzących 
od analizatorów pomiarów fizykoche-
micznych.

 � Wymogi 

Zadanie miało być zrealizowane 
w systemie „pod klucz”. Prace były wyko-
nywane podczas postoju remontowego 
(stacja dozowania fosforanów) oraz przy 
pracujących kotłach (stacja dozowania 
Elimin-oxu). W realizacji prac bardzo waż-
ną kwestią było zapewnienie możliwości 
prowadzenia korekcji obiegu wodnopa-
rowego na pracujących blokach. Termin 
realizacji zadania był przewidziany na 
okres od 30.10.2015 r. do 12.11.2016 r.  
(stacja dozowania fosforanów) oraz od 
18.05.2015 r. do 30.11.2016 r. (stacja 
dozowania Elimin-oxu). 

 � Wykonanie 

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, wymo-
gami i oczekiwaniami specjalistów Veolia 
Energia Łódź S.A., „ENERGOPOMIAR” 
Sp. z o.o. przygotował oferty na wyko-
nanie zadań: „Wykonanie instalacji au-
tomatycznego dawkowania Elimin-oxu 
dla kotłów parowych wraz z zabudową 
pomiarów fizykochemicznych dla bloku 
3 i 4” oraz „Wykonanie kompleksowego 
przystosowania instalacji korekcji wody 
kotłowej do wdrożenia reżimu fosforano-
-aminowego dla kotłów parowych w EC3 
Veolia Energia Łódź S.A.”

Realizację zamówienia wykonano 
w następujący sposób:

 � „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.:
 – prowadzenie kontraktu,
 – wykonanie projektu,
 – budowa i montaż stacji dozowania 
fosforanów i Elimin-oxu,
 – wykonanie i montaż układów po-

miarów fizykochemicznych na blo-
kach 3 i 4,
 – montaż nowych sond poboru pró-
bek oraz tras impulsowych na blo-
kach 3 i 4,
 – doprowadzenie sygnałów od ana-
lizatorów do szaf sterowniczych,
 – rozruch, optymalizacja i nadzór 
nad układem przez okres 6 mie-
sięcy,
 – sporządzenie instrukcji eksplo-
atacji,
 – szkolenie obsługi Zamawiające-
go w zakresie eksploatacji i ob-
sługi stacji,
 – udział w pracach serwisowych.

 � Podwykonawcy i poddostawcy:
 – P.W. Semako Sp. z o.o. - dostawy 
i montaże w branży elektrycznej 
i AKPiA oraz udział w uruchomie-
niu, optymalizacji i szkoleniu w za-
kresie eksploatacji;
 – FAPO - Pompy i Systemy Dozo-
wania - wykonanie stacji daw-
kowania fosforanów w zakresie 
branży mechanicznej;
 – Elektro-Automatika - prace mon-
tażowe i spawalnicze w branży 
mechanicznej.

 � Stan instalacji przed 
modernizacją

Wcześniejsza korekcja obiegu wod-
no-parowego w EC3 prowadzona była 
poprzez dozowanie wyłącznie roztwo-
ru Kotaminy C do rurociągów ssących 
pomp wody zasilającej poszczególnych 
kotłów parowych.

Głównymi urządzeniami instalacji 
dawkowania Kotaminy C były:

 � zbiornik magazynowy Kotaminy C 
o objętości 1,7 m3 - 1 szt.,

 � zbiorniki robocze roztworu Kotaminy 
C o objętości 0,78 m3 - 2 szt.,

 � pompy dozujące roztwór Kotami-
ny C o wydajności maksymalnej 
13,3 dm3/h i ciśnieniu 8 bar - 6 szt. 

 � Stacja dozowania 
fosforanów

Zakres prac przewidywał budowę 
stacji dozowania fosforanów dla kotłów 
K-1, K-2 i K-3. Instalację usytuowano 
w nowo wyremontowanym pomieszcze-
niu, w bezpośrednim sąsiedztwie istnie-
jącej stacji dozującej fosforan do kotłów 
K-6 i K-9. Do celów optymalizacji pracy 

Fot. 1. Stacja dozowania fosforanów dla kotłów K-1, K-2, K-3 (źródło: ENERGOPOMIAR)
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obsługi przy przygotowaniu roztworu, po 
konsultacjach z Veolia Energia Łódź S.A., 
zdecydowano się skorzystać z wykona-
nego wcześniej zbiornika fosforanów. 

Stację dozowania fosforanów przed-
stawiono na fotografii 1.

Główną zaletą zbudowanej stacji 
dawkowania jest fakt, iż proces dozo-
wania może odbywać się w sposób cią-
gły lub okresowy według parametrów 
mierzonych wartości zadanych przez 
sterownik. 

Dzięki prawidłowemu rozmieszcze-
niu poszczególnych elementów stacja 
jest funkcjonalna i dostosowana do ergo-
nomii użytkownika, co zapewnia wygo-
dę podczas rutynowej obsługi instalacji. 
Budowa zespołu pozwala na wygodne 
wykonanie zabiegów konserwacyjnych 
i naprawczych urządzenia. 

Zbiornik roztworu fosforanów po-
siada czujnik poziomu, który poprzez 
sterownik informuje o niskim stanie roz-
tworu w zbiorniku oraz zapobiega pra-
cy „na sucho”. 

 � Główne elementy stacji 
dozowania fosforanów

Kompletna stacja składa się z na-
stępujących elementów:

 � Układ przygotowawczy:
Układ przygotowawczy, w skład któ-

rego wchodzą: zbiornik przygotowaw-
czy i roboczy, mieszadło, poziomowskaz 
wraz z czujnikiem poziomu (wykonane 
przez firmę Babcock) i stanowią część 
wspólną instalacji dozowania fosforanów 
dla kotłów K-1, K-2, K-3 (prod. ENER-
GOPOMIAR) oraz K-6 i K-9 (prod. Bab-
cock).

 � Osadnik:
Osadnik ma na celu zatrzymanie 

ewentualnych zanieczyszczeń przedo-
stających się ze zbiornika do pompy 
podczas poboru roztworu koregenta. 

 � Układ pompowy:
Układ pompowy instalacji składa się 

z czterech pomp dozujących nurniko-
wych (w tym jedna rezerwowa) jedno-
stronnego działania, umożliwiających 
płynną regulację wydajności od zera do 
maksimum w czasie pracy. 

 � Manometr kontaktowy:
Manometr kontaktowy umożliwia 

chwilowy odczyt ciśnienia próbki z jed-
noczesnym zamknięciem lub otwarciem 
obwodu elektrycznego, w zależności od 
zadanego ciśnienia.

 � Tłumik pulsacji:
Tłumiki pulsacji zostały zastosowane 

w celu kompensacji impulsowego wzro-
stu ciśnienia w instalacji tłocznej pompy. 

 � Zawór bezpieczeństwa:
Zawór bezpieczeństwa służy do za-

bezpieczenia instalacji przed przekrocze-
niem dopuszczalnej wartości ciśnienia.

 � Wanna odciekowa:
Wanna odciekowa jest wykonana 

ze stali kwasoodpornej. Jej zadaniem 
jest przejęcie całej zawartości fosforanu 
w przypadku nieszczelności.

 � System sterowania oraz 
monitorowania 

W EC3 Veolia Energia Łódź S.A. sta-
cja dozowania fosforanów może praco-
wać w trybie automatycznym lub ręcz-

nym. Sterowanie czasem pracy pomp 
dozujących odbywa się na podstawie 
miliamperowego sygnału z analizatora 
odczynu pH wody kotłowej. 

Praca sterownika polega na ciągłym 
porównaniu wartości zadanej i mierzo-
nej. W przypadku spadku lub wzrostu 
poziomu odczynu pH poniżej lub powy-
żej wartości zadanej, czas pracy pompy 
dawkującej w jednakowych odcinkach 
czasu będzie wydłużał się lub skracał. 
Uwzględniana jest również korekta od 
tendencji zmian wartości pomiarowej.

Dodatkowo, przez sterownik moni-
torowany jest pomiar przewodności wo-
dy kotłowej oraz sprawdzane są warun-
ki, które układ musi spełnić, aby stacja 
mogła pracować:

 � poziomu roztworu fosforanów 
w zbiorniku,

 � wartości ciśnienia w rurociągu tłocz-
nym pompy dawkującej. 
W przypadku przekroczenia warto-

ści granicznych następuje zatrzymanie 
pompy i uruchomienie alarmu – sy-
gnału świetlnego. Za sterowanie i wi-

Rys. 1. Wykaz elementów na drzwiach szafy sterowniczej 301LFN20GH001  
(źródło: ENERGOPOMIAR)
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zualizację pracy instalacji dozowania 
fosforanów dla kotłów K-1, K-2, K-3 
odpowiedzialny jest sterownik progra-
mowalny typu S7-300 firmy Siemens, 
wraz z graficznym dotykowym panelem 
operatorskim TP700, zainstalowany 
w szafie sterowniczej (rys. 1). Panel 
pozwala na kontrolę pracy poszczegól-
nych urządzeń instalacji, odczyt pomia-
rów i przegląd alarmów. Służy również 
do sterowania poszczególnymi napę-
dami wchodzącymi w skład instalacji.
1. lampa sygnalizacji obecności zasi-

lania w szafie; 
2. panel operatorski z matrycą doty-

kową;
3. wybór sterowania „lokalnie/DCS”. 

W trybie lokalnym instalacja ste-
rowana jest przez sterownik zabu-
dowany w szafie, zaś w trybie DCS 
sterowanie urządzeniami odbywa 
się z systemu nadrzędnego;

4. lampy sygnalizacyjne pomp dozu-
jących fosforan; 

5. przełącznik trybu pracy pomp do-
zujących fosforan. Każda z pomp 
dozujących fosforan posiada wła-
sny przełącznik trójpozycyjny, który 
pozwala na przełączanie pomiędzy 
następującymi trybami:

 – „auto” – automatyczne sterowanie 
pracą pompy poprzez sterownik,
 – „stop” – wyłączenie pompy, brak 
możliwości pracy pompy,
 – „ręczny” – załączenie pompy do-
zującej w trybie ręcznym.
 – Zbijakowy wyłącznik bezpieczeń-
stwa. Awaryjne wyłączenie pomp.

 � Stacja dozowania Elimin-
oxu

Stanowiska stacji dozowania Elimin-
-oxu rozmieszczono w układzie: jedna 
stacja na dwa bloki. Instalacja składa 
się z dwóch beczek roztworu Elimin-oxu 
o pojemności 200 l umieszczonych na 
wannach odciekowych. Obok beczek 
usytuowana jest konstrukcja stacji daw-
kowania wykonana z profili i blach nie-
rdzewnych, na której zamontowane są 
dawkujące pompy membranowe wraz 
z niezbędną armaturą. Zespół dwóch 

stanowisk sterowany jest z jednej sza-
fy AKPiA. Na fotografii 2 przedstawio-
no instalację dozowania Elimin-oxu dla 
bloków 1 i 2.

Działanie instalacji dozowania Eli-
min-oxu polega na dostarczeniu, po-
przez pompę membranową, żądanej 
dawki Elimin-oxu do rurociągu ssące-
go pomp wody zasilającej. Część daw-
ki razem z wydzielającymi się oparami 
jest zwracana do zbiornika poprzez sa-
moodpowietrzającą głowicę dozującą. 
Układ został zabezpieczony zaworem 
bezpieczeństwa z wypływem skierowa-
nym do zbiornika.

 � Główne elementy stacji 
dozowania Elimin-oxu

Kompletna stacja składa się z na-
stępujących elementów:

 � Zbiornik:
Zbiornik Elimin-oxu o pojemności 

200 l. 
 � Wanna odciekowa:

Wanna odciekowe o pojemności 
200 l służąca do przejęcia całej zawar-
tości beczek Elimin-oxu w przypadku 
nieszczelności.

 � Układ pompowy:

Fot. 2. Instalacja dozowania Elimin-oxu (źródło: ENERGOPOMIAR)

Układ pompowy instalacji dozowa-
nia Elimin-oxu na jeden blok składa się 
z dwóch pomp membranowych (jednej 
pracującej i jednej rezerwowej). 

 � Manometr kontaktowy:
Manometr kontaktowy umożliwia od-

czyt ciśnienia próbki z jednoczesnym 
zamknięciem lub otwarciem obwodu 
elektrycznego, w zależności od zada-
nego ciśnienia.

 � Tłumik pulsacji:
Tłumiki pulsacji zostały użyte w ce-

lu kompensacji impulsowego wzrostu 
ciśnienia w instalacji tłocznej pompy. 

 � Zawór bezpieczeństwa:
Zawór bezpieczeństwa przezna-

czony jest do zabezpieczenia instalacji 
przed przekroczeniem dopuszczalnej 
wartości ciśnienia.

 � System sterowania oraz 
monitorowania 

Stacja dozowania Elimin-oxu pracu-
je w trybie automatycznym lub ręcznym. 
Sterowanie odbywa się poprzez ciągłą 
analizę wskazań pomiaru odczynu pH 
dla bloków 1 i 2 wody zasilającej, a dla 
bloków 3 i 4 kondensatu lub przewod-
ności właściwej kondensatu. Sterownik 
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w sposób ciągły dokonuje korekt wydaj-
ności pomp dozujących. W przypadku 
spadku lub wzrostu wartości mierzonej 
poniżej lub powyżej wartości zadanej, na 
podstawie ciągłego porównania warto-
ści mierzonej i tendencji zmian automa-
tycznie dokonywane są nowe nastawy 
pompy dozującej. 

Dodatkowo sprawdzane są warunki 
na gotowość układu do pracy:

 – poziom roztworu Elimin-oxu 
w beczce,
 – wartość ciśnienia w  rurociągu 
tłocznym pompy dawkującej. 

W przypadku przekroczenia warto-
ści granicznych następuje zatrzymanie 
pracy pompy i uruchomienie alarmu – 
sygnału świetlnego.

Do sterowania i wizualizacji pracą 
instalacji dozowania Elimin-oxu zasto-
sowano sterownik programowalny typu 
S7-1200 firmy Siemens oraz graficzny 
dotykowy panel operatorski KTP400 
zainstalowany w szafie sterowniczej 
(rys. 2).

Oznaczenia na rysunku:
1. panel operatorski z matrycą doty-

kową
2. wybór źródła zasilania
3. wybór sterowania (lokalne lub DCS)
4. przełącznik trybu pracy pomp do-

zujących Elimin-ox. Każda z pomp 
dozujących posiada własny prze-
łącznik trójpozycyjny, który pozwala 
na przełączanie pomiędzy następu-
jącymi trybami:

5. „auto” – automatyczne sterowanie 
pracą pompy poprzez sterownik,

6. „stop” – wyłączenie pompy, brak 
możliwości pracy pompy,

7. „ręczny” – załączenie pompy dozu-
jącej w trybie ręcznym.

 � zbijakowy wyłącznik bezpieczeń-
stwa. Wyłączenie awaryjne 

 � Dodatkowe pomiary 
fizykochemiczne

W ramach zadania przewidziano 
również rozbudowę istniejących syste-
mów pomiarów fizykochemicznych dla 
kotłów K-6 i K-9 o dodatkowe pomiary 
niezbędne do sterowania dozowaniem 

Elimin-oxu. Dobudowano cztery nowe 
układy przygotowania próbki skroplin 
i wody zasilającej na ssaniu pomp. Zo-
stały one umiejscowione na stojakach 
wzdłuż istniejącego już systemu poboru 
próbek między blokami nr 3 i 4 na po-
ziomie +8,5 m. Każdy panel wyposażo-
ny jest w: pojedyncze zawory odcinają-
ce na instalacji przedmuchu, chłodnicę, 
dodatkowy zawór regulacyjno-odcina-
jący, zawór regulacyjny poboru próbki 
dla celów laboratoryjnych w okresie uru-
chamiania kotła (próbka tymczasowo 
zanieczyszczona), automatyczny bez-
piecznik termiczny, regulator ciśnienia 
wstecznego zapewniający stałą wiel-
kość przepływu próbki dla pomiarów 
ciągłych niezależnie od wahań ciśnie-
nia na wlocie, termomanometr do po-
miarów temperatury i ciśnienia próbki 
kierowanej do pomiarów ciągłych oraz 
rotametr dla określenia ilości próbki kie-
rowanej do przyrządów pomiarowych.

Na fotografii 3 przedstawiono sto-
jak z dobudowanymi panelami pobo-
ru próbek.

Wszystkie elementy paneli zosta-
ły wykonane ze stali austenitycznej, co 
ogranicza wpływ materiału, z którego są 
wykonane na wyniki analiz fizycznych 
i chemicznych. 

Rys. 2. Widok drzwi szafy sterowniczej 301LFN41GH001 (źródło: ENERGOPOMIAR)

Aparatura pomiarowa zainstalo-
wana została na stojaku wewnątrz 
kontenera umieszczonego między 
kotłami K-6 i K-9, w bezpośrednim 
sąsiedztwie układów przygotowania 
próbek. Wszystkie analizatory posia-
dają wskaźniki miejscowe, na których 
wyświetlane są wyniki pomiarów oraz 
inne, niezbędne do przyjaznej komu-
nikacji i prawidłowej pracy wskazania 
i komunikaty. Urządzenia pomiarowe 
posiadają możliwość swobodnego 
programowania zakresów pomiaro-
wych z proporcjonalnym sygnałem 
wyjściowym 4…20 mA. Przed każ-
dym pomiarem zainstalowano rota-
metr pozwalający na pełną kontrolę 
ilości próbki kierowanej do poszcze-
gólnych analizatorów oraz zawór igło-
wy umożliwiający odcięcie dopływu 
próbki w przypadku serwisowania cel-
ki pomiarowej. 

Na fotografii 4 przedstawiono apa-
raturę pomiarową wody zasilającej 
i skroplin z głowicami pomiarowymi.

Wszystkie sygnały wyjściowe zo-
stały zebrane i wpięte do istniejących 
szaf obiektowych w kontenerze. Sy-
gnały sterownicze (wartość odczynu 
pH i przewodność kondensatu) zo-
stały przekazane do właściwych sta-
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cji dozowania Elimin-oxu. W tabeli 1 
przedstawiono zestawienie dobudo-
wanych punktów poboru próbek, re-
alizowanych pomiarów fizykochemicz-
nych dla poszczególnych próbek oraz 
zakresy pomiarowe. 

Wszystkie zbudowane stacje dzia-
łają poprawnie, a sterownik odpowied-
nio dostosowuje pracę pomp utrzymu-
jąc wartość zadaną na wymaganym 
poziomie. 

Trwają dalsze prace nad optymali-
zacją procesu dawkowania Elimin-oxu 
do wody zasilającej. Zdecydowano 
się na zmodyfikowanie dozowanego 
koregenta poprzez przygotowywanie 
mieszaniny roztworu Elimin-oxu, wo-
dy amoniakalnej i wody zdeminerali-
zowanej w odpowiednich proporcjach.

W wyniku powyższych działań od-
notowano:

 � znaczne zmniejszenie zapotrzebo-
wania układu na Elimin-ox,

 � obniżenie wartości przewodności 
kwasowej pary i wody zasilającej, 

 � sumaryczne zmniejszenie kosz-
tów eksploatacji stacji dozowania 
Elimin-oxu.

 � Podsumowanie

W wyniku modernizacji stacji daw-
kowania koregentów w EC3 Veolia 
Energia Łódź S.A. uzyskano następu-
jące efekty:

 � wyższy poziom standardu eksplo-
atacji instalacji pomiarów fizyko-
chemicznych tak pod względem 
BHP, jak i zaleceń wytycznych 
oraz wymogów norm,

 � zmniejszenie ilości wykonywanych 
analiz chemicznych przez pracow-
ników laboratorium chemicznego 
przy równoczesnym zapewnieniu 
prawidłowej kontroli procesu daw-
kowania koregentów,

 � zwiększenie zakresu automatyza-
cji stacji,

 � ograniczenie zakresu prac kon-
serwacyjnych i  remontowych, 
zminimalizowanie kosztów kontroli 
chemicznej czynnika obiegowego.�
� o

Fot. 3. Stojak z panelami przygotowania próbki (źródło: ENERGOPOMIAR)

Fot. 4. Aparatura pomiarowa wody zasilającej i skroplin  
z głowicami pomiarowymi (źródło: ENERGOPOMIAR)

Tab.1. Zestawienie punktów poboru próbek i realizowanych pomiarów fizykochemicznych 
(źródło: ENERGOPOMIAR) 

Lp. Punkt poboru próbek Dodatkowo zabudowane pomiary

1 Woda zasilająca 
ssanie

Manualne + ciągłe:
Przewodność kwasowa (za kolumną kationową) 0–1 µS/cm

Tlen 0–100 ppb O2/l

2 Kondensat główny 
tłoczenie

Manualne + ciągłe:
Odczyn 0–14 pH

Przewodność właściwa 0–20 µS/cm
Przewodność kwasowa (za kolumną kationową) 0–1 µS/cm

Stan na dzień 31.03.2017 r.
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Tomasz Kozar, Strateg Technologiczny, Microsoft Polska

We wrześniu 2016 r. Ministerstwo Energii przyjęło Plan Rozwoju 
Elektromobilności, który ma przyczynić się do umacniania wzrostu 

gospodarczego Polski. Plan zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach jeździć 
będzie milion samochodów elektrycznych. Warto spojrzeć jak dzisiaj wygląda 
sytuacja tworząca się na rynku. Jakie wyzwania stają przed operatorami sieci 
energetycznych? Jak firmy technologiczne typu Microsoft mogą wspomóc rozwój 
elektromobilności w Polsce?

 � Kilka ciekawych liczb1

W ubiegłym roku w Polsce zareje-
strowano 454 samochody z napędem 
elektrycznym (BEV - battery electric ve-
hicles) oraz funkcjonowało 300 stacji ła-
dowania. Jest to jeden z gorszych wyni-
ków w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy 
daleko za Holandią czy Norwegią - dla 
przykładu, w Norwegii jest prawie 200 
tys. samochodów elektrycznych i dzię-
ki 9 tys. stacji ładowania dostępnym co 
50km, można wybrać się z Oslo za krąg 
polarny. Co ciekawe, wyprzedziła nas 
Ukraina, która jest w pierwszej dziesiąt-
ce krajów pod względem liczby rejestro-
wanych samochodów elektrycznych. Na 

Dlaczego operatorzy sieci energetycznych 
boją się elektromobilności?

konferencji #CEEEV, która odbyła się 
niedawno w Warszawie firma ukraiń-
ska powiedziała, że zakup samochodów 
elektrycznego to patriotyzm, polegający 
na zmniejszeniu ilości importowanej ro-
py i zamożność obywateli nie ma tutaj 
znaczenia.

Wybudowanie infrastruktury w Nor-
wegii zajęło 7 lat. Do 2025 ma zostać 
wprowadzony całkowity zakaz sprzedaży 
samochodów z emisją spalin (ICE). War-
to też pamiętać, że w Norwegii istnieją 
programy wspierające rozwój rynku e-sa-
mochodów, których w Polsce brak: zwol-
nienie z akcyzy i VAT, brak opłat za drogi, 
parkingi, możliwość korzystania z pasów 
dla autobusów i ogromna infrastruktura 
stacji ładowania. Rząd Norweski finan-

suje koszty budowy stacji ładowania. 
W Polsce jesteśmy na początku tej 

drogi i pojawia się problem jajka i kury. 
Bez infrastruktury ładowania nie ma sa-
mochodów. Bez samochodów elektrycz-
nych nie ma inwestycji w infastrukturę. 
Prawdziwym wyzwaniem jest więc zdy-
namizowania rynku oraz wykreowanie 
popytu na samochody. W celu promo-
cji elektromobilności w Polsce powstała 
spółka Electromobility Poland. Powołały 
ją cztery największe firmy energetyczne. 
Jednym z działań spółki był konkurs na 
polski samochód elektryczny. Wiele firm 
zachodnich idzie w inną stronę. Promują 
przywileje wynikające z posiadania sa-
mochodu elektrycznego: reklamy miejsc 
parkingowych, jakości obsługi, elastycz-

1) Dane liczbowe, pochodzą ze strony internetowej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) - http://www.cepik.gov.pl/
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ne taryfy, aplikacje mobilne i programy 
lojalnościowe. 

 � Elektromobilność 
wyzwaniem dla sieci 
energetycznych

„Elektromobilność będzie wielkim 
wyzwaniem zarówno dla producentów 
energii, operatora systemu przesyłowe-
go, jak i dystrybutorów energii” - przy-
znał w jednym z wywiadów prezes PSE 
Eryk Kłossowski. Rozwój elektromobil-
ności bez wątpienia wpłynie na działa-
nie polskich sieci przesyłowych i dys-
trybucyjnych.

Oryginalny Projekt Ustawy o elektro-
mobilności nakładał na operatorów sieci 
dystrybucyjnych (OSD) nowe obowiąz-
ki związane z budową, zarządzaniem, 
konserwacją i remontami punktów łado-
wania. Jeden z prawników pracujących 
nad ustawą powiedział, że był ogromny 
nacisk ze strony polskich spółek ener-
getycznych, aby projekt ustawy zmie-
nić. W nowej wersji nie ma już tych zapi-
sów, ale czy to oznacza, że polskie spółki 
energetyczne mogą spać spokojnie?

Można się również spotkać z poglą-
dem, że sieć dystrybucyjna nie jest na 
to przygotowana. Ze względu na jej stan 
techniczny mamy w Polsce bardzo długi 
czas realizacji przyłączeń infrastruktury 
ładowania, wynoszący nawet kilkanaście 
miesięcy. Ogranicza to dynamikę i moż-
liwości budowy nowych stacji.

Przyjmując scenariusz, że do 2025 
roku zarejestrowanych będzie milion aut 
elektrycznych, wygeneruje to zapotrze-
bowanie na energię elektryczną w wyso-
kości do 4 TWh rocznie. Baterie samo-
chodów elektrycznych będą ładowane 
głównie w nocy. W ten sposób może 
zostać wyrównana tzw. dolina nocna, 
czyli spadek zapotrzebowania na prąd 
w godzinach nocnych. Aby skorzystać 
z dynamicznej i tańszej taryfy nocnej 
użytkownik musi być wyposażony w in-
teligentny licznik systemowy (smart me-
ter). Na dzień dzisiejszy tylko kilkanaście 
procent odbiorców energii elektrycznej 
w Polsce ma zainstalowane takie liczniki.

Wzrost używania samochodów elek-

trycznych w szczytowych okresach za-
potrzebowania na energię elektryczną 
może spowodować zaburzenia w ge-
neracji i działaniu sieci dystrybucyjnej, 
a nawet przerwy w dostawach energii. 
Według planów, w 2020 r. w Polsce licz-
ba stacji ładowania ma wzrosnąć do 6,5 
tys. Tak gwałtowny rozwój infrastruktury, 
będzie wyzwaniem dla dystrybutorów 
i producentów energii w Polsce. 

Połączenie starych i nowych roz-
wiązań energetycznych jest wyjątkową 
szansą dla nowych technologii i mode-
li biznesowych. Potrzebne są zupełnie 
nowe procesy oraz narzędzia do zarzą-
dzanie stacjami ładowania, bilansowania 
mocy, zarządzania klientami, rozliczania 
usług także aplikacje mobilne dla kierow-
ców do nawigacji, rezerwacji miejsca, 
programy lojalnościowe. 

Przedsiębiorstwa energetyczne cze-
ka Transformacja Cyfrowa i dostoso-
wanie usług do nowych potrzeb rynku, 
a także przebudowa modeli bizneso-
wych. Czy polskie firmy energetyczne 
są na to przygotowane i czy nadążą ze 
zmianą swojego biznesu?

 � Elektromobilność 
z Microsoft 

Microsoft współpracuje z firmami 
Allego, ABB nad rozwiązaniami do za-
rządzania stacjami ładowania. Projekty 
realizowane są w Berlinie i w Amsterda-
mie obejmują obszary: monitoring stacji, 
konserwacją predykcyjną, zarządzanie 
klientami i rozliczanie transakcji. 

Pojawienie się większej liczby samo-
chodów elektrycznych będzie powodo-
wało punktowe skoki w zużyciu energii. 
Konieczne będą systemy bilansowa-
nia mocy i zarządzania stratami energii. 
Warto wspomnieć o rozwiązaniach wy-
pracowanych z globalnymi firmami np. 
Schneider Electric oraz z polskimi star-
tupami – eQuilibra.

Platforma Microsoft Connected Ve-
hicle, opracowana wraz z producentami 
samochodów, umożliwia zdalne diagno-
zowanie i serwisowanie jeszcze przed 
wystąpieniem awarii. Analiza danych 
w czasie rzeczywistym podnosi nieza-

wodności infrastruktury i zapewnia lep-
szą integrację z samochodami. Samo-
chód on-line, może generować 25 GB 
danych na godzinę. To jest duża ilość in-
formacji do przetworzenia w czasie rze-
czywistym. Możliwości takie daje techno-
logia cyfrowa: Internet Rzeczy, Uczenie 
Maszynowe, czy Sztuczna Inteligencja. 

Ponieważ infrastrukturę do zarządza-
nia elektromobilnością budujemy w Pol-
sce od zera, warto w nią wbudować in-
nowacje, zapewniające konkurencyjność 
oraz skok technologiczny. 

Można w Polsce wybudować Otwar-
tą Platformę Wymiany Energii, któ-
ra będzie łączyć producentów ener-
gii, operatorów sieci dystrybucyjnych, 
użytkowników samochodów, właścicieli 
punktów ładowania, prosumentów ener-
gii. Właścicielem platformy może być 
polski Operator Sieci Energetycznej. Był-
by to cyfrowy supermarket, do którego 
każdy by mógł wejść, żeby wymieniać 
się usługami powiązanymi z nową dzie-
dziną elektromobilności. Można by tam 
sprzedawać i kupować energię, również 
z OZE, dokonywać opłaty za ładowanie, 
współdzielenie pojazdów, parkingi, auto-
strady, produkty spożywcze kupowane 
na stacjach ładowania. Platforma oparta 
byłaby na technologii Blockchain i umoż-
liwiłaby wzrost konkurencyjności na ryn-
ku handlu energią i nowe możliwości dla 
uczestników rynku, przy jednoczesnym 
obniżeniu kosztów i zwiększeniu bezpie-
czeństwa przeprowadzanych transakcji.

Koncepcja jest możliwa do realizacji 
na platformie Microsoft Azure. Jej opera-
tor mógłby przyczynić się do zdynamizo-
wania rynku elektromobilności i szybszej 
budowy infrastruktury.

Pełną wersję artykułu można znaleźć 
na stronie: https://news.microsoft.

com/pl-pl/features/

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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W lutym 2017 roku Enigma, pol-
ska firma informatyczna z Warszawy, 
która zwyciężyła w przetargu, podpi-
sała umowę o partnerstwie publiczno-
-prywatnym z samorządem Wrocławia. 
Niecałe osiem miesięcy później wro-
cławianie i turyści mogli już korzystać 
z efektu tej współpracy, a jest nim VO-
ZILLA, pierwsza miejska wypożyczalnia 
samochodów elektrycznych w Polsce. 
To innowacyjny projekt wyrastający na 
styku dwóch światowych trendów – 
współdzielenia samochodów (car-sha-
ringu) oraz dynamicznie rozwijającej się 
elektromobilności. 

 � Jak działa VOZILLA?

Z usługi może korzystać każdy po-
siadacz aktywnego prawa jazdy. Na po-
czątku należy pobrać na telefon aplika-
cję (dostępną na telefony z systemem 
Android lub iOS) i zarejestrować się 
w systemie. Jako operator wypożyczal-
ni stworzyliśmy aplikację specjalnie na 
potrzeby Wrocławia. Samochód można 
zarezerwować również za pośrednic-
twem strony internetowej www.vozilla.
pl. Po weryfikacji danych i uruchomieniu 
aplikacji otrzymujemy informację o do-

Miłosz Franaszek, Szef Projektu VOZILLA

Od listopada ubiegłego roku w stolicy Dolnego Śląska działa Miejska 
Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych VOZILLA. I cieszy się dużym 

zainteresowaniem. Na czym polega innowacyjność tego projektu i dlaczego 
elektryczny car-sharing to dobre rozwiązanie dla mieszkańców dużych miast?

VOZILLĄ w miasto. 
Miejskie samochody elektryczne we Wrocławiu 

stępnych samochodach w najbliższej 
okolicy. Rezerwujemy auto, potwier-
dzamy wynajem i możemy wyruszać 
w miasto.

Aplikacja jest kluczem do wszyst-
kich samochodów VOZILLI na tere-
nie Wrocławia. Umożliwia otwieranie 
i zamykanie samochodu. Pozwala też 
sprawdzić stan naładowania akumu-
latora i szacowany zasięg auta. Jeśli 
będziemy chcieli wysiąść na kilka mi-
nut, nie trzeba będzie kończyć wypo-
życzenia. Możemy wtedy wybrać tryb 
postoju. 

Co istotne, nie musimy zwracać au-
ta do specjalnej stacji. Usługa działa 
w trybie free floating, a więc wystarczy, 
że zostawimy je na legalnym i zgodnym 
z przepisami ruchu drogowego na tere-

nie całego Wrocławia. Użytkownicy nie 
muszą też martwić się o ładowanie, tym 
zajmują się pracownicy wypożyczalni. 
Wszystkie pojazdy w ramach Miejskiej 
Wypożyczalni Samochodów Elektrycz-
nych VOZILLA są ubezpieczone. 

 � Zielony Wrocław

VOZILLA to projekt współtworzo-
ny z miastem, dzięki temu użytkow-
nicy usługi mogą korzystać z szeregu 
przywilejów miejskich takich jak darmo-
wy parking w całym mieście, 200 spe-
cjalnych przeznaczonych dla VOZILLI 
miejsc parkingowych w ścisłym cen-
trum Wrocławia, możliwość korzystania 
z większości pasów ruchu uprzywilejo-
wanego (buspasy) czy wjazd w strefy 

Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych VOZILLA we Wrocławiu
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zamknięte dla samochodów spalino-
wych. Dodatkowo, w ramach partner-
stwa z Portem Lotniczym Wrocław, 
można bezpłatnie parkować w strefie 
VIP, położonej najbliżej wejścia do ter-
minalu. VOZILLA przyczynia się również 
do rozbudowania we Wrocławiu sieci 
szybkich ładowarek do samochodów 
napędzanych energią elektryczną, które 
niebawem będą dostępne dla wszyst-
kich użytkowników pojazdów elektrycz-
nych. Wrocław to lider elektromobil-
ności wśród polskich miast, ok. 10% 
pojazdów elektrycznych w Polsce za-
rejestrowanych jest właśnie w stolicy 
Dolnego Śląska.

Według badań Uniwersytetu Kali-
fornijskiego w Berkeley 1 współdzie-
lony samochód to od 9 do 13 aut pry-
watnych mniej w mieście1. Przy 200 
samochodach VOZILLI daje to ponad 
2500 aut mniej, co potencjalnie prze-
kłada się na miejsca parkingowe i sku-
teczną walkę ze smogiem (mniej emi-
sji spalin i CO

2). Chcemy wprowadzać 
w Polsce dobre praktyki, inspirowane 
rozwojem car-sharingu w innych euro-
pejskich stolicach jak np. w Paryżu, czy 
Amsterdamie. Tym bardziej, że współ-
dzielenie samochodów staje się coraz 
popularniejsze.

 � Car-sharing jest na topie

Ekonomia współdzielenia (ang. sha-
ring economy) zmienia rzeczywistość, 
a tym samym i biznes. Nowoczesny 
prosument jest coraz bardziej świado-
my i coraz mniej chce posiadać rzeczy 
na własność. Branża motoryzacyjna 
również musi sprostać tym wyzwaniom. 
Stąd obok elektromobilności i smart 
cars, również rozwój car-sharingu, który 

jest odpowiedzią na mobilność i wzra-
stającą świadomość m.in. zanieczysz-
czeń środowiska. 

Car-sharing polega na odpłatnym 
udostępnianiu użytkownikom aut przez 
operatora usługi. Obecnie tego typu 
usługi działają w ponad tysiącu miast. 
Według badania “What’s Ahead for Car-
-Sharing” przeprowadzonego przez The 
Boston Consulting Group, w 2016 roku 
współdzielonych było 86 000 pojazdów, 
z których korzystało 5,8 miliona użyt-
kowników usługi (w samej Europie 2,1 
miliona)2. Do 2021 roku co najmniej 14 
milionów ludzi w Europie zarejestruje się 
w serwisach car-sharingowych, z czego 
1,4 miliona będzie aktywnymi użytkow-
nikami. Wzrastać będzie też liczba aut 
elektrycznych w tej usłudze3. Najwięcej 
światowych danych na temat car-sha-
ringu dostarczają badacze Uniwersy-
tetu Kalifornijskiego w Berkeley. Jeden 
z ich raportów pokazał, że współdziele-
nie aut może przyczynić się do reduk-
cji emisji dwutlenku węgla od 53% do 
38%4. Samochody są najczęściej wy-
pożyczane na krótki czas - minuty lub 
godziny. Obecnie większość usług te-
go typu działa za pomocą aplikacji na 
smartfon, dzięki niej mamy dostęp do 
floty pojazdów. Możemy zarezerwo-
wać auto w najbliższej okolicy i ruszyć 
w drogę. W trybie w jakim działa VO-

ZILLA, czyli free-floating można zosta-
wiać i odbierać pojazd na dowolnym 
legalnym miejscu.

System car-sharingu jest szczegól-
nie atrakcyjny dla osób, które nie posia-
dają własnego samochodu i potrzebują 
go sporadycznie, lub rodzin, które cza-
sem potrzebują dodatkowego pojazdu. 
Według European Federation for Trans-
port and Environment, autorów broszu-
ry “Does sharing cars really reduce cars 
use?” przeciętny samochód osobowy 
jest nieekonomiczny i przez 90% cza-
su jest nieużywany (na parkingu przed 
domem lub miejscem pracy)5. Utrzy-
manie samochodu w Polsce to koszt 
nawet do 1000 zł miesięcznie, czyli do 
12 tys. złotych rocznie, jak wyliczyli to 
autorzy raportu „Polak w drodze 2.0 – 
wydatki kierowców” zleconego przez 
Santander Bank6.

 � Elektromobilność to 
przyszłość motoryzacji

Z ostatniego raportu dotyczącego 
rynku motoryzacji przeprowadzonego 
przez PwC „Czym i jak chcą jeździć Po-
lacy?” aż 40% polskich kierowców jest 
gotowych na zakup samochodu elek-
trycznego. Atutami, które najczęściej 
wskazywali respondenci były: ekolo-
gia (83% wskazań), koszt paliwa/ener-

Pierwsze testy VOZILLI we Wrocławiu 

Specjalne miejsca parkingowe w centrum dla MWSE VOZILLA
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gii (57%) oraz poziom hałasu w kabi-
nie (57%)7. Samochody elektryczne są 
bezemisyjne, a więc nie przyczyniają się 
do zanieczyszczenia powietrza w mia-
stach. Są tańsze w eksploatacji, ciche 
i zapewniają płynną jazdę, co wpływa 
na komfort użytkowania. Dużym proble-
mem jest jednak dostęp do infrastruk-
tury i czas potrzebny na naładowanie 
pojazdu. Ufam jednak, że zacznie się 
to zmieniać w ciągu najbliższych lat, jak 
przewiduje ustawa o elektromobilności, 
która obecnie jest procedowana. Pojaz-
dy elektryczne to na ten moment zakup 
dla nielicznych, biorąc pod uwagę ceny 
rzędu powyżej 100 tys. złotych za zakup 
nowego samochodu z napędem elek-
trycznym. Eksperci prognozują jednak 
zwiększenie produkcji, a więc i obniże-
nie kosztów, a w dalszej perspektywie 
- zrównanie cen samochodów spalino-
wych i elektrycznych w 2025 roku. Za-
nim to jednak nastąpi car-sharing taki 
jak VOZILLA może być pierwszą fazą 
zmiany, oswajaniem Polaków z samo-
chodami elektrycznymi. Nasze doświad-
czenia i popularność usługi pokazują, że 
w samochodach elektrycznych jest moc. 

 � 200 samochodów 
elektrycznych we 
Wrocławiu

Flotę VOZILLI stanowi 190 sa-
mochodów osobowych Nissan Leaf 
oraz 10 dostawczych vanów Nissan 
e-NV200. To obecnie jedne z najlepiej 
sprzedających się samochodów elek-
trycznych na świecie, zaprojektowane 
do codziennej jazdy po mieście. Zasięg 
tego auta to nawet 250 km, co w zu-
pełności wystarczy do swobodnego 
poruszania się po mieście. Ponadto, 
Nissan Leaf jest prosty w obsłudze, 
cichy, komfortowy, a przy tym zapew-
nia dynamiczną jazdę, co szczególnie 
daje się wyczuć podczas podróży po 
mieście np. ruszania spod świateł. Po-
siada też system odzyskiwania energii 
w trakcie hamowania – to oznacza, że 
w warunkach miejskich auto zużywa 
o wiele mniej energii niż na trasie. I co 
ważne – Nissany Leaf to samochody 
bezemisyjne, jeżdżąc nimi nie przyczy-
niamy się do zanieczyszczenia powie-

Samochody VOZILLI  
na placu Solnym we Wrocławiu 

trza w mieście. Samochody elektryczne 
mają wiele zalet i warto je wypróbować, 
a car-sharing daje taką możliwość.

 � Ponad 40 tys. 
wypożyczeń w dwa 
miesiące 

W weekend otwarcia VOZILLI (4-5 
listopada 2017) w usłudze zarejestro-
wało się ponad 2500 nowych użytkow-
ników. Po 2 miesiącach zanotowali-
śmy ponad 12,5 tys. użytkowników, 
samochody Nissan Leaf wypożyczono 
40 tys. razy i przejechano nimi ponad 
250 tys. km, co w efekcie przekłada się 
na ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
m.in. o ok. 30t CO2. Zaobserwowali-
śmy, że systematycznie wzrasta rów-
nież średnia długość przejazdów oraz 
średni czas ich trwania.

VOZILLA to przykład, że miejski 
system car-sharingu z możliwościami 
np. w postaci darmowych miejsc par-
kingowych jest rozwiązaniem świetnie 
dopasowanym do potrzeb mieszkań-
ców dużych miast. Docierają do nas, 
jak i do magistratu liczne zapytania na 
temat naszego projektu. Spodziewamy 
się więc, że inne miasta będą chciały 
iść za naszym przykładem i stworzyć 
u siebie wypożyczalnie samochodów 
elektrycznych.

o

Elżbieta Urbanek, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospo-
darki Urzędu Miasta Wrocław

Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych VOZILLA wpisu-
je się w realizację przyjętej we Wrocławiu polityki mobilności oraz idei 
smart city, która ma na celu zachęcenie mieszkańców do rezygna-
cji lub istotnego ograniczenia korzystania z własnego samochodu w 
obszarze centrum miasta. Dzięki temu zostanie uwolniona przestrzeń 
miejska, efektywniej wykorzystana infrastruktura drogowa, a przede 
wszystkim nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Wnętrze samochodu Nissan Leaf

1)  European Federation for Transport and Environment, dokument „Does sharing cars really reduce car use?”, 2017.

1)  Badanie “What’s Ahead for Car-Sharing” przeprowadzone przez The Boston Consulting Group, 2016.

1)  Badanie “What’s Ahead for Car-Sharing” przeprowadzone przez The Boston Consulting Group, 2016.

1)  Dane badaczy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (Susan Shahen i Adama Cohena, autorów m.in. publikacji „Innovative Mobility Carsharing Outlook 2015”).

1)  https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Does-sharing-cars-really-reduce-car-use-June%202017.pdf(Introduction), via https://www.itf-oecd.org/sites/de-
fault/files/docs/shared-mobility-liveable-cities.pdf

1)   Według badania „Polak w drodze 2.0 – wydatki kierowców” zleconego przez Santander Bank https://www.santanderconsumer.pl/gfx/santander/userfiles/_public/karty_kredytowe/
polak_w_drodze_2.0.pdf

1)  https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/trendy-w-branzy-motoryzacyjnej-2017.html
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Tadeusz Szulc, Ekspert IT, Członek Rady Programowej Wydawnictwa „Nowa Energia”

Dzisiaj wiele osób mówi, że sposób 
działania i zarządzania cyberbezpieczeń-
stwem stanowi o przetrwaniu. Oczywi-
ście kluczową kompetencją w tych dzia-
łaniach jest rozróżnianie, co jest ważne, 
a co nie jest. Jednak zawsze wkrada 
się tutaj ryzyko oceny, na ile istotne jest 
określone wydarzenie. O tym, jak bar-
dzo sprawa jest poważna, może świad-

Zmierzyć się 
z cyberzagrożeniem
Niedawno postawiono mi pytania:

Jak bardzo nasza cywilizacja zmieni się pod wpływem nieustannego  
i dynamicznego rozkwitu cyfrowych zagrożeń?
Jak zagrożenia te wpłyną na jakość otoczenia, w którym żyjemy?
Jak będzie wyglądał przebieg kolejnych wydarzeń społecznych, politycznych  
i kulturalnych w obliczu zagrożenia cyberatakami?

czyć na przykład fakt zabezpieczania 
się za pomocą najnowszych metod au-
tomatycznego rozpoznawania i analizy 
danych biometrycznych. Źródłem tych 
danych są pomiary charakterystyk fi-
zycznych człowieka, obserwacje jego 
zachowań oraz monitorowanie proce-
sów związanych z jego funkcjonowa-
niem.

Prowadzone są, między innymi, 
bardzo ciekawe badania i doświadcze-
nia związane z możliwością np. przejęcia 
kontroli nad planem lotu i różnymi opcja-
mi komputerów w samolocie. W skrócie: 
aby taki atak hakerski się udał, należa-
łoby wprowadzić fałszywe parametry 
do komputerów sterujących, wymusić 
wykonanie niespodziewanych manew-
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rów, a potem spowodować zamieszanie 
w kokpicie. Na szczęście, lotnictwo nigdy 
nie polega na jednej metodzie zabezpie-
czeń, choćby najsprawniejszej. Dlatego 
w razie próby wprowadzenia zmian do 
planu lotu, pilot takiej zmiany po prostu 
nie zatwierdzi. Gdyby jednak udało się 
włamywaczowi zmienić kierunek, pręd-
kość lub wysokość, inne systemy pod-
niosą alarm. Do tego dochodzi zacho-
wanie pilota, wyuczone przez całe lata 
szkoleń i praktyki.

Aktualnie sporą uwagę budzi RODO 
(Rozporządzenie o Ochronie Danych 
Osobowych) i Dyrektywa NIS (obowiąz-
ki dla operatorów usług kluczowych na 
rzecz wysokiego poziomu bezpieczeń-
stwa sieci i systemów informatycznych).
Odbywają się liczne konferencji z udzia-
łem przedstawiciel uczelni, firm audy-
torskich i informatycznych oraz dozoru 
technicznego, którzy biorą lub brali udział 
w licznych audytach bezpieczeństwa te-
leinformatycznego oraz w budowie lub 
modyfikacji systemów bezpieczeństwa 
dużych organizacji, zarówno komercyj-
nych jak i państwowych.

Jest oczywiste, że aby być w dosta-
teczny sposób zabezpieczonym trzeba 
podjąć określone działania. Podkreślam 
słowo „dostateczny” - w tej dziedzinie 
przymiotników „dobry” i „bardzo dobry” 
się nie używa.

Na jednej z konferencji przedstawi-
ciel koncernu naftowego tak określił bie-
żące i perspektywiczne działania (rozwią-
zania) jakie podejmuje i podejmować się 
będzie w tym przedsiębiorstwie:
1. Budowa SOC (Security Operations 

Center) – perspektywa CERT (in-
stytucja, która czuwa nad cyber-
bezpieczeństwem Polski).

2. Współpraca z NASK (Naukowa 
i Akademicka Sieć Komputerowa; 
podlega Ministerstwu Cyfryzacji, 
instytucja badawcza).

3. Współpraca z www.cert.gov.pl (peł-
ni rolę głównego zespołu CERT 
w obszarze administracji rządowej 
i obszarze cywilnym).

4. Współpraca z RCB (Rządowe Cen-
trum Bezpieczeństwa).

5. Współpraca z ICCSS (International 

Centre for Chemical Safety and Se-
curity) – audyt stanu bezpieczeń-
stwa w obszarze cyberbezpieczeń-
stwa (narzędzie CSET).
Cyberbezpieczeństwo jest ściśle 

związane z procesem starzenia się roz-
wiązań zabezpieczających. To „starzenie 
się” może mieć różne tempo. Wyróżnić 
możemy: starzenie normalne, przyspie-
szone i przedwczesne. Prawdą jest, że 
proces ten, jeżeli jest niekontrolowany, 
może być poważnym zagrożeniem i do-
prowadzić do wystąpienia szeregu zmian 
strukturalnych i czynnościowych, upośle-
dzających funkcjonowanie przedsiębior-
stwa. Często refleksja nad faktem, że 
należy zawczasu myśleć o modernizacji 
i modyfikacji rozwiązań zabezpieczają-
cych, przychodzi zbyt późno.

beratak na systemy informatycz-
ne brytyjskiej służby zdrowia (NHS) 
jest „częścią szerszego, międzyna-
rodowego ataku”. Jak podkreśliła, 
nie ma dowodów na to, że dane 
pacjentów ucierpiały w wyniku in-
cydentu.
Dla wielu przedsiębiorstw owo „sta-

rzenie się” zazwyczaj następuje w wyni-
ku różnych przyczyn zewnętrznych i nie 
jest poprzedzane żadnymi widocznymi 
objawami.

Aby przetrwać w warunkach dyna-
micznego otoczenia zarządzający or-
ganizacjami muszą nadążać za zmie-
niającym się rynkiem i oczekiwaniami 
nabywców. Przedsiębiorstwa, które pra-
gną się rozwijać i zająć mocną pozycję 
na rynku muszą antycypować nadcho-

Cyberbezpieczeństwo jest ściśle związane 
z procesem starzenia się rozwiązań 
zabezpieczających”

Przykładów takich sytuacji jest wiele. 
Ograniczę się tylko do dwóch:
1. Czerwiec 2017: przez złośliwe 

oprogramowanie największy na 
świecie operator morskiego trans-
portu kontenerowego musiał ogra-
niczyć działalność, zmuszony został 
również zawiesić funkcjonowanie 
systemu do zarządzania statkami. 
Przez kilka dni niektóre załogi nie 
dostawały nowych zleceń. Maersk 
twierdzi, że choć atak wirusa spo-
wodował poważne straty finanso-
we, nie doszło do wycieku danych.

2. Maj 2017: co najmniej 40 organiza-
cji regionalnych działających w ra-
mach służby zdrowia, w tym szpita-
le w Londynie, zostało dotkniętych 
atakiem uniemożliwiającym ko-
rzystanie z sieci informatycznych 
i telefonicznych. Brytyjska premier 
Theresa May powiedziała, że cy-

dzące zmiany i reagować na nie szybciej 
niż konkurencja. Tworzenie i utrzymy-
wanie połączeń infrastruktury przedsię-
biorstw jest niezbędnym elementem pro-
cesu ustawicznego ich rozwoju. Jest to 
jednak cecha krytyczna zagrożona ata-
kami hakerskimi. Tym bardziej, że należy 
zabezpieczyć się zarówno przed szkodą 
lub stratą powstałą w wyniku zaistnienia 
sytuacji przypadkowej, będącej efektem 
niewiedzy, zaniedbania lub zlekceważe-
nia pewnych norm i procedur jaki i przed 
szkodami powstałymi przez działania 
hakerów.

Wydaje się więc naturalne, że ko-
nieczne jest łączne i całościowe zbada-
nie podatności infrastruktury na istnie-
jące zagrożenia. Badanie takie można 
przeprowadzić np. za pomocą progra-
mu CSET. Jest to program służący 
do badania podatności na cyberatak, 
opiera się na bazie ok. 2.000 pytań, 
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które zostały sformułowane w oparciu 
o wymagania poszczególnych norm 
NIST. Normy NIST (National Institute of 
Standards and Technology) obowiązu-
ją w USA (w Europie odpowiednikiem 
norm NIST są normy ISO) i są w wielu 
elementach bardziej rygorystyczne niż 
wymagania norm ISO. Pytania są po-
dzielone na 28 kategorii i dotyczą, mię-
dzy innymi, zarządzaniu konfiguracją, 
sposobu reagowania na incydenty, kon-
troli dostępu do danych, integralności 
stosowanych systemów czy szkolenia 
pracowników. CSET jest więc bazą wie-
dzy na temat sposobu zabezpieczenia 
przedsiębiorstwa przed cyberatakami. 
Główną wartością programu jest rów-
nież jego pomoc w budowania świado-
mości zarówno na poziomie pracow-
ników technicznych, jak i na poziomie 
zarządu. Program po analizie odpowie-
dzi na postawione pytania generuje ra-
port o największych zagrożeniach oraz 
wskazuje te obszary poprawy bezpie-
czeństwa, które mogą być najszybciej 
naprawione.

Warto mieć taki raport. Szczególnie, 
że dziś wielu pyta:

 � Czy Twój biznes wykorzystuje tech-
nologie cyfrowe?

 � Czy Twoja marka przeniosła się już 
do świata usług cyfrowych, a ofe-
rowany przez nią produkt jest wy-
jątkowy?

 � Czy Twoja firma wyróżnia się 
w branży dzięki cyfrowym ekosys-
temom i realizuje strategię tworze-
nia nowych wartości, dopasowując 
się jednocześnie do indywidual-
nych potrzeb klienta?
Jednak efekty cyfrowej transforma-

cji biznesu trzeba w należyty sposób 
zabezpieczyć. Obowiązkowo, bowiem 
tylko w okresie pisania tego tekstu bez 
trudu można było znaleźć informację 
o kolejnym zmasowanym ataku haker-
skim na systemy informatyczne Ukrainy, 
ostrzeżeniach dwóch banków (PKO BP 
i mBank) przed atakami na osoby, któ-
re korzystają z bankowości elektronicz-
nej oraz falą fałszywych e-maili od osób 
podszywających się pod Pocztę Polską 
zawierających złośliwe oprogramowanie 

lub link do przygotowanej przez hakerów 
strony internetowej.

25 maja 2018 roku zmieni się sys-
tem prawny, dotyczący ochrony danych 
osobowych. Nowe przepisy (RODO) 
będą wzmacniać prawa osób, których 
dane są zbierane, natomiast na przed-
siębiorców i inne podmioty przetwarza-
jące dane będą nałożone nowe obo-
wiązki. Każdy administrator danych 
zobowiązany jest do tego, by dane 
osobowe przetwarzał z poszanowa-
niem podstawowych zasad. Rozporzą-
dzenie tak definiuje zasadę integralno-
ści i poufności: „Dane osobowe muszą 
być przetwarzane w sposób zapew-
niający odpowiednie bezpieczeństwo 
danych osobowych, w tym ochronę 
przed niedozwolonym lub niezgod-
nym z prawem przetwarzaniem oraz 
przypadkową utratą, zniszczeniem lub 
uszkodzeniem, za pomocą odpowied-
nich środków technicznych lub orga-
nizacyjnych”.

uchwaleniem nowej ustawy o ochronie 
danych osobowych, konieczne jest także 
dokonanie licznych zmian w innych po-
nad 130 ustawach zapewniających do-
stosowanie krajowego porządku praw-
nego do nowych norm prawnych.

Na dzień dzisiejszy stan jest taki:
 � RODO zacznie być aktem bezpo-

średnio stosowanym od dnia 25 
maja 2018 r. (data wejścia w życie 
unijnych przepisów),

 � Ministerstwo Cyfryzacji (organ wła-
ściwy do przygotowania nowej re-
gulacji prawnej) ogłosiło projekt 
nowej ustawy, do którego zgłoszo-
no szereg uwag.
Dzisiaj już wiadomo, że od 25 maja 

2018 r. kary dla przedsiębiorców za naru-
szenie ochrony danych osobowych będą 
znacznie bardziej dotkliwe niż obecnie 
i będą mogły sięgnąć 20 mln euro lub 
4% światowego obrotu firmy. 

Każda instytucja będzie musiała 
wdrożyć odpowiednie procedury bez-
pieczeństwa i zbudować system ra-
portowania. Przepisy RODO zakładają, 
że funkcję administratora bezpieczeń-
stwa informacji (ABI) w firmach przej-
mie inspektor ochrony danych (IOD). 
Do tej pory, państwami w których już 
uchwalono przepisy wdrażające rozpo-
rządzenie są jedynie Niemcy i Austria.

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
wymaga oceny w aspekcie jego stabil-
ności i bezpieczeństwa. Coraz częściej 
najważniejszym kryterium tej oceny staje 
się adekwatność posiadanych przez nie 
zabezpieczeń.

Wszelkie działania uwzględniające 
RODO, NIS i cyberbezpieczeństwo były, 
są i będą próbą kompleksowego rozwią-
zania kwestii bezpieczeństwa z uwzględ-
nieniem historycznych, prawnych i in-
stytucjonalnych uwarunkowań, a także 
problemów, które wpisują się aktualnie 
w społeczną przestrzeń.

Likwidacja różnic w rozwoju pozio-
mu zabezpieczeń staje się ogólnoświa-
towym priorytetem.

Musimy zmierzyć się z tym zagro-
żeniem.

o

Dzisiaj już 
wiadomo, że 
od 25 maja 
2018 r. kary dla 
przedsiębiorców 
za naruszenie 
ochrony danych 
osobowych będą 
znacznie bardziej 
dotkliwe niż 
obecnie i będą 
mogły sięgnąć 
20 mln euro lub 4 
proc. światowego 
obrotu firmy

”

Oznacza to, że każdy, kto przetwa-
rza dane osobowe, musi odpowiednio 
je zabezpieczyć, tak by uniemożliwić 
ich nieuprawnione udostępnienie. Poza 



60 nr 1(61)/2018
O

c
h

r
o

n
a 

Ś
r

o
d

o
w

is
k

a

Marcin Jamrozik, Radca Prawny/Wspólnik, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Od 1 stycznia 2018 r., obowiązuje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 
wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) zwana dalej ustawą. Wejście w życie nowych 

przepisów prawa wodnego było kilkukrotnie przesuwane w ciągu ostatnich dwóch 
lat. Jeszcze w III kwartale 2016 r. dało się słyszeć głosy, że nowe prawo wodne ma 
obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., następnie nowe prawo wodne miało zostać 
uchwalone na początku 2017 r. Ta data również została przesunięta na kwiecień 
2017 r., i wreszcie oto w lipcu 2017 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo wodne, która  
w większej części obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Z wyjątkiem przepisów, nazwijmy 
je „organizacyjno-porządkowymi”, zadaniem których jest wdrożenie nowego systemu 
gospodarowania wodami w Polsce w okresie do dnia 1 stycznia 2018 r. Wprowadzenie 
nowego prawa wodnego jest o tyle istotne, że determinuje to uruchomienie środków 
z perspektywy finansowej 2014-2020 na programy środowiskowe.

Nowe Prawo wodne obowiązuje 
od 1 stycznia 2018 r. 
- z czym przyjdzie się zmierzyć?

Nowe prawo wodne nie może być 
nazwane kosmetyką poprzednich roz-
wiązań. Z całą pewnością sporo zasad 
zawartych w przepisach obowiązują-
cych przed 1 stycznia 2018 r. zostało 
przetransponowanych do nowego pra-
wa wodnego, nie mniej jednak można 
mówić też o małej rewolucji w zakresie 
prawa wodnego. Od razu nasuwa się 
kilka pytań, a mianowicie: Kogo dotyczą 
zmiany? Jakie nowe zasady są wprowa-

dzone? Jakie obowiązki nakłada nowe 
prawo wodne na przedsiębiorców? Co 
z decyzjami, zezwoleniami uzyskany-
mi przez przedsiębiorców na podstawie 
obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. 
przepisów prawa wodnego?

Zmiana prawa wodnego ma zapew-
nić osiągnięcie celów gospodarowania 
wodami założonych w tzw. Ramowej Dy-
rektywie Wodnej (dyrektywa 2000/60/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 października 2000 r.), ustana-
wiającej ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. 
WE 327 z 22.12.2000) oraz dyrektywy 
91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. 
dotyczącej ochrony wód przed zanie-
czyszczeniem powodowanym przez azo-
tany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. 
WE L 375 z 31.12.1991). 

Nowe regulacje obejmą wszystkich, 
którzy korzystają z wód, natomiast szcze-



gólnie zagadnieniu zmian w prawie wodnym powinni przyjrzeć 
się przedsiębiorcy korzystający z wód, w tym do celów energety-
ki i energetyki wodnej oraz zakłady przemysłowe, których pobór 
wód jest istotny dla prowadzonej działalności gospodarczej, a to 
w związku z wprowadzeniem nowych opłat. Z uzasadnienia do 
projektu da się wyczytać, że przyczyną zmian prawa wodnego jest 
między innymi okoliczność, że ceny wody w Polsce dla odbiorców 
(przede wszystkim dla przemysłu) nie zachęcają do zrównoważo-
nego gospodarowania wodą, czyli utrzymanie wód staje się coraz 
bardziej kosztowe dla państwa. Mając na względzie tego rodzaju 
przyczynę, można wykazać, że celem tej reformy jest wzrost współ-
finansowania gospodarki wodnej przez jej użytkowników oraz po-
noszenie przez przedsiębiorców pełnej odpłatności za korzystanie 
z wody w procesach produkcyjnych. 

Zmiany w prawie wodnym można podzielić na pięć podsta-
wowych obszarów:

 � Zmiana struktury organizacyjno-prawnej;
 � Wprowadzenie nadzoru Ministra właściwego do spraw go-

spodarki wodnej nad gospodarowaniem wodami;
 � Wprowadzenie systemowych rozwiązań finansowania za-

dań z zakresu gospodarki wodnej (system usług wodnych);
 � Wprowadzenie polityki opłat za wodę co zawiera się 

w dwóch zasadach: zasada zwrotu kosztów za usługi wod-
ne oraz zasada, zgodnie z którą zanieczyszczający płaci/
użytkownik płaci;

 � Zgoda wodnoprawna.
Same zmiany organizacyjno-prawne nie są pewnie same w so-

bie szczególnie interesujące dla przedsiębiorcy, niemniej jednak 
trzeba pamiętać, że tego rodzaju zmiany prawdopodobnie będą 
powodowały wydłużenie postępowań, których stroną jest przecież 
przedsiębiorca. Nie wykluczone też, że pojawią się wątpliwości co 
do właściwości nowo powstałych organów. Nowe prawo wodne 
wprowadza nowy „super organ”, czyli Państwowe Gospodarstwo 
Wodne - Wody Polskie, które przejmują kompetencję i zadania do-
tychczasowego Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, marszał-
ków województw związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego 
mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także 
inwestycjami w gospodarce wodnej. Ich należności, zobowiąza-
nia, prawa i obowiązki stają się odpowiednio należnościami, zobo-
wiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich. Wody Polskie 
reprezentują Skarb Państwa oraz wykonują uprawnienia właści-
cielskie Skarbu Państwa w stosunku do stanowiących własność 
Skarbu Państwa wód. Ponadto, reprezentują Skarb Państwa oraz 
wykonują uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku 
do stanowiących własność Skarbu Państwa urządzeń wodnych. 

Zmiany organizacyjno-prawne i utworzenie Wód Polskich wią-
że się również z przejęciem przez Wody Polskie oraz jednostki or-
ganizacyjne utworzone w ramach Wód Polskich dokumentacji od 
dotychczasowych organów odpowiedzialnych za prowadzenie 
gospodarki wodnej w Polsce na różnych szczeblach oraz a może 
przede wszystkim z przejęciem pracowników np. z urzędów mar-
szałkowskich czy starostw. Zmiany organizacyjno-prawne powin-
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ny być przygotowane do końca 2017 r. 
Natomiast jeżeli na tego rodzaju zmiany 
nałożymy jeszcze wprowadzenie nowego 
systemu informacyjnego gospodarowa-
nia wodami to mogą pojawić się obawy 
czy od 1 stycznia 2018 r., całość będzie 
sprawnie funkcjonowała. Przedsiębiorcy 
powinni zatem uzbroić się w cierpliwość 
i wkalkulować w swoje przedsięwzięcia 
zmiany wprowadzone nowym prawem 
wodnym.

Nowe prawo wodne podobnie jak po-
przednia ustawa zawiera definicje szcze-
gólnego korzystania z wód. W świetle 
nowej ustawy szczególnym korzysta-
niem z wód jest korzystanie z wód wy-
kraczające poza powszechne lub zwykłe 
korzystanie z wód, (przy czym w zamy-
śle ustawodawcy przemysł z uwagi na 
swą specyfikę nie spełnia przesłanek 
powszechnego korzystania z wód oraz 
zwykłego korzystania z wód). Szczegól-
ne korzystanie z wód obejmujące min. 1) 
wprowadzanie ścieków przemysłowych 
zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego do 
urządzeń kanalizacyjnych, będących wła-
snością innych podmiotów, 2) korzysta-
nie z wód na potrzeby działalności go-
spodarczej (art. 34 prawa wodnego). 

Nowe prawo wodne wprowadza nie-
znane dotąd pojęcie usług wodnych, któ-
re mają znaczenie dla przedsiębiorców 
min. punktu widzenia opłat za korzysta-
nie z wody. Usługi wodne polegają na 
zapewnieniu podmiotom prowadzącym 
działalność gospodarczą możliwości ko-
rzystania z wód w zakresie wykraczają-
cym poza zakres szczególnego korzysta-
nia z wód (art. 35 ust. 1 ustawy). Usługi 
wodne obejmują między innymi: 
1) pobór wód podziemnych lub wód 

powierzchniowych, 
2)  uzdatnianie wód podziemnych i po-

wierzchniowych oraz ich dystrybu-
cję,

3)  odbiór i oczyszczanie ścieków, 
4)  korzystanie z wód do celów ener-

getyki, w tym energetyki wodnej,
5)  odprowadzanie do wód lub do 

urządzeń wodnych - wód opado-
wych lub roztopowych, ujętych 
w otwarte lub zamknięte syste-

my kanalizacji deszczowej słu-
żące do odprowadzania opadów 
atmosferycznych albo w systemy 
kanalizacji zbiorczej w granicach 
administracyjnych miast.
Nie wdając się w szczegóły syste-

mu opłat proponowanych przez usta-
wodawcę, w nowych przepisach można 
zauważyć, że ustawodawca przewidział 
10 kategorii opłat związanych z gospo-
darowaniem wodą. Jednym z instrumen-
tów ekonomicznych służących gospo-
darowaniu wodami są opłaty za usługi 
wodne. Opłata za usługi wodne, za po-
bór wód składa się z opłaty stałej oraz 
opłaty zmiennej, uzależnionej od ilości 
wód pobranych. W myśl art. 267 ust. 1 
ustawy, opłaty za usługi wodne uiszcza 
się np. za: 
1)  pobór wód podziemnych lub wód 

powierzchniowych, 
2)  wprowadzanie ścieków do wód 

i ziemi. 
Tytułem przykładu można wskazać, 

że górne stawki opłat za usługi wodne 
za pobór wód w formie opłaty stałej wy-
noszą:
1)  za pobór wód podziemnych - 500 

zł za dobę za 1 m3/s za określo-
ny w pozwoleniu wodnoprawnym, 
jeżeli pobór wody nie jest większy 
niż 10% dostępnych zasobów wód 
podziemnych; 

2)  za pobór wód powierzchniowych 
- 250 zł za dobę za 1m3/s za 
określony w pozwoleniu wodno-
prawnym maksymalny pobór wód, 
jeżeli pobór wód nie jest większy 
niż 10% SNQ. 
Jeżeli chodzi o opłatę zmienną to 

przykładowo za pobór wód w formie 
opłaty zmiennej, w zależności od ilości 
pobranej wody w ramach pozwolenia 
wodnoprawnego: 
1)  do produkcji chemikaliów i wyro-

bów chemicznych, 
2)  do produkcji artykułów spożyw-

czych, 
3)  do produktów rafinacji ropy nafto-

wej 
stawka wynosi 0,70 zł za 1 m3 pobra-

nych wód podziemnych oraz 0,35 zł za 
1 m3 pobranych wód powierzchniowych. 

Obok opłaty stałej i opłaty zmiennej zo-
stała wprowadzona tzw. opłata podwyż-
szona za korzystanie z wód bez stosow-
nego pozwolenia wodnoprawnego.

Nowe prawo wodne likwiduje również 
znaczną część zwolnień z opłat za wo-
dy wykorzystywane do produkcji energii 
elektrycznej czy tez opłat za pobór wody 
na cele chłodnicze, co niewątpliwie spo-
woduje wzrost kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Zwolnienia z opłat za 
pobór wody zostały określone bardzo 
wąsko i dotyczą w zasadzie kilku przy-
padków, co do zasady niezwiązanych 
przemysłem.

Nowe prawo wodne przewiduje 
i wprowadza instytucję tzw. zgody wod-
noprawnej. Zgoda wodnoprawa będzie 
udzielania między innymi przez: 
1)  wydane pozwolenia wodnopraw-

nego, 
2)  przyjęcie zgłoszenia wodnopraw-

nego, 
3)  wydanie oceny wodnoprawnej (art. 

388 ust. 1 ustawy). 
Wydanie pozwolenia wodnoprawne-

go lub przyjęcie zgłoszenia wodnopraw-
nego, następuje między innymi przed 
uzyskaniem przez inwestora decyzji o po-
zwoleniu na budowę i zatwierdzającej 
projekt budowalny wydawanej na pod-
stawie Prawa budowlanego oraz decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu wydawanej na podstawie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. Co do zasady po-
zwolenie wodnoprawne będzie wymaga-
ne między innymi na tzw. usługi wodne 
oraz szczególne korzystanie z wód (art. 
389 ustawy). Obowiązek posiadania po-
zwolenia wodnoprawnego, dotyczy rów-
nież wytwórcy ścieków przemysłowych 
zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego (art. 
391 ustawy).

Istotne jest wreszcie, że pozwole-
nia wodnoprawne wydane na podsta-
wie obecnie obowiązujących przepisów 
zachowują moc, więc przedsiębiorca nie 
będzie zmuszony na dzień dobry uzyski-
wać nowego pozwolenia.

o
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Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, Katedra Zarządzania Energetyką, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska 

Jeśli chcemy dorównać do pozio-
mu europejskiego, to konieczny jest 
znaczący przyrost mocy KSE. Nieste-
ty, w najbliższym czasie z KSE ubę-
dzie kilka GW mocy na skutek wyłą-
czania z ruchu ze względu na zły stan 
techniczny zaawansowanych wiekiem 
i przestarzałych technologicznie elek-
trowni. Stwarza to duże zagrożenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
a co tu dopiero mówić o wzroście zu-
życia energii elektrycznej na głowę Po-
laka. Należy przypomnieć, że krajowa 
energetyka zawodowa bazuje w cało-
ści na zamortyzowanych i sukcesywnie 
wyłączanych z eksploatacji 24 blokach 
120 MW, 63 blokach 200 MW, 16 blo-
kach 360 MW oraz dwóch blokach 500 
MW. Ponadto eksploatowane są 3 (Pąt-

Jak rozwiązać problemy, 
przed którymi stoi polska energetyka?

nów, Bełchatów, Łagisza) nowo wybu-
dowane bloki na parametry nadkrytycz-
ne o łącznej mocy 1800 MW, a kolejne 
4 o sumarycznej mocy 3800 MW są 
w budowie (2 bloki w Opolu, po jednym 
w Jaworznie i Kozienicach). Również 
brak rezerw mocy w KSE stwarza za-
grożenie dla pewności zasilania krajo-
wych odbiorców w energię elektryczną. 

Kolejna bardzo ważna sprawa. Pod-
pisany w 2008 r. przez rząd PO-PSL 
narzucony przez Niemcy przy pomocy 
Francji Pakiet klimatyczno-energetyczny 
i następnie jego rozszerzenie w począt-
ku 2015 r. niesie ze sobą katastrofalne 
skutki dla polskiej energetyki, gospodar-
ki oraz dla finansów państwa. Od 2020 
r. będziemy musieli płacić kary za emi-

sję każdej tony dwutlenku węgla albo 
zamykać polskie elektrownie. Kary te 
wyniosą ok. 30 mld PLN rocznie, jeśli 
przyjdzie nam płacić stawkę rozlicze-
niową (referencyjną) 20,38 € za każdą 
tonę wyemitowanego dwutlenku wę-
gla. 30 mld PLN to pieniądze, za które 
można wybudować jeden blok atomowy 
o mocy ok. 1600-1700 MW. Trzeba za-
tem dążyć do co najmniej zawieszenia 
wykonalności zobowiązań emisyjnych, 
jak i innych głównych wymagań związa-
nych z błędną polityką klimatyczną Nie-
miec i Francji (energetyka francuska to 
atom). Należy bowiem mieć na uwadze, 
że emisja dwutlenku węgla przez ener-
getykę krajów UE, to zaledwie ok. 5-6% 
emisji globalnej. Nawet zatem całkowita 
jej likwidacja przez zamknięcie nie tylko 
polskich, ale wszystkich europejskich 
elektrowni na paliwa kopalne (oczywi-
ście bez elektrowni atomowych), zmie-
ni tyle, co nic. Nie ma ponadto dowo-
dów na to, że antropogeniczna emisja 
gazów cieplarnianych, w tym głównie 
emisja dwutlenku węgla jest odpowie-
dzialna za tzw. efekt cieplarniany. Przy 
wciąż nasilonej w mediach propagan-
dzie tak zwanego globalnego ocieple-
nia, tezy od dawna krytykowanej [6], 
umyka wszystkim z uwagi fakt, że co-
raz więcej ekspertów ostrzega, iż nale-
ży się raczej spodziewać ochłodzenia 
i to na skalę małej epoki lodowcowej. 
Taka jest też konkluzja raportu o sta-
nie światowego klimatu opracowane-

Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie 
pod względem zużycia energii elektrycznej na 

jednego mieszkańca. Jej zużycie per capita wynosi 
zaledwie ok. 3 900 kWh, podczas gdy na przykład 
w  Niemczech i Holandii sięga odpowiednio ok. 
7 000 i 6 800 kWh. Statystycznie jeden Norweg, Fin 
i Szwed, którzy są pod tym względem europejskimi 
rekordzistami zużywają odpowiednio ponad 23, 15 
i 14 tysięcy kWh. Zużycie zatem w Polsce energii 
elektrycznej na jednego mieszkańca jest ponad dwu-, 
a nawet trzykrotnie mniejsze. 
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go przez niezależny instytut badawczy 
w Orlando w USA [7]. Ziemia na prze-
strzeni kilkunastu miliardów lat swojego 
istnienia przechodziła epoki zlodowa-
cenia i ocieplenia. Na pytanie, jakie są 
mechanizmy tych zmian, nauka do tej 
pory nie potrafi odpowiedzieć. Dążenie 
do zawieszenia wykonalności zobowią-
zań emisyjnych wynikających z pakie-
tu klimatyczno-energetycznego nie jest 
jednak w stanie zmienić konieczności 
modernizacji przestarzałej technologicz-
nie, charakteryzującej się niską średnią 
(rzędu 30%) sprawnością wytwarzania 
energii elektrycznej i niemal w całości 
zdekapitalizowanej krajowej energety-
ki (sprawność ta jest niższa o ok. 10 
punktów procentowych od sprawności 
elektrowni w krajach „starej” piętnastki 
UE). Należy zatem krajową energety-
kę modernizować, by nie trzeba było 
jej wyłączać z ruchu i importować, na 
przykład z Niemiec, energii elektrycznej.

  
 Jednym ze sposobów koniecz-

nego odnowienia układów technolo-
gicznych elektrowni powinna być mo-
dernizacja kotłów i turbin parowych na 
wyższe parametry termiczne pary świe-
żej, na parametry nadkrytyczne. Na-
stąpi wówczas istotne, o kilkadziesiąt 
procent zwiększenie sprawności i mo-
cy elektrycznej tak zmodernizowanych 
bloków oraz zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeń do środowiska naturalnego 
na jednostkę wyprodukowanej w nich 
energii elektrycznej. Nakłady inwesty-
cyjne na jednostkę mocy na takie mo-
dernizacje (ok. 3 mln PLN/MW) są ok. 
2 razy mniejsze w porównaniu z nakła-
dami na nowe bloki węglowe (ok. 6,5 
mln PLN/MW), w których trzeba budo-
wać całą infrastrukturę elektrowni, któ-
ra w modernizowanych już istnieje. Co 
najwyżej trzeba ją będzie również zrewi-
talizować. Jednostkowe koszty wytwa-
rzania energii elektrycznej w tak zmo-
dernizowanych blokach, nawet przy 
koniecznym wówczas zakupie pozwo-
leń na emisję CO2, są zdecydowanie 
niższe od kosztów w nowych blokach 
węglowych, a więc i podwyżki cen ener-
gii w Polsce będą niewielkie [1].

Drugim bardzo racjonalnym tech-
nologicznie, technicznie i ekologicznie 
sposobem modernizacji już istniejących 
bloków węglowych (mającym przy tym, 
mimo bardzo drogiego rosyjskiego gazu 
ziemnego uzasadnienie ekonomiczne, 
czyniącym je przy tym bardzo nowo-
czesnymi) jest ich rewitalizacja z jedno-
czesną konwersją do dwupaliwowych 
układów gazowo-parowych zasilanych 
węglem kamiennym i gazem ziemnym. 
Konwersja taka jest możliwa przez in-
tegrację bloków węglowych z zasila-
nymi gazem ziemnym turbinami gazo-
wymi [1-5]. Nakłady inwestycyjne na 
jednostkę mocy na taką moderniza-
cję (ok. 2 mln PLN/MW) są ok. 3 ra-
zy mniejsze w porównaniu z nakłada-
mi na nowe bloki węglowe. W wyniku 
konwersji zasadniczej zmianie ulegną 
realizowane w blokach obiegi cieplne. 
Oprócz dotychczasowego obiegu Clau-
siusa-Rankine’a turbiny parowej realizo-
wany w nich będzie dodatkowo obieg 
Joule’a turbiny gazowej, co skutkować 
będzie bardzo znaczącą poprawą ich 
sprawności energetycznej. Wzrośnie 
ona nawet do ok. 50%. Również jed-
nostkowy koszt wytwarzania w nich 
elektryczności jest relatywnie niski. Dla 
aktualnych cen węgla i gazu jest nie-
wiele wyższy od kosztów w zmoderni-
zowanych blokach węglowych na wyż-
sze parametry pary świeżej [1]. Nastąpi 
jednocześnie, co należy bardzo mocno 
podkreślić, nawet dwukrotne, zwiększe-
nie mocy elektrycznej tak zmodernizo-
wanych bloków, co wykluczy koniecz-
ność budowy całkowicie nowych mocy 
wytwórczych [2]. Odpadną zatem, co 
również bardzo istotne, duże problemy 
społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, 
technologiczne oraz techniczne zwią-
zane z ich lokalizacją i budową. Bar-
dzo istotnie zmniejszony zostanie tak-
że wskaźnik emisji zanieczyszczeń do 
środowiska naturalnego na jednostkę 
wyprodukowanej w nich energii elek-
trycznej w wyniku zmniejszonego zu-
życia węgla i spalania ekologicznego 
gazu ziemnego. Emisja dwutlenku wę-
gla na MWh wyprodukowanej energii 
elektrycznej zmaleje nawet o połowę 

[2-4]. Bardzo ważne jest przy tym to, 
że węgiel, którego zasoby w kraju są 
duże, nadal pozostanie, i słusznie, pod-
stawowym paliwem w krajowej energe-
tyce. Gwarantuje bowiem, co szalenie 
ważne, bezpieczeństwo i niezależność 
energetyczną Polski. 

   
Podsumowując, racjonalnym spo-

sobem rozwoju krajowej energetyki jest 
jak najszybsza modernizacja istnieją-
cych, a nie budowa nowych bloków 
węglowych. Konieczna jest przy tym 
budowa bloków jądrowych, co ma peł-
ne uzasadnienie techniczne, ekologicz-
ne i ekonomiczne [1]. Co więcej, należy 
równolegle budować przemysł produk-
cji elementów paliwowych. Zasoby rud 
uranu w Polsce są duże. Taka polity-
ka energetyczna jest racjonalną drogą 
rozwoju zarówno gospodarczego, jak 
i cywilizacyjnego państwa polskiego.

o
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Krajowy cel efektywności energe-
tycznej na 2020 r. został określony ja-
ko osiągnięcie w latach 2010-2020 
ograniczenia zużycia energii pierwot-
nej o 13,6 Mtoe. Aktualnie, prawne 
aspekty dotyczące efektywności ener-
getycznej w Polsce zostały sformuło-
wane w ustawie z dnia 20 maja 2016 
roku o efektywności energetycznej. Po-
tencjał oszczędności energii pierwotnej 
w ramach systemu białych certyfikatów 
możliwy do uzyskania do 2020 roku 
wynosi według KAPE S.A. 1,35 Mtoe. 
Nowa ustawa z dnia 20 maja 2016 ro-
ku o efektywności energetycznej zde-
cydowanie usprawnia system pozyski-
wania białych certyfikatów, co powinno 
skutkować uzyskiwaniem oszczędno-
ści energii.

Prof. Tadeusz Skoczkowski, Politechnika Warszawska 
Dr Arkadiusz Węglarz, Politechnika Warszawska, Doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej, KAPE S.A.

Efektywność 
energetyczna 
w Polsce
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące efektywności 

energetycznej w Polsce, wynikające z wdrażania Dyrektywy PE i Rady 
2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. 
Implementację tej dyrektywy stanowi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności 
energetycznej dla Polski (KPDEE), opisujący wyniki działań podejmowanych 
przez rząd Polski w zakresie dążenia do osiągnięcia celów poprawy efektywności 
energetycznej przyjętych na 2020 rok. 

Według ustawy [1] efektywność 
energetyczna definiowana jest najogól-
niej jako stosunek uzyskanych wyni-
ków, usług, towarów lub ilości okre-
ślonej formy energii do całkowitego 
wkładu energii. Stanowi miarę efek-
tywności wykorzystania energii w dzia-
łalności ekonomicznej, a także jeden 
z głównych czynników rozwoju przed-
siębiorczości oraz innowacyjności, bę-
dąc bodźcem do poprawy konkurencyj-
ności i bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Istnieją liczne wskaźniki, służące 
do określania i badania efektywności 
energetycznej w zależności od przy-
jętej definicji.

W Unii Europejskiej kluczowym do-
kumentem dotyczącym efektywności 
energetycznej jest Dyrektywa PE i Ra-

dy 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności ener-
getycznej (EED). Dyrektywa ustanawia 
wspólne ramy działań na rzecz pro-
mowania efektywności energetycznej 
w UE dla osiągnięcia jej celu do 2020 
roku oraz utorowania drogi dla dalszej 
poprawy efektywności energetycznej 
po tym terminie. Ponadto, określa zasa-
dy opracowane w celu usunięcia barier 
na rynku energii oraz przezwyciężenia 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
rynku. Obecnie EED ma być zmodyfi-
kowana w ramach tzw. Pakietu Zimo-
wego. Pakiet Zimowy to szereg roz-
wiązań dotyczących energetyki w Unii 
Europejskiej - jego podstawę stanowi 
uchwała Rady Europejskiej z paździer-
nika 2014 r. Ustaliła ona cele Wspólnoty 
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reklama

na 2030 rok w zakresie zrównoważo-
nej energetyki:

 � ograniczenie o co najmniej 40% 
emisji gazów cieplarnianych (w sto-
sunku do poziomu z 1990 r.),

 � zapewnienie co najmniej 27% 
udziału energii ze źródeł odnawial-
nych w całkowitym zużyciu energii,

 � zwiększenie o co najmniej 27% 
efektywności energetycznej.

 � Krajowy plan działań 
dotyczący efektywności 
energetycznej

Krajowy Plan Działań dotyczący 
efektywności energetycznej dla Polski 
(KPDEE), stanowi implementację EED, 
nakładającej na państwa członkowskie 
Unii Europejskiej (UE) obowiązek przed-
kładania Komisji Europejskiej wyników 
działań podejmowanych w zakresie dą-
żenia do osiągnięcia celów poprawy 
efektywności energetycznej na 2020 rok.

Treść KPDEE powinna obejmować 
następujące elementy:

 � opis planowanych programów za-
wierających działania w zakresie 
poprawy efektywności energe-
tycznej w poszczególnych sekto-
rach gospodarki;

 � określenie krajowego celu w za-
kresie efektywności energetycz-
nej;

 � informacje o osiągniętej oszczęd-
ności energii, w tym w przesyłaniu 
lub w dystrybucji, w dostarczaniu 
oraz w końcowym zużyciu energii;

 � strategię wspierania inwestycji 
w zakresie renowacji budynków 
zawierającą:

 – wyniki dokonanego przeglądu 
budynków znajdujących się na 
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,
 – określenie sposobów przebu-
dowy lub remontu budynków 
mieszkalnych i użytkowych;

 – dane szacunkowe o możliwej do 
uzyskania oszczędności energii 
w wyniku przebudowy lub re-
montu budynków mieszkalnych 
i użytkowych.

Obowiązek opracowania KPDEE 
spoczywa na ministrze właściwym do 
spraw energii i powinien być wypełnia-
ny co trzy lata. Do tej pory opracowano 
cztery KPDEE.

Według aktualnego KPDEE (z 2017 
roku) w Polsce realizowana jest od 
2010 r. „Polityka energetyczna Polski do 
2030 r.”, w wyniku wdrażania której na-
stąpiła znacząca poprawa efektyw-
ności energetycznej, a tym samym 
zwiększenie bezpieczeństwa ener-
getycznego państwa. Poprawa efek-
tywności energetycznej będzie nadal 
jednym z priorytetów polityki energe-
tycznej kraju. Działania w tym zakre-
sie będą opierać się na ograniczaniu 
energochłonności gospodarki, czyli in-
westycjach w przedsiębiorstwach, cie-
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płownictwie i wykorzystaniu końcowym 
energii (termomodernizacja w budow-
nictwie, efektywność paliwowa w trans-
porcie, racjonalne korzystanie z energii 
przez odbiorców końcowych). W od-
niesieniu do przedsiębiorstw, istotne 
będzie skupienie się na zmniejszaniu 
strat energii elektrycznej, ciepła i ciepłej 
wody użytkowej. Do poprawy efektyw-
ności energetycznej przyczyni się także 
rozwój konkurencyjnych rynków paliw 
i energii. W ramach KPDEE został po-
twierdzony krajowy cel efektywności 
energetycznej na 2020.

 � Krajowy cel 
efektywności 
energetycznej na 2020 r.

Krajowy cel efektywności ener-
getycznej na 2020 r. został określony 
zgodnie z art. 3 EED i jest rozumiany 
jako osiągnięcie w latach 2010-2020 
ograniczenia zużycia energii pierwotnej 
o 13,6 Mtoe, Został on również wyzna-
czony w bezwzględnym zużyciu ener-
gii końcowej na poziomie maksymal-
nym w 2020 roku równym 71,6 Mtoe 
oraz bezwzględnym zużyciu energii 
końcowej na poziomie maksymalnym: 
96,4 Mtoe. Cel ten został ustalony na 
podstawie danych opracowanych w ra-
mach analiz i prognoz przeprowadzo-
nych na potrzeby „Polityka energetycz-
na Polski do 2030 roku”. Z analiz tych 
wynika, że ograniczenie zużycia energii 
pierwotnej jest możliwe poprzez efek-
ty już wdrożonych mechanizmów, jak 
i nowych planowanych środków słu-
żących poprawie efektywności ener-
getycznej. 

 � Ustawa o efektywności 
energetycznej

Aktualnie prawne aspekty dotyczą-
ce efektywności energetycznej w Pol-
sce zostały sformułowane w ustawie 
z dnia 20 maja 2016 roku o efektyw-
ności energetycznej (UEE) [1]. Usta-
wa określa: 

 � zasady opracowywania krajo-
wego planu działań dotyczące-

go efektywności energetycznej, 
uwzględniającego w szczególno-
ści cel w zakresie oszczędności 
energii;

 � zadania jednostek sektora pu-
blicznego w zakresie efektywności 
energetycznej;

 � zasady realizacji obowiązku uzy-
skania oszczędności energii (sys-
tem białych certyfikatów);

 � zasady przeprowadzania audytu 
energetycznego przedsiębiorstwa.
Przepisy ustawy weszły w życie 

z dniem 1 października 2016.
Ustawa o efektywności energetycz-

nej z dnia 20 maja 2016 roku wprowa-
dziła w stosunku do poprzedniej Usta-
wy z dnia 15 kwietnia 2011 roku szereg 
istotnych rozwiązań prawnych, do któ-
rych w szczególności należą:

 � zmiany w systemie białych certy-
fikatów,

 � wprowadzenie obowiązku przepro-
wadzenia audytu energetycznego 
przez duże przedsiębiorstwa,

 � wprowadzenie obowiązku wykona-
nia analizy kosztów i korzyści dla 
jednostek wytwórczych o nominal-
nej mocy cieplnej powyżej 20 MW 
w przypadku budowy tej jednostki 
lub jej modernizacji,

 � wprowadzenie pojęcia: „efektyw-
ne energetycznie systemy ciepłow-
nicze”.

 � Zmiany w systemie 
białych certyfikatów

Nowa ustawa o  efektywności 
energetycznej wprowadziła zmianę 
procedury pozyskiwania świadectw 
efektywności energetycznej (białych 
certyfikatów). Przedsiębiorstwa lub 
podmioty sprzedające odbiorcom koń-
cowym energię elektryczną, ciepło sie-
ciowe i gaz ziemny zobowiązane są 
do oszczędności energii finalnej u od-
biorców w wysokości 1,5% wielkości 
sprzedaży energii końcowej. System 
przetargowy został zarzucony, ale sama 
idea pozyskiwania białych certyfikatów 
nie została zmieniona. Białe certyfikaty 
otrzymają podmioty, które osiągną efekt 

energetyczny liczony w oszczędności 
energii finalnej, nabór wniosków od-
bywa się w sposób ciągły, a decyzja 
o przyznaniu białego certyfikatu jest po-
dejmowana w ciągu 45 dni. Obowiązek 
podjęcia działań efektywnościowych 
może być realizowany przez wykonanie 
przedsięwzięć u odbiorcy końcowego 
lub przez zakup białych certyfikatów 
na Towarowej Giełdzie Energii, ewen-
tualnie uiszczenie opłaty zastępczej na 
konto NFOŚiGW. Stopniowo wygasza-
na jest opłata zastępcza. Za niewypeł-
nienie obowiązku może być nałożo-
na na przedsiębiorstwo energetyczne 
przez Prezesa URE kara pieniężna.

 � Obowiązek 
przeprowadzenia audytu 
energetycznego przez 
duże przedsiębiorstwa

UEE wprowadziła obowiązek prze-
prowadzania raz na cztery lata, audy-
tów energetycznych dużych przedsię-
biorstw, czyli takich, które zatrudniają 
nie mniej niż 250 pracowników lub dla 
których roczny obrót netto przekracza 
50 milionów EUR oraz sumy aktywów 
bilansu rocznego przekraczają 43 milio-
ny EUR (art. 36 UEE). Mimo, że termin 
przekazania przez duże przedsiębior-
stwa prezesowi URE informacji na te-
mat efektów przeprowadzonego audytu 
energetycznego minął w październiku 
2017 roku, to wciąż jeszcze wiele du-
żych przedsiębiorstw nie posiada tych 
audytów. Ponieważ za niewypełnie-
nie przez duże przedsiębiorstwa obo-
wiązku wykonania audytu energetycz-
ne przewidziana jest kara, warto, aby 
te przedsiębiorstwa, które jeszcze nie 
poddały się procedurze audytu energe-
tycznego lub nie wdrożyły normy w za-
kresie zarządzania energią, uczyniły to 
jak najszybciej.

 � Obowiązek wykonania 
analizy kosztów 
i korzyści dla jednostek 
wytwórczych 
o nominalnej mocy 
cieplnej 20 MW
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Ustawa wprowadziła pojęcie „anali-
za kosztów i korzyści” i obowiązek wy-
konania analizy kosztów i korzyści dla 
jednostek wytwórczych o nominalnej 
mocy cieplnej 20 MW (lub budowy na 
jej miejsce jednostki kogeneracyjnej). 
Analiza jest również wymagana w przy-
padku przebudowy elektrowni i elek-
trociepłowni o identycznej mocy oraz 
budowie sieci przyłączeniowej do ta-
kiej jednostki.

 � Efektywne 
energetycznie systemy 
ciepłownicze

Ustawa wprowadziła pojęcie „efek-
tywne energetycznie systemy ciepłow-
nicze”. Rozumie się przez to system 
ciepłowniczy (lub chłodniczy), w którym 
do produkcji ciepła lub chłodu wyko-
rzystuje się minimum: 50% energii po-
chodzącej z OZE, 50% ciepła odpado-
wego, 75% ciepła z kogeneracji, 50% 
sumy energii z ww. źródeł.

 � Potencjał efektywności 
energetycznej 
możliwy do uzyskania 
w ramach systemu 
białych certyfikatów 
w perspektywie 2020 
roku

W pracy [3] zaprezentowano war-
tości oszczędności energii pierwotnej 
uzyskanej do 2015 roku, oraz progno-
zowane do osiągnięcia z końcem 2016 
oraz do końca 2020 roku. Wielkości 
oszacowane zostały przy wykorzysta-
niu metody obliczeniowej bottom-up, 
uwzględniając wybrane środki popra-
wy efektywności energetycznej. Wyniki 
przedstawiono w tabeli 1. w podziale 
na poszczególne sektory.

Na postawie danych URE dotyczą-
cych funkcjonowania systemu białych 
certyfikatów, Krajowa Agencja Posza-
nowania Energii S.A. oszacowała po-
tencjał oszczędności energii możliwy 
do uzyskania do 2010 r. w ramach te-
go systemu. W tabeli 2 przedstawiono 
wyniki tych oszacowań, czyli progno-

zę oszczędności energii wynikającą ze 
świadectw efektywności energetycz-
nej wydanych w ramach UEE do 2020 
roku, przy założeniu wzrostu zgodnie 
z tendencją obserwowaną w poprzed-
nim systemie, tj. wynikającą z ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektyw-
ności energetycznej. 

 � Podsumowanie

Na tle czołowych krajów Unii Euro-
pejskiej polska gospodarka jest wciąż 
energochłonna, ale mamy też znaczne 
sukcesy w zakresie wzrostu efektyw-
ności energetycznej. Energochłonność 
gospodarki w Polsce spadła o około 
35% w latach 2000–2014. Nowa usta-
wa z dnia 20 maja 2016 roku o efek-
tywności energetycznej zdecydowa-
nie usprawnia system pozyskiwania 
białych certyfikatów, co powinno skut-
kować uzyskiwanymi oszczędnościa-
mi energii. 

o
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Tab.1. Oszczędność energii pierwotnej – analiza porównawcza [3]

Oszczędność energii
2015 
[Mtoe]

2016 – prognoza 
[Mtoe]

2020 – prognoza 
[Mtoe]

Instytucje publiczne 0,39 0,60 1,00

Mieszkalnictwo 0,94 1,02 1,37

Przemysł 2,70 3,07 4,50

Transport 1,30 3,65 6,65

Kampanie informacyjne 0,08 0,12 0,26

Pozostałe 1,00 2,01 6,02

Łącznie 6,43 10,46 19,80
Źródło: [3]

Tab.2. Prognoza oszczędności energii do 2020 r., wynikających ze świadectw 
efektywności energetycznej wydanych w ramach ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 
efektywności energetycznej, przy założeniu wzrostu zgodnie z tendencją obserwowaną 
w poprzednim systemie, tj. wynikającą z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
efektywności energetycznej – dane zagregowane

Dane zagregowane
w latach

Łączna deklarowana oszczędność 
energii finalnej

Łączna deklarowana oszczędność 
energii pierwotnej

[toe] [toe]

2016-2017 28 081 38 575

2016-2018 105 652 145 136

2016-2019 308 991 424 466

2016-2020 980 550 1 346 997
Źródło: KAPE S.A.
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Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający EnerNOC sp. z o.o.

EnerNOC jest światowym liderem w dziedzinie usług DSR (Demand Side Response), 
największym agregatorem na rynkach mocy w USA i Wielkiej Brytanii. Spółka 

rozszerzyła swoją działalność i szybko zdobywa kluczową rolę na innych rynkach,  
od niedawna aktywnie działa również w Polsce. Na czym właściwie polegają usługi 
DSR i jakie niosą ze sobą korzyści?

Negawaty 
pilnie poszukiwane

 � Kilka słów o DSR

Szybko rosnące zapotrzebowanie 
na energię elektryczną w Polsce oraz 
zwiększająca się ilość energii wytwa-
rzanej w źródłach odnawialnych po-
wodują, że coraz trudniej jest zapewnić 
wystarczające moce przez elektrownie 
konwencjonalne (szczególnie, że zna-
cząca ich część jest już wiekowa i mo-
że nie być dostatecznie wydajna, jak 
i elastyczna dla zaspokojenia szczyto-
wego zapotrzebowania). Jednocześnie 
duża część niezbędnych rezerw mocy 
jest naprawdę wykorzystywane bardzo 
rzadko: nawet 10% szczytowego za-
potrzebowania na moc w Polsce jest 
wykorzystywane przez mniej niż 170 
godzin rocznie (te 10% mocy pobiera-
nej w tym czasie stanowi około 0,05% 
energii zużywanej rocznie w Polsce). 

Dzięki rozwojowi technologii w XXI 
wieku w wielu krajach, w których wystę-
powały podobne jak w Polsce problemy 
z wystarczalnością rezerw mocy rozwi-
nęły się usługi Demand Side Respon-

se (DSR). DSR, czyli odpowiedź stro-
ny popytowej to dobrowolne i odpłatne 
zarządzanie poborem energii przez od-
biorców dla potrzeb bezpieczeństwa 
systemu elektroenergetycznego w tym 
w szczególności dostarczanie elastycz-
nych rezerw mocy. Największym ryn-
kiem usług tego typu jest USA, chociaż 
szybki rozwój programów DSR obser-
wuje się w bardzo wielu krajach i jest 

Rys.1. Sposoby przystąpienia do programu i korzyści dla uczestników

on aktywnie wspierany zarówno przez 
operatorów systemów elektroenerge-
tycznych jak i ustawodawców oraz or-
gany regulacyjne na rynkach energii.

Na naszych oczach szybko zacho-
dzą zmiany w sposobie realizacji do-
staw energii elektrycznej. Duzi odbiorcy 
energii elektrycznej już mogą obecnie 
nie tylko wybierać dostawców ener-
gii elektrycznej, czy budować własne 
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źródła energii, ale od niedawna także 
aktywnie odpłatnie współuczestniczyć 
w zapewnieniu bezpieczeństwa do-
staw energii. Lepsze zarządzanie ener-
gią jest oczywistym wyborem dla firm 
szukających obniżenia kosztów i zwięk-
szenia efektywności. EnerNOC Polska 
w tym roku rozpoczął działalność jako 
agregator takich usług w pionierskim 
w Polsce programie, w którym po raz 
pierwszy jest wynagradzana nie tylko 
sama redukcja, ale już samo utrzymy-
wanie zdolności do redukcji zapotrze-
bowania w razie potrzeby. DSR to in-
nowacyjne, niezawodne rozwiązanie 
korzystne dla odbiorców, operatorów 
systemów elektroenergetycznych ale 
również dla społeczności lokalnej i śro-
dowiska. Rejestrujemy firmy w progra-
mach DSR, zapewniając im osiąganie 
atrakcyjnego wynagrodzenia zarówno 
za utrzymywanie zdolności do redukcji 
jak i za samą redukcję zapotrzebowa-
nia, kiedy takie są potrzeby systemu 
elektroenergetycznego. Za redukcję 
zapotrzebowania jest uznawane rów-
nież załączenie generatorów rezerwo-
wych lub zwiększenie produkcji elek-
trociepłowni u odbiorcy. Przy pomocy 
profesjonalnych narzędzi analizujemy 
możliwości odbiorcy, pomagamy opra-
cować odpowiedni plan redukcji za-

potrzebowania i pozwalamy w prosty 
sposób włączyć się do programu a na-
stępnie skutecznie go realizować. Na-
sze wsparcie pozwala ograniczyć do 
minimum wpływ na podstawową dzia-
łalność odbiorców oraz zaangażowanie 
ich odbiorcy przy równoczesnej mak-
symalizacji korzyści finansowych, mi-
nimalizacji ryzyka i zapewnieniu bardzo 

Systemu Przesyłowego przed wprowa-
dzeniem stopni zasilania i do realiza-
cji redukcji dochodzi tylko wtedy gdy 
są wyczerpane wszelkie inne możli-
wości, czyli ewentualne ograniczenia 
produkcji z nich wynikające są bardzo 
ograniczone.

 � Wiedza i praktyka

Doświadczenie i technologie Ener-
NOC pozwalają nam w pełni korzystać 
z doświadczeń, wiedzy i środków tech-
nicznych wypróbowanych na wielu róż-
nych rynkach na świecie. EnerNOC 
jest aktywnym agregatorem DSR w 11 
krajach i zarządza ponad 50 różnymi 
aktywnymi programami DSR. Współ-
pracujemy z ponad 14 000 firmami 
przemysłowymi, instytucjami i obiek-
tami komercyjnymi oferując łącznie oko-
ło 6 800 MW elastycznych rezerw mocy 
dostępnych dla operatorów odpowie-
dzialnych za prace systemów elektro-
energetycznych. Warto zaznaczyć, że 
planowany nowy polski rynek mocy jest 
modelowany na rynkach w USA i Wiel-
kiej Brytanii, gdzie EnerNOC jest rów-
nież największym agregatorem DSR. 

Wsparcie ze strony grupy EnerNOC 
jest niezwykle istotne na każdym eta-
pie realizowania przez nią usług. Kiedy 

DSR, czyli odpowiedź 
strony popytowej 
to dobrowolne i 
odpłatne zarządzanie 
poborem energii przez 
odbiorców dla potrzeb 
bezpieczeństwa 
systemu 
elektroenergetycznego 
(…)

”
wysokiej niezawodności świadczonej 
operatorowi usługi. Należy tu wspo-
mnieć, że programy przeciwawaryj-
ne realizowane obecnie w Polsce są 
ostatnią deską ratunku dla Operatora 

odbiorców ryzyko potencjalnych kar. Mamy też wiedzę i doświadczenie w wyznaczaniu poziomu 
referencyjnego dla określenia wielkości redukcji zapotrzebowania (tzw. baseline) i udostępniamy naszym 
klientom prognozy wymaganego poziomu redukcji. Ma to szczególne znaczenie ze względu na fakt, że w 
polskich programach DSR może być stosowane nawet 6 różnych metod wyznaczania poziomu 
referencyjnego, co ma istotny wpływ na ocenę realizacji redukcji i wynagrodzenie. 

 

Perspektywy dla klientów 

Dla odbiorców mogących zaoferować swoją elastyczność możemy zaproponować stopniowe wdrażanie 
się w coraz bardziej zaawansowane, ale też coraz lepiej wynagradzane programy. Po uzyskaniu 
certyfikatu dla opomiarowania (ORed), możemy  rejestrować klientów w tzw. Programie Bieżącym, gdzie 
w aukcjach poprzedzających prawdopodobny dzień dostawy można oferować różne wielkości mocy w 
zależności od dyspozycyjności. Aukcje w przypadku spodziewanego deficytu mocy w trybie 
podstawowym odbywają się poprzedniego dnia w godzinach 19:00-21:00 i w przypadku gdy operator 
będzie potrzebował uruchomić rezerwy mocy DSR, oferty są wybierane aby zapewnić wymagane moce 
najniższym kosztem. Na podstawie uzgodnionych z klientem zdolności do redukcji i jego oczekiwań 
finansowych składamy ofertę maksymalizując jego korzyści (W przetargu uzyskaliśmy najwyższe 
maksymalne wynagrodzenie za redukcję w programie bieżącym i gwarantowanym). W razie potrzeby, 
wezwanie do redukcji jest wysyłane z odpowiednim wyprzedzeniem przed redukcją  

W programie bieżącym wynagrodzenie przysługuje tylko za wykonane redukcje zapotrzebowania. W 
kolejnej edycji Programu Gwarantowanego, do której prowadzimy obecnie nabór (realizacja przypada na 
okres: 07.2018 - 06.2019 r.) możemy zaoferować dodatkowo atrakcyjne wynagrodzenie za 
gwarantowaną moc dyspozycyjną, zapewnienie stabilnego poziomu dostarczanych rezerw mocy przez 
okres 6 miesięczny (okres letni: VII-IX i IV-VI; lub zimowy X-III). Zasady przywołania i wynagradzania za 
wykorzystanie mocy są takie same jak w Programie Bieżącym.  

Ponadto, w związku z uchwaloną ustawą o rynku mocy, w końcu 2018 roku mają zostać przeprowadzone 
pierwsze 3 aukcje roczne rynku mocy na lata 2021-2023. Ze względu na duży okres czasu między 
aukcjami a okresem dostaw, w takich aukcjach odbiorcy z reguły występują poprzez agregatorów, którzy 
odpowiadają finansowo za zapewnienie niezawodnego portfela redukcji oraz znalezienie zastępstwa w 
przypadku gdy plany produkcyjne lub technologie klienta ulegają istotnym zmianom. 

 

Program Bieżący 
Możliwość dołączenia do 
programu już obecnie 
Brak konieczności 
gwarantowania stałych 
mocy 
Wynagrodzenie tylko za 
wykonane redukcje 

 

Program Gwarantowany 
Kolejny przetarg na początku 
roku 2018 
Realizacja od lipca 2018 do 
czerwca 2019  (2 sezony  
– zima i lato) 
Wynagrodzenie za 
dyspozycyjność i redukcję 
Konieczność zagwarantowania 
stałej mocy w każdym sezonie 

Rynek Mocy 
Pierwsze aukcje roczne na 2021, 
2022, 2023 w końcu 2018 
Realizacja od 2021 roku 
Wysokie wynagrodzenie za 
dyspozycyjność 
Konieczność wpłacenia kaucji kilka 
lat przed dostawą  
Z reguły udział przez agregatorów 
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analizujemy potencjał nowego klienta 
i opracowujemy plany redukcji możemy 
szybko zweryfikować jaki był potencjał 
wielu klientów o podobnej charaktery-
styce, jakie urządzenia mogą być wy-
korzystywane do redukcji, na co trze-
ba zwrócić szczególną uwagę. Mamy 
przygotowane i sprawdzone procedury 
włączania do programu a także nieza-
wodne, seryjnie produkowane urządze-
nia teletransmisyjne przystosowane do 
bezobsługowej pracy przez 5 lat.

Niezwykle istotne pod względem 
niezawodności i optymalizacji kosztów 
jest nasze wyspecjalizowane w usłu-
gach DSR centrum operacyjne (NOC) 
pracujące 24 godziny na dobę przez 
cały rok. Systemy powiadamiania w ję-
zyku Polskim niezwłocznie powiadamia-
ją o prawdopodobieństwie przeprowa-
dzenia redukcji lub przywołaniu, a nasi 
klienci mają zapewnione wsparcie lo-
kalnie. Dzięki agregacji wielu odbiorców 
i umiejętności zarządzania zdolnościa-
mi do redukcji możemy stworzyć usłu-
gę o wyższej niezawodności, uzyskać 
wyższe wynagrodzenie od operatora za 
lepszy produkt a także przejąć od od-
biorców ryzyko potencjalnych kar. Ma-
my też wiedzę i doświadczenie w wy-
znaczaniu poziomu referencyjnego dla 
określenia wielkości redukcji zapotrze-
bowania (tzw. baseline) i udostępniamy 
naszym klientom prognozy wymaga-
nego poziomu redukcji. Ma to szcze-
gólne znaczenie ze względu na fakt, 
że w polskich programach DSR może 
być stosowane nawet 6 różnych metod 
wyznaczania poziomu referencyjnego, 
co ma istotny wpływ na ocenę realizacji 
redukcji i wynagrodzenie.

 � Perspektywy dla 
klientów

Dla odbiorców mogących zaofe-
rować swoją elastyczność możemy 
zaproponować stopniowe wdrażanie 
się w coraz bardziej zaawansowa-
ne, ale też coraz lepiej wynagradza-
ne programy. Po uzyskaniu certyfikatu 
dla opomiarowania (ORed), możemy  
rejestrować klientów w tzw. Programie 

Bieżącym, gdzie w aukcjach poprze-
dzających prawdopodobny dzień do-
stawy można oferować różne wielkości 
mocy w zależności od dyspozycyjno-
ści. Aukcje w przypadku spodziewane-
go deficytu mocy w trybie podstawo-
wym odbywają się poprzedniego dnia 
w godzinach 19:00-21:00 i w przypad-
ku gdy operator będzie potrzebował 
uruchomić rezerwy mocy DSR, oferty 
są wybierane aby zapewnić wymagane 

zimowy X-III). Zasady przywołania i wy-
nagradzania za wykorzystanie mocy są 
takie same jak w Programie Bieżącym. 

Ponadto, w związku z uchwaloną 
ustawą o rynku mocy, w końcu 2018 ro-
ku mają zostać przeprowadzone pierw-
sze 3 aukcje roczne rynku mocy na 
lata 2021-2023. Ze względu na duży 
okres czasu między aukcjami a okre-
sem dostaw, w takich aukcjach odbior-
cy z reguły występują poprzez agrega-
torów, którzy odpowiadają finansowo 
za zapewnienie niezawodnego portfe-
la redukcji oraz znalezienie zastępstwa 
w przypadku gdy plany produkcyjne 
lub technologie klienta ulegają istot-
nym zmianom.

W nieodległej przyszłości spodzie-
wamy się także rozwoju dalszych wy-
specjalizowanych usług systemowych, 
które będą mogły dodatkowo zwięk-
szyć korzyści finansowe naszych klien-
tów. Mamy w tym zakresie zarówno do-
świadczenie jak i zdolności techniczne, 
także wdrożenie nowych możliwości dla 
naszych klientów będzie bardzo łatwe. 

Podsumowując: na podstawie 
prognoz rynkowych Polska będzie po-
trzebowała znacznych rezerw mocy 
w najbliższych latach. DSR stworzy 
dla naszych klientów trwałą możliwość 
osiągania dodatkowych przychodów. 
Wraz z rozwojem rynków chcemy stale 
rozwijać bardziej zaawansowane roz-
wiązania DSR i ułatwić naszym klien-
tom wykorzystywać nowe możliwości. 

Nasza filozofia w tym zakresie jest 
spójna:

 � wspieramy klientów biznesowych, 
w zakresie komercyjnego wykorzy-
stania ich elastyczności w zużyciu 
energii;

 � ułatwiamy ich uczestnictwo w pro-
gramach DSR i możliwościach ryn-
kowych;

 � chronimy ich przed potencjalnym 
ryzykiem

 � dostarczamy do systemu rezer-
wy mocy o wysokiej efektywności 
i niezawodności, obniżając koszty 
i zwiększając bezpieczeństwo do-
staw dla wszystkich odbiorców.
� o

Ponadto,  
w związku  
z uchwaloną 
ustawą o rynku 
mocy, w końcu 
2018 roku 
mają zostać 
przeprowadzone 
pierwsze 3 aukcje 
roczne rynku mocy 
na lata 2021-2023

”
moce najniższym kosztem. Na podsta-
wie uzgodnionych z klientem zdolności 
do redukcji i jego oczekiwań finanso-
wych składamy ofertę maksymalizując 
jego korzyści (w przetargu uzyskaliśmy 
najwyższe maksymalne wynagrodze-
nie za redukcję w programie bieżącym 
i gwarantowanym). W razie potrzeby, 
wezwanie do redukcji jest wysyłane 
z odpowiednim wyprzedzeniem przed 
redukcją 

W programie bieżącym wynagro-
dzenie przysługuje tylko za wykonane 
redukcje zapotrzebowania. W kolejnej 
edycji Programu Gwarantowanego, do 
której prowadzimy obecnie nabór (re-
alizacja przypada na okres: 07.2018 
- 06.2019 r.) możemy zaoferować do-
datkowo atrakcyjne wynagrodzenie za 
gwarantowaną moc dyspozycyjną, za-
pewnienie stabilnego poziomu dostar-
czanych rezerw mocy przez okres 6 
miesięczny (okres letni: VII-IX i IV-VI; lub 
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W pracy przedstawiono zyski pły-
nące z integracji odnawialnego źródła 
energii z obiegiem cieplnym turbiny paro-
wej. Wykazano, że podejście takie, poza 
oczywistymi korzyściami inwestycyjnymi, 
posiada o ponad 10 punktów procento-
wych wyższą sprawność konwersji ener-
gii termicznej źródła geotermalnego niż 
dedykowana mikroturbina parowa.

Rozwój odnawialnych źródeł ener-
gii wpływa zazwyczaj negatywnie na 
reżim pracy elektrowni cieplnych. Do-
tyczy to przede wszystkim elektrowni 
wiatrowych i fotowoltaicznych, które cha-
rakteryzują się niestałością pracy oraz 
pewną nieprzewidywalnością. Jak poka-
zano we wcześniejszych pracach auto-
rów [1],[2],[3], pierwszeństwo generacji 
energii elektrycznej przez tego typu elek-
trownie jest niekorzystne dla elektrowni 
cieplnych szczególnie w okresie niskie-
go zapotrzebowania Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego (KSE). Prowa-
dzi to do częstszych odstawień bloków 
cieplnych do gorącej rezerwy, z uwagi na 

Prof. dr hab. inż. Janusz Badur, mgr inż. Tomasz Kowalczyk, 
Zakład Konwersji Energii, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Uelastycznienie pracy bloku  
parowego klasy 200 MW 
źródłem geotermalnym

W  artykule przedstawiono możliwość wykorzystania źródła geotermalnego 
do wspomagania pracy bloku parowego klasy 200 MW. Zaproponowane 

rozwiązanie zmniejsza zużycie węgla i poprawia elastyczność pracy bloku, którą 
można dodatkowo rozszerzyć przy zastosowaniu magazynów ciepłej wody lub 
akumulacji ciepła w gruncie podczas jego termicznej regeneracji.
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ograniczenia minimalnego obciążenia ko-
tłów. Z drugiej strony, bloki te muszą być 
utrzymywane w warunkach umożliwiają-
cych jak najszybszy start w sytuacji spad-
ku mocy generowanej w elektrowniach 
wiatrowych i fotowoltaicznych. W przy-
wołanych pracach przedstawiono nie-
które z możliwości uelastycznienia pracy 
bloków cieplnych. Natomiast w niniejszej 
pracy przedstawiono możliwość wykorzy-
stania OZE, jakim jest źródło geotermal-
ne, do obniżenia zużycia węgla oraz do 
poprawy elastyczności ruchowej bloku 
cieplnego klasy 200 MW. 

Źródła geotermalne mogą występo-
wać w formie pary, gorącej wody lub go-
rących skał, umożliwiających podgrzanie 
zatłoczonej wody lub oleju termalnego. 
W pracy przedstawiono wyniki modelo-
wania bloku parowego o mocy 200 MW 
wspomaganego źródłem geotermalnym 
o temperaturze w zakresie 110 – 300°C. 
W przypadku bliskiej lokalizacji elektrowni 
parowej względem źródła geotermalnego 
warto wykorzystać turbinę i instalacje już 
istniejące, ogranicza to koszty inwestycyj-
ne oraz eksploatacyjne przedsięwzięcia. 
Proponowane rozwiązanie, poza odwier-
tem głębinowym, wymaga jedynie trzech 
wymienników ciepła typu woda-woda 
o łącznej mocy 22 MW oraz niewielkiej 
modyfikacji obiegu cieplnego turbiny pa-
rowej wynikającej z integracji owych wy-
mienników z układem termicznej regene-
racji wody zasilającej kocioł. Są to prace 
wymagające znacznie mniejszych nakła-
dów finansowych niż budowa samodziel-
nego turbozespołu parowego o mocy ok. 
8 MW elektrycznych. Ponadto, rozwią-
zanie takie pozwala na produkowanie 
energii elektrycznej ze sprawnością na-
wet o ponad 10 punktów procentowych 
wyższą niż indywidualna elektrownia geo-
termalna m.in. dzięki wykorzystaniu wy-
sokosprawnego turbozespołu parowego 
z układem regeneracji termicznej wody 
zasilającej kocioł oraz z uwagi na elimina-
cję problemu obniżania się temperatury 
wody w obiegu geotermalnym, związa-
nym z ograniczoną wydajnością cieplną 
takiego źródła.

W pracy zastosowano model szyb-
kiego wychładzania źródła w czasie eks-

ploatacji. Rozwiązanie takie po pierwsze 
odpowiada warunkom eksploatacji źródeł 
o małej pojemności cieplnej, a po drugie 
umożliwia określenie sprawności obiegu 
dla różnych temperatur źródła oraz na-
rzuca konieczność zapewnienia czasu 
na regenerację termiczną gruntu. W tym 
celu przyjęto następujący schemat eks-
ploatacji źródła:

 � 4-godzinna praca w wieczorny 
szczyt obciążenia systemu,

 � 12-godzinna regeneracja termicz-
na źródła. 
Przy założeniu, że woda ze źródła 

jest ochładzana do temperatury 60°C 
w trakcie podgrzewania wody kotłowej, 
a jej masowym wydatek wynosi 20 kg/s, 
strumienie ciepła wyniosą odpowiednio:

Q = 21.3 MWt dla t1 = 300°C
Q = 12.7 MWt dla t1 = 210°C
Q = 7.5 MWt dla t1 = 150°C
Q = 4.1 MWt dla t1 = 110°C
Tak zróżnicowane temperatury wody 

wymagają zastosowania aż trzech wy-
mienników ciepła w celu efektywnego 
wykorzystania egzergii źródła geotermal-
nego. Układ wymienników przedstawiono 
na schemacie obiegu bloku na Rys. 1. 

Zaproponowane wymienniki ciepła, 
z powodu małej mocy, są zabudowane 
jako równoległe do istniejących wymien-
ników regeneracyjnego podgrzewu wody 
kotłowej. W znamionowych warunkach 
pracy mogą one odciążyć układ regene-
racyjnego podgrzewu wody o 16.25%. 
Automatyczny regulator steruje zawora-
mi regulującymi przepływ wody kotłowej 
przez bypassy w sposób wprowadzający 
minimalne różnice w rozkładzie tempe-
ratur w obiegu. Jeśli temperatura wody 
ze źródła geotermalnego spadnie poniżej 

Rys. 1 Schemat obiegu parowego z układem zasilania ze źródła geotermalnego 
(czerwone linie przerywane) oraz bypassy wymienników regeneracyjnych wraz z 

systemem magazynowania ciepłej wody (zielone linie przerywane).

W przypadku 
bliskiej lokalizacji 
elektrowni parowej 
względem źródła 
geotermalnego 
warto wykorzystać 
turbinę i instalacje 
już istniejące, 
ogranicza to koszty 
inwestycyjne oraz 
eksploatacyjne 
przedsięwzięcia

”
 � 4-godzinna praca w porannym 

szczycie obciążenia systemu elek-
troenergetycznego,

 � 4-godzinna dzienna regeneracja 
termiczna źródła,
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200°C odłączany jest bypass regeneracji 
wysokotemperaturowej. Poniżej 140°C 
odłączany jest kolejny bypass średnio-
temperaturowy, a poniżej 80 odłączany 
jest ostatni, niskotemperaturowy, bypass 
i rozpoczyna się regeneracja gruntu. 

W celu zwiększenia elastyczności 
bloku zaproponowano dodatkową moż-
liwość magazynowania ciepła w dwóch 
zbiornikach gorącej wody. Magazyno-
wanie ciepła wiążące się ze zwiększe-
niem strumienia pary kierowanej do 
upustów pary na termiczną regenerację 
wody w okresach zmniejszonego zapo-
trzebowania KSE z uwzględnieniem cy-
klów eksploatacji źródła geotermalnego. 
Rozwiązanie takie zmniejsza minimalną 
moc elektryczną bloku przy jednocze-
snym zachowaniu minimum technologicz-
nego kotła parowego. Przy sprzyjających 
warunkach geotermalnych, magazyno-
wanie ciepła może być realizowane bez-
pośrednio w gruncie. Takie rozwiązanie 
przyśpiesza regenerację termiczną gruntu 
do poziomu temperatury wody wygrze-
wającej złoże i umożliwia uzyskanie zna-
mionowych wartości temperatury źródła 
w krótszym czasie. Jednak, aby rozwią-
zanie takie przynosiło korzyści, eksploata-
cja złoża musi następować natychmiast 
po osiągnięciu znamionowej temperatury 
złoża. W pewnym stopniu ogranicza to 
elastyczność ruchową obiegu.

Wyniki modelowania numerycznego 
pracy obiegu parowego przedstawiono 
na rys. 2. Charakterystyka przedstawia 
spadek temperatury w funkcji czasu pra-
cy źródła geotermalnego (linia zielona, 
przerywana) oraz przyrost mocy elek-
trycznej na generatorze turbiny parowej 
dla ciepła pobieranego z odwiertu (linia 
niebieska typu kreska-kropka) i systemu 
wspomaganego magazynem ciepła (linia 
czerwona, ciągła). Dodatkowo, czarną 
linią kropkowaną, przedstawiono moc 
obiegu Carnota funkcjonującego jako 
obieg indywidualny.  

Przedstawiona charakterystyka 
wskazuje na wysoką sprawność wyko-
rzystania płynu geotermalnego do pod-
grzewania wody kotłowej w obiegu turbi-
ny parowej. Dla temperatury płynu równej 
300°C sprawność proponowanego roz-

wiązania uzyskuje 35% (7.5 MW), w po-
równaniu obieg Carnota dla tej tempe-
ratury osiąga 47% (10.0 MW), a obieg 
parowy z indywidualną turbiną paro-
wą tylko 23% (4.9 MW). Izentropową 
sprawność indywidualnej turbiny przyję-
to na poziomie 85%, natomiast spraw-
ność części WP, SP i NP turbozespołu 
200 MW wynosi odpowiednio 87%, 91% 
i 77%. Sprawność mechaniczną przyjęto 
w obu przypadkach jednakową - 99.5%, 
natomiast sprawność generatora elek-
trycznego turbozespołu 200 MW przy-
jęto 98.6%, a turbozespołu małej mocy 
na poziomie 97%. 

Moc elektryczna uzyskiwana przy 
zastosowaniu dwóch zbiorników gorącej 
wody o pojemności 1 000 m3 każdy jest 
ponad dwukrotnie wyższa niż dla syste-
mu bez magazynu ciepła (np. 16.2 MW 
dla t1 = 300°C). Sprawność cyklu łado-
wania i rozładowania magazynu jest bli-
ska 95% z uwagi na małe straty ciepła 
do otocznia przy krótkim czasie maga-
zynowania i stosunkowo niskiej tempe-
raturze magazynowanej wody (maksy-
malnie do 150°C).

Zaproponowana modernizacja 
zmniejsza zużycie węgla w cyklu dobo-
wego wykorzystania źródła geotermalne-

Rys. 2. Charakterystyka przyrostu mocy turbozespołu parowego w funkcji czasu pracy 
źródła geotermalnego, przy spadku jego temperatury

go, o temperaturze zmniejszającej się od 
300°C do 110°C wg. przedstawionego 
rozkładu w czasie, o blisko 12 tys. ton, 
co przekłada się na zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla o blisko 27 tys. ton. 
Natomiast zastosowanie dodatkowo ma-
gazynu ciepła obniża minimum techno-
logiczne produkcji energii elektrycznej 
maksymalnie o 8.7 MW, co daje 4.35% 
mocy znamionowej.

o
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Maciej Stryjecki, Prezes, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej „FNEZ”

Energia z Bałtyku
dla Polski 2025

Energetyka jądrowa ma szansę na 
włączenie do KSE nie wcześniej niż w ro-
ku 2035. Na energetykę wiatrową na 
lądzie nie ma zbyt dużo miejsca. Ener-
getyka biomasowa i biogazowa, mimo 
bardzo silnego wsparcia politycznego 
w ostatnich 10 latach, osiągnęła zale-
dwie poziom 1,5 GW. Energetyka sło-
neczna przy krajowym nasłonecznieniu 
ma szansę być ważnym dodatkiem, ale 
nie fundamentem polskiej energetyki. 
Pozostaje energetyka gazowa i wiatro-
wa na morzu. Źródła energii, które mogą 
wspólnie, w stosunkowo krótkim czasie, 
stworzyć stabilną, niskoemisyjną gene-
rację, gwarantującą Polsce bezpieczeń-
stwo energetyczne.  

 � Klimat wokół polskiej 
energetyki

O konieczności głębokiej moderni-
zacji polskiej energetyki mówi się od lat. 
Globalna i europejska polityka klimatycz-
na, dążąca do redukcji uzależnienia od 
paliw kopalnych, poparta wielomiliar-
dowym wsparciem poszukiwań i roz-
woju nowych technologii, przerodziła 
się w trwały mega trend. Porozumienie 
paryskie z grudnia 2015 roku pokaza-
ło, że nawet najwięksi dotychczasowi 
wyznawcy ropy, węgla i gazu, tacy jak 
Chiny, Indie, czy USA, nie widzą innej 

Operator systemu wskazuje na konieczność budowy 16 GW nowych mocy 
wytwórczych w kolejnej dekadzie. Elektrownia Ostrołęka ma być ostatnią polską 

inwestycją w nowe bloki węglowe. Powstaje więc pytanie, w jakich technologiach 
mamy te inwestycje wykonać? 

przyszłości jak energetyka nieemisyjna. 
I niewiele tu zmieniła wolta dokonana 
przez Prezydenta Trumpa. Zarówno bo-
wiem przemysł, jak i społeczeństwo, nie 
tylko amerykańskie ale w większości kra-
jów rozwiniętych już wie, że odnawialne, 
rozproszone źródła energii, magazyny 
energii, tak jak i samochody elektryczne, 
stają się codziennością w naszej cywili-
zacji. I nie ma od tego odwrotu.

Kolejne polskie rządy, zdawały się 
jednak nowej rzeczywistości nie dostrze-
gać. „Podstawą polskiej energetyki był, 
jest i będzie węgiel” – to dogmat, wokół 
którego od lat panowała wyjątkowa, jak 
na polskie polityczne podwórko, zgoda. 
Coraz trudniej jednak było kolejnym mi-
nistrom odpowiedzialnym za energety-
kę odpowiadać na pytania o to, jak silna 
i jak trwała jest ta węglowa podstawa. Ile 
tak naprawdę mamy zasobów krajowego 
węgla? Jak długo będą nam służyć sta-
re, niespełniające kolejnych europejskich 
norm, elektrownie węglowe? Czy opła-
ca się inwestować w nowe bloki, skoro 
do zasilenia już istniejących coraz czę-
ściej niezbędny jest import węgla? Jaki-
mi technologiami i jakim kosztem, zastą-
pimy zamykane 40-letnie elektrownie? 

Dopiero w bieżącym roku, doczeka-
liśmy się odważnych i jednoznacznych 
deklaracji. Rząd, ustami Ministra Energii 
- Pana Krzysztofa Tchórzewskiego po-

twierdził, że udział węgla kamiennego 
i brunatnego w polskim miksie energe-
tycznym będzie spadał do poziomu nie 
większego niż 50% w roku 2050. Zda-
niem wielu ekspertów, taki poziom po-
winien jednak zostać osiągnięty o dwie 
dekady wcześniej, z dwóch głównych 
powodów. Po pierwsze, w przeciwnym 
razie będziemy musieli uzależnić polską 
energetykę (a więc i bezpieczeństwo 
energetyczne Polski po roku 2030) od 
importu węgla. Po drugie, do takiego po-
ziomu zredukują udział generacji węglo-
wej wyłączenia kolejnych starych bloków 
węglowych, zarówno tych nie spełniają-
cych wymogów BAT i nie kwalifikujących 
się do opłacalnej modernizacji, jak i tych, 
które po prostu skończą swój długi i cięż-
ki żywot w latach 2020-2025.

 � Potrzeba nowych mocy

Zgodnie z danymi PSE Operator, za-
potrzebowanie na moc szczytową wzro-
śnie do roku 2030 o ok. 24% względem 
zapotrzebowania obecnego i osiągnie 
ok. 32,7 GW w szczycie zimowym. 
Dodatkową, bardzo istotną presję na 
możliwość pokrycia zapotrzebowania 
na energię elektryczną będzie wywo-
ływać konieczność dostosowania pol-
skiej energetyki do nowych, ostrzejszych 
standardów emisyjnych (tzw. Konklu-
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zje BAT), które zaczną obowiązywać po 
czterech latach od decyzji Komisji Euro-
pejskiej o ich zastosowaniu, a więc po 
roku 2021, a także konieczność wyco-
fania z eksploatacji najstarszych kotłów 
węglowych, które po roku 2020 przekro-
czą swój czas żywotności. 

Według PSE, w latach 2020-2035 
konieczne będzie wyłączenie mocy 
z systemu o wielkości od 13,9 do 20,9 
GW w zależności od ilości modernizacji 
starych bloków węglowych, które będą 
w stanie przeprowadzić zakłady ener-
getyczne. W tym czasie powinno zo-
stać oddanych do użytku ok. 5,8 GW no-
wych mocy w inwestycjach, które zostały 
już rozpoczęte, lub dla których podjęto 
decyzje inwestycyjne. Scenariusz ten 
oznacza, że po roku 2022 należy się 
spodziewać niedoboru nadwyżki mocy, 
które w latach 2023-2035 wzrosną do 
poziomu – 13 GW. 

Operator wskazuje, że w zależno-
ści od przyjętego scenariusza dla utrzy-
mania bezpieczeństwa energetycznego 
systemu, niezbędne jest doprowadzenie 
do przyrostu mocy zainstalowanej, po-
nad rozpoczęte już inwestycje, w nastę-
pujących wielkościach (w zależności od 
zdolności modernizacyjnych istniejących 
bloków): do roku 2025 – 2,6-8,5 GW, do 
roku 2030 – 6,5-17,6 GW, do roku 2035 
– 15,8-22,3 GW.

 � Jak zrównoważyć 
krajowy miks 
energetyczny

Fundacja na rzecz Energetyki Zrów-
noważonej przeprowadziła, w ramach 
projektu „Energia z Bałtyku dla Polski 
2025”, własne analizy modelowe zmian, 
jakie będą zachodzić w strukturze paliwo-
wej i wytwórczej polskiego systemu elek-
troenergetycznego. W modelu uwzględ-
niono istniejące moce w poszczególnych 
kategoriach i technologiach, ich żywot-
ność, oraz planowane i prognozowane 
inwestycje w nowe moce. 

Dotychczasowe doświadczenia po-
kazują, że w okresie 4-5 lat nie ma moż-
liwości zrealizowania inwestycji w nowe 
moce o tak dużej skali w żadnej techno-

logii. Oznacza to, że Polska może stanąć 
przed koniecznością importu dużej ilości 
energii, zwłaszcza w okresach szczy-
tu sezonowego i dobowego. Ale, żeby 
móc importować energię niezbędna jest 
transgraniczna infrastruktura przesyło-
wa o odpowiedniej mocy przesyłowej. 
Ogromna rolę może odegrać w tym za-
kresie budowa morskich połączeń elek-
troenergetycznych, z takimi państwami 
jak Dania, Szwecja i/lub Litwa.

Uzależnienie od importu energii 
może być rozważane wyłącznie ja-
ko narzędzie okresowego wsparcia 
bezpieczeństwa energetycznego, na 
czas budowy własnych źródeł wytwór-
czych. Tu powstaje pytanie: czy w tym 
okresie należałoby importować ener-
gię z krajów, gdzie ma ona niższą ce-
nę niż w Polsce, czy wręcz przeciw-
nie? Niska cena importowanej energii 
wpłynie na obniżenie lub utrzymanie 
na niskim poziomie cen krajowych, a to 
będzie powodować nieopłacalność in-
westycji w nowe źródła. Z drugiej jed-
nak strony, może pozwolić na zmniej-
szenie obciążeń odbiorców końcowych 
kosztami inwestycji w nowe źródła, co 
ma znaczenie zarówno prospołeczne, 
jak i progospodarcze. W takiej sytuacji, 
niezbędne jednak jest tworzenie innych 
systemów wspierania inwestycji w no-
we źródła. 

Drugie zasadnicze pytanie, dotyczy 
tego w jakie technologie wytwarzania in-
westować, aby zapewnić samowystar-
czalność energetyczną Polski w okresie 
długofalowym. Dotychczas, odpowiedź 
na to pytanie była oczywista, bo bez-
pieczeństwo zapewniały nam krajowe 
zasoby węgla kamiennego i brunatne-
go. W ostatnich latach staje się jednak 
również oczywiste, że takiego stanu nie 
uda się utrzymać w kolejnych dziesięcio-
leciach, przede wszystkim ze względu na 
zmniejszające się zasoby przemysłowe 
węgla. Budowanie nowych elektrowni 
węglowych, wbrew megatrendom świa-
towym, ale przede wszystkim ze świa-
domością, że w perspektywie kolejnych 
kilkunastu lat oznaczać to będzie uza-
leżnienie od importu paliwa, wydaje się 
mało logiczne. Poza tym, przygotowanie 

i budowa elektrowni węglowej zajmu-
ją kilkanaście lat, co sprawia że nowe 
elektrownie nie miałyby szansy powstać 
w okresie największych braków mocy – 
w latach 2025-2030.

Alternatywą wydaje się być energe-
tyka jądrowa. Jest to technologia wytwa-
rzająca energię bez emisji CO2, w spo-
sób stabilny i bezpieczny, zapewniając 
duże moce mogące pracować w pod-
stawie systemu. Jednak proces budo-
wy energetyki jądrowej w Polsce wy-
daje się być zdecydowanie spóźniony. 
Biorąc pod uwagę obecny stan rozwoju 
pierwszego projektu elektrowni jądro-
wej, należy założyć, że może on zostać 
ukończony około roku 2035. Nawet jeśli 
zapadnie ostateczna decyzja inwesty-
cyjna w tym zakresie, to nie rozwiąże to 
problemu niedoboru mocy w systemie 
w latach 2025-2035. Aby energetyka 
jądrowa miała stanowić realną alterna-
tywę dla stopniowo wygaszanej ener-
getyki węglowej, już dziś musiałyby być 
rozwijane projekty elektrowni jądrowych 
o łącznej mocy nie mniejszej niż 6 GW, 
a nie jeden projekt o mocy 0,8-1 GW. Dla 
takiej liczby projektów może jednak być 
problem z lokalizacjami, zapewniającymi 
bezpieczne i efektywne funkcjonowanie 
elektrowni jądrowych.

Trendy rozwojowe w światowej 
energetyce mogą wskazywać, że mo-
dernizacja polskiej energetyki pójdzie 
w zupełnie innym kierunku, opierając się 
na technologiach pozwalających na za-
pewnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego w ujęciu indywidualnym i lokalnym, 
a nie krajowym. Rozwój małych źródeł 
energii, zwłaszcza solarnych, w połą-
czeniu z rewolucją technologiczną na 
rynku magazynów energii, może spra-
wić, że po roku 2030 zdecydowanie za-
cznie przyrastać ilość indywidualnych, 
rozproszonych źródeł energii, klastrów 
i wysp energetycznych, które zdecy-
dowanie zmniejszą zapotrzebowanie 
na energię z systemu. Warunki prze-
strzenne i klimatyczne Polski, a przede 
wszystkim bardzo słaba jakość przesta-
rzałej infrastruktury dystrybucyjnej, sta-
nowią tu jednak istotne ograniczenia dla 
wielkoskalowego rozwoju.
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 � Energia z morza

Bardzo ważnym źródłem energii 
w kolejnej dekadzie będzie prawdopo-
dobnie gaz ziemny. Mimo, iż nie spełniły 
się nadzieje na szybkie przemysłowe za-
gospodarowanie krajowych złóż gazu łup-
kowego, to jednak zdecydowana polityka 
dywersyfikacja kierunków importu gazu 
oraz rozbudowa infrastruktury importowej, 
przesyłowej i magazynowej gazu ziemne-
go, sprawia, że to właśnie elektrownie ga-
zowe, mające dostęp do tańszego paliwa 
z różnych, konkurencyjnych kierunków, 
mogą odegrać kluczową rolę w zapew-
nieniu bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Zasadnicze znaczenie będą zaś 
miały inwestycje morskie, takie jak bu-
dowa i rozbudowa terminalu LNG w Świ-
noujściu i budowa międzysystemowego 
połączenia gazowego Polska-Dania-Nor-
wegia „Baltic Pipe”. Realizacja przygo-
towywanych inwestycji umożliwi Polsce 
import z różnych kierunków gazu w ilości 
ok. 20-21 mld m3 rocznie. Przy obecnym 
zapotrzebowaniu krajowym na poziomie  
ok. 16 mld m3, pozostały gaz mógłby za-
silić 4-5 GW elektrowni i elektrociepłow-
ni gazowych. Gazowe źródła wytwórcze 
można wybudować w ciągu kilku lat, tym 
bardziej że gotowych jest wiele projek-
tów. Problemem jednak jest cena gazu, 
a co za tym idzie - cena energii wytwa-
rzanej przez źródła gazowe. Wydaje się 
jednak, że rozwój energetyki gazowej jest 
niezbędny, co oznacza konieczność za-
pewnienia mechanizmów opłacalności 
tego typu inwestycji. Rozwiązaniem klu-
czowym może tu być dywersyfikacja źró-
deł gazu, zapewniająca konkurencję do-
staw, a więc i wywołująca presję cenową, 
a także rynek mocy, gdyż źródła gazowe 
są predystynowane do pełnienia roli sta-
bilizatorów systemu, ze względu na wy-
jątkowo dużą elastyczność wytwarzania. 

Kluczowe znaczenie w latach 2022-
2026 będzie miał jednak import energii, 
który będzie musiał zapewnić jej dosta-
wy w okresie pomiędzy wyłączeniami 
starych bloków węglowych a budową 
nowych źródeł wytwórczych. Do tego 
czasu powinny zostać wybudowane no-
we połączenia transgraniczne, w tym 

bardzo ważną rolę odegrać powinny 
morskie połączenia z Danią i/lub Szwe-
cją. Również w tych latach powinny być 
oddawane do użytku nowe elektrocie-
płownie gazowe o łącznej mocy do 4-5 
GW, które w latach 2023-2027 praco-
wałyby jako źródła systemowe, w miej-
sce wyłączanych elektrowni węglowych, 
a następnie zmniejszałyby obciążenie, 
zwiększając swoja rolę rezerwową i sta-
bilizującą system. Po roku 2027 istotny-
mi źródłami energii stawałby się morskie 
farmy wiatrowe. Strukturę wytwarzania 
uzupełniałyby inne, rozproszone źródła 
odnawialne. 

Rozwój generacji gazowej oraz mor-
skich sieci przesyłowych zwiększą ela-
styczność systemu elektroenergetycz-
nego, a to stwarzać będzie doskonałe 
warunki dla rozwoju morskiej energety-
ki wiatrowej. 

 � Potencjał morskiej 
energetyki wiatrowej

W ramach prac nad planem zago-
spodarowania przestrzennego Polskich 
Obszarów Morskich w skali 1:200 000, 
została przygotowana mapa z preferen-
cyjnymi funkcjami obszarów morskich. 
Jedną z preferowanych funkcji polskich 
obszarów morskich w wyłącznej strefie 
ekonomicznej jest „pozyskanie energii 
odnawialnej”. Funkcja ta, według auto-
rów projektu planu, może być funkcją 
podstawową (dominującą) na obszarach 
o łącznej powierzchni ok 2 500 km2. Do-
tychczasowe doświadczenia, wskazują 
jednak że ok 20-30% z tej powierzchni 
nie będzie mogła zostać zabudowana 

elektrowniami wiatrowymi, głównie z po-
wodów minimalizacji ryzyka konfliktów 
społecznych i środowiskowych. Mimo ta-
kich ograniczeń, na pozostałych obsza-
rach możliwe jest zainstalowanie nawet 
8 GW mocy w morskich farmach wia-
trowych. Przy średniej prędkości wiatru, 
potwierdzonej w pierwszych kampaniach 
wietrzności, przekraczającej 10 m/s na 
wysokości 150 m, elektrownie wiatro-
we na polskich obszarach morskich bę-
dą pracować przez około 8050 godzin 
w roku (91,9%), a współczynnik wyko-
rzystania mocy może przekroczyć 53%. 

 � Kiedy powstanie 
pierwsza polska morska 
farma wiatrowa 

Dyskusja nad zasadnością rozwoju 
morskiej energetyki wiatrowej („MEW”) 
w Polsce trwa od dekady. Bardzo duża 
wydajność, stabilność wytwarzania nie-
emisyjnej energii odnawialnej, a także 
stosunkowo niskie koszty operacyjne 
i mała konfliktowość społeczno-środowi-
skowa sprawiają, że branża ta jest jedną 
z najszybciej rozwijających się w świa-
towej energetyce. Do końca 2017 roku 
zrealizowano inwestycje o mocy 17,6 
GW mocy, o wartości ponad 30 mld €. 
Jednak nie w Polsce.

Dokonane w 2011 roku zmiany praw-
ne przyczyniły się do dużego zaintere-
sowania tą technologią i przygotowania 
wstępnych koncepcji projektów w pol-
skiej wyłącznej strefie ekonomicznej. 
Wydanych zostało kilkanaście pozwo-
leń lokalizacyjnych, jednak polski rząd 
nie zdecydował się na uruchomienie sys-

Mapa regionów potencjalnego rozwoju  
morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich3  
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temu wsparcia, który dawałby podstawę 
do decyzji inwestycyjnych. Pomimo braku 
jednoznacznych politycznych deklaracji 
o rozwoju MEW w Polsce, kilka projek-
tów jest wciąż sukcesywnie rozwijanych. 
Zostały podpisane umowy przyłączenio-
we z operatorem sieci przesyłowej, po-
zwalające na przyłączenie do roku 2026 
2,2 GW z morskich wiatraków. Dla trzech 
projektów przeprowadzono komplekso-
we badania środowiskowe, dwa z nich 
uzyskały w roku 2016 oraz 2017 decyzje 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Do 
roku 2018 nie podjęto jednak żadnej de-
cyzji inwestycyjnej, co przekreśliło szanse 
na budowę pierwszych morskich elek-
trowni w roku 2020. Obecnie wydanych 
jest 9 prawomocnych decyzji lokalizacyj-
nych dla projektów MFW o łącznej mocy 
ok. 8 GW, z czego 2 projekty o łącznej 
mocy 2,4 GW mają prawomocne decy-
zje o środowiskowych uwarunkowaniach. 
PSE podpisały zaś umowy przyłączenio-
we na 2,25 GW z terminami przyłącze-
nia 2026 (1200 MW) i 2030 (1050 MW).

Biorąc pod uwagę, że przygotowa-
nie i budowa projektu morskiej farmy 
wiatrowej w Polsce, w obecnych wa-
runkach formalno-prawnych, zajmuje nie 
mniej niż 13 lat, przy założeniu stabilno-
ści otoczenia polityczno-regulacyjnego 
pierwsza budowa mogłaby rozpocząć 
się ok. roku 2023 i zakończyć w roku 
2025. W miarę rozwoju rynku, nabie-
rania doświadczeń oraz organizacji za-
plecza dostawczo-logistycznego, czas 
przygotowania projektu powinien ulec 
skróceniu do około 10 lat. Jednak budo-
wa większej liczby projektów, o łącznej 
mocy 6-8 GW, wymaga zrównoważo-
nego podejścia. Organizacja zaplecza 
logistycznego, zapewnienie bezpieczeń-
stwa statków na morzu oraz kumulacja 
oddziaływań środowiskowych, powodu-
ją że do roku 2030 może zostać odda-
nych do użytku ok. 4 GW mocy, a ko-
lejne 4 GW do roku 2035.

  

 � Morska energetyka 
gwarantem 
bezpieczeństwa 
energetycznego w latach 
2025-2035

Biorąc pod uwagę, że do roku 2030 
może zostać oddanych do użytku 4 GW 
w MFW, a w kolejnych pięciu latach dal-
sze 4 GW, morska energetyka wiatrowa 
może odegrać kluczową rolę w zapew-
nieniu bezpieczeństwa energetycznego 
Polski w kolejnych dwóch dekadach.

FNEZ przeprowadziła własne symu-
lacje rozwoju miksu energetycznego w la-
tach 2020-2030, w których uwzględniła 
szereg uwarunkowań realizacji inwestycji 
w poszczególnych technologiach. Na ich 
podstawie określony został proponowa-
ny miks energetyczny na okres pomiędzy 
obecną dominacją energetyki węglowej, 
a jej stopniowym, częściowym zastąpie-
niem przez energetykę jądrową lub roz-
proszoną po roku 2040. Kluczową rolę 
odgrywają w tym procesie źródła gazo-
we, morskie farmy wiatrowe, odnawialna 
energetyka rozproszona i import energii. 

Wyniki przeprowadzonego modelo-
wania przedstawiają wykresy na str. 80. 

 � Ile to będzie kosztować

Kluczowym warunkiem realizacji 
scenariuszy rozwoju morskiej energe-
tyki wiatrowej, jest jednak osiągnięcie 
przez tą technologię konkurencyjności 
rynkowej. Jeszcze 3 lata temu technolo-
gia ta wydawała się zbyt droga, a koszt 
wsparcia zbyt wysoki, aby traktować ją 
jako istotny element polskiego miksu 
energetycznego. 

Najwięksi światowi dostawcy tech-
nologii offshorowych, a także poszcze-

 Mapa planowanych inwestycji w MFW  
na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Polski  

gólne kraje chcące rozwijać morską 
energetykę, przyjęli jednak bardzo am-
bitne zobowiązania w zakresie redukcji 
kosztów - poniżej 100 £/MWh do roku 
2020. Wprowadzenie systemów aukcyj-
nych jako wiodącego modelu określania 
wysokości wsparcia dla odnawialnych 
źródeł energii w Unii Europejskiej, oka-
zało się bardzo efektywnym narzędziem 
wspierającym osiągnięcie tego celu. Am-
bitne cele przełożyły się na rozwój tech-
nologii. Coraz większe statki do budowy 
MFW, większe i bardziej wydajne turbi-
ny offshorowe, innowacyjne rozwiązania 
w zakresie przyłączy, lepsza organiza-
cja logistyki dostaw i budowy, i przede 
wszystkim rosnąca konkurencyjność, 
pozwoliły na redukcję kosztów inwesty-
cyjnych i operacyjnych, co pozwoliło na 
obniżenie kosztu wytwarzania energii 
LCOE z ok. 150-160 €/MWh dla pro-
jektów realizowanych w roku 2015 do 
65-100 €/MWh w roku 2020.

Przełomowy był zwłaszcza rok 2017, 
kiedy wyniki aukcji organizowanych dla 
nowych projektów morskich farm wiatro-
wych w państwach UE, wskazywały na 
spodziewany poziom kosztów wytwo-
rzenia energii przez MFW w granicach 
60-90 €/MWh. Kilka aukcji zakończy-
ło się także wynikiem zerowym, a więc 
inwestorzy zobowiązali się do budowy 
pierwszych morskich farm wiatrowych 
bez wsparcia. Trzeba jednak podkre-
ślić, że było to możliwe, ponieważ kosz-
tów inwestycyjnych nie obciążały koszty 
przyłączenia do sieci i są to projekty na 
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już rozwiniętych rynkach, dysponujących 
dobrze funkcjonującym zapleczem re-
alizacyjnym. 

Osiągnięcie przez MFW poziomu 
konkurencyjności, rozumianej jako kosz-
tu wytworzenia energii nie wyższego niż 
w innych, alternatywnych technologiach, 
w tym konwencjonalnych możliwe jed-
nak jest ok. roku 2020, czego dowodzi 
najnowszy raport .

Trudny do oszacowania jest nato-
miast moment osiągnięcia przez MFW 
poziomu opłacalności, pozwalającego 
na realizację inwestycji bez wsparcia, 
a więc przy cenie wytworzenia energii nie 
wyższej niż jej średnia cena rynkowa, ze 
względu na brak wiarygodnych prognoz 
wzrostu cen energii. W ostatnich latach 

mamy do czynienia z utrzymującą się 
tendencją niskich cen energii. Jak wynika 
z przeprowadzonych przez FNEZ analiz6, 
opłacalność projektów MFW bez dodat-
kowego wsparcia, może zostać osiągnię-
ta przed rokiem 2030, tylko w przypadku 
przejęcia przez operatora kosztów bu-
dowy przyłącza. Dla farm wiatrowych 
o mniejszej produktywności mogłoby 
to nastąpić ok 2030 roku, a dla najbar-
dziej produktywnych - około roku 2026. 

 � Energia z morza dla 
przemysłu

Ważnym argumentem, przemawia-
jącym za rozwojem tej technologii jest 
jej bezpośrednie powiązanie z przemy-

słem morskim. Produkcja komponen-
tów morskich elektrowni wiatrowych, 
a także statków do ich budowy i obsługi 
w stoczniach oraz obsługa farm przez 
porty morskie to dziś jeden z najwięk-
szych impulsów napędzających proces 
modernizacji i rozwoju europejskiego 
(w tym polskiego) przemysłu morskie-
go. Z szansy tej skorzystały pierwsze 
polskie firmy. W gdyńskiej stoczni CRIST 
S.A. powstały jedne z najnowocześniej-
szych statków do budowy morskich 
farm wiatrowych („MFW”) typu jack-up, 
w Szczecinie powstała nowa fabryka 
ST3 Offshore, produkująca fundamenty 
kratownicowe dla morskich elektrowni, 
inne firmy wyspecjalizowały się w pro-
dukcji konstrukcji stalowych i kompo-
nentów stacji transformatorowych wy-
korzystywanych na MFW budowanych 
na Morzu Północnym. Polski producent 
kabli, TELE-FONIKA Kable, globalny lider 
branży kablowej, przejął firmę JDR Cable 
Systems (Holdings) Ltd., stając się czo-
łowym dostawcą podmorskich kabli ma-
gistralowych oraz zasilających MFW. Jak 
szacują eksperci, zatrudnienie w polskim 
przemyśle energetyki morskiej, związane 
z rozwojem morskiej energetyki wiatro-
wej, może znaleźć 77 tysięcy pracow-
ników po roku 20257.

o
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