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Dr hab. inż. Adam Szurlej, Katedra Inżynierii Gazowniczej, Wydział Wiertnictwa, Nafty
i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staszica w Krakowie

Podsumowanie panelu

Bezpieczeństwo
energetyczne Polski
III

Jednym z paneli tematycznych był
panel zatytułowany „Bezpieczeństwo
energetyczne Polski”, w którym wzięli udział:
 Aldona Kaźmierska ‑ Urząd Regulacji Energetyki,
 dr Honorata Nyga-Łukaszewska ‑
Szkoła Główna Handlowa,
 dr Rafał Miętkiewicz ‑ Akademia
Marynarki Wojennej w Gdyni.
 dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
‑ Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 dr hab. Krzysztof Tomaszewski ‑
Uniwersytet Warszawski,
 Marian Żołyniak ‑ Prezes Polskiej
Spółki Gazownictwa.
Bezpieczeństwo energetyczne
należy łączyć m.in. z zapewnieniem
stabilnych dostaw paliw na poziomie
gwarantującym zaspokojenie potrzeb
krajowych. W przypadku gazu ziemne-

go obserwuje się znaczące zróżnicowanie w skali kraju w kwestii dostępu do
tego paliwa; około 58% miejscowości
ma dostęp do gazu sieciowego (najwyższy wskaźnik gazyfikacji przypada na
woj. podkarpackie i małopolskie). Polska
Spółka Gazownictwa ‑ Operator Systemu Dystrybucyjnego prowadzi liczne
inwestycje w zakresie doprowadzenia
gazu do nowych klientów poprzez rozbudowę sieci gazowych, a tam gdzie
jest to niemożliwe poprzez gazyfikację
wyspową z wykorzystaniem LNG. Rozpoczęcie dostaw LNG przez terminal
w Świnoujściu jest ważnym wsparciem
dla realizacji projektów przez PSG w zakresie gazyfikacji wyspowej, szczególnie
dotyczy to północno-wschodniej części
kraju. Budżet PSG na inwestycje w najbliższych latach jest rekordowy ‑ około
2 mld zł/r. Warto podkreślić, że PSG nie
zapomina także o działalności badaw-

czej, w tym celu otwarto Centrum Badań i Rozwoju w Rzeszowie.
Przedstawicielka URE przedstawiła wstępne dane dotyczące krajowego
rynku gazu ziemnego z 2017 r. Dane
te są optymistyczne ‑ świadczą o wysokiej dynamice rozwoju, czego potwierdzeniem może być wielkość zużycia gazu ziemnego ‑ około 18 mld m3
(wzrost o 12% w porównaniu do 2016
r.). Także obserwuje się rosnący udział
LNG w zbilansowaniu krajowego zapotrzebowania na gaz (około 1,8 mld
m3), co istotne z punktu widzenia dywersyfikacji dostaw, import gazu z kierunku wschodniego w porównaniu do
2016 r. uległ obniżeniu o 5% i wyniósł
około 9,6 mld m3. Także optymistycznie należy odbierać rosnący wolumen
eksportu gazu ziemnego na Ukrainę,
który ukształtował się na poziomie 1,3
mld m3. Niestety wzrostowi krajowego

Paliwa dla energetyki

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne
- filary i perspektywa rozwoju” odbyła się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r.
na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Została zorganizowana przez
Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Instytut
Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe
„Eurointegracja”.
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zużycia gazu ziemnego nie towarzyszy
wzrost wydobycia gazu ziemnego z rodzimych złóż ‑ około 3,9 mld m3 (2017
r.), co odpowiada około 22% krajowego zużycia.
Przedstawicielka SGH wskazała na ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego. Polska
odnotowuje od lat ujemne saldo handlowe w handlu nośnikami energii.
Wyniki jej badań dla 2012 r. wskazują, że wahania cen nośników energii
przełożyły się na spadek PKB Polski
o około 0,2%.
Strategiczna wizja polityki energetycznej i sektora energetycznego stanowi ‑ zdaniem przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego ‑ kluczowy element
budowania bezpieczeństwa energetycznego współczesnego państwa. W odniesieniu do Polski należałoby wskazać
dwa rodzaje przesłanek wpływających
na bezpieczeństwo energetyczne: mię-

dzynarodowe oraz wewnętrzne. Pierwsza kategoria jest związana z członkostwem Polski w strukturach Unii
Europejskiej oraz globalnymi megatren-

”

z ważnych aspektów analizy jest problem strategii politycznej, która winna
być przedmiotem szczególnej atencji ze
strony decydentów oraz firm energetycz-

Także obserwuje się rosnący udział
LNG w zbilansowaniu krajowego
zapotrzebowania na gaz (około 1,8
mld m3), co istotne z punktu widzenia
dywersyfikacji dostaw, import gazu
z kierunku wschodniego w porównaniu
do 2016 r. uległ obniżeniu o 5% i wyniósł
około 9,6 mld m3

dami energetycznymi. Druga kategoria
natomiast odwołuje się do krajowej polityki energetycznej i praktycznych sposobów jej realizacji. Przedmiotem wystąpienia była konceptualizacja wyzwań
międzynarodowych oraz wewnętrznych
(krajowych) związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski. Jednym

nych i obywateli. Hipoteza: odpowiednie ukierunkowanie działań stanowiłoby
przesłankę do efektywnego wypełniania
przez Polskę zobowiązań członkowskich
w UE, jak również pozwoliłoby skutecznie wpisać się w globalne megatrendy ‑
obserwowane w politykach energetycznych współczesnych państw.

od lewej: Dr Rafał Miętkiewicz, Dr hab. Krzysztof Tomaszewski, Dr Honorata Nyga-Łukaszewska, Aldona Kaźmierska
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”

Państwa europejskie są w dużej mierze
zależne od importu gazu ziemnego z Rosji.
Ta zależność może negatywnie wpływać na
skuteczność prowadzonej przez państwa
zachodnie polityki wobec Rosji (sankcje)
i podejmowanych przez ten kraj działań
(Ukraina, Syria)

Projekt Nord Stream 2 jest zagrożeniem nie tylko dla Polski, ale i całego regionu ‑ ma na celu zwiększenie
uzależnienia krajów europejskich od gazu rosyjskiego. Dlatego też dąży się do
przygotowania na terytorium Polski hubu
gazowego. Kontrakty gazowe z Katarem
i USA można traktować jako początek
drogi do budowy w Polsce hubu gazowego. Dla realizacji tego projektu niezbędna jest wola polityczna.
W dzisiejszym świecie działania wojenne prowadzi się na wielu płaszczy-

znach: gospodarczych, politycznych,
informacyjnych ‑ podobnie jak działania
humanitarne. Spotykane są opinie, że
wraz z realizacją projektu Nord Stream
2, mogą zostać zainstalowane pewnego rodzaju urządzenia do śledzenia
przemieszczania się jednostek pływających. W dzisiejszym świecie pojawienie się pewnych informacji może mieć
bardzo istotne znaczenie (tzw. efekt miny). Należy podkreślić, że środowisko
morskie jest ośrodkiem niekorzystnym
dla monitoringu stanu infrastruktury. o

z mikrofonem: Marian Żołyniak, Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa, po prawej: dr hab. inż. Adam Szurlej
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Nowa polityka energetyczna Polski powinna uwzględniać megatrendy
globalne, uwarunkowania krajowe oraz
wyzwania europejskie.
Państwa europejskie są w dużej
mierze zależne od importu gazu ziemnego z Rosji. Ta zależność może negatywnie wpływać na skuteczność prowadzonej przez państwa zachodnie
polityki wobec Rosji (sankcje) i podejmowanych przez ten kraj działań (Ukraina, Syria). W ciągu ostatnich lat można zauważyć dążenie Polski i innych
państw Europy Środkowo-Wschodniej
do zmniejszenia uzależnienia od importu gazu z kierunku wschodniego. Rosja
wykorzystuje surowce energetyczne do
realizacji celów politycznych. Od najpoważniejszego kryzysu gazowego, który miał miejsce w 2009 r. i objął swym
zasięgiem wiele krajów europejskich,
obserwuje się zacieśnienie integracji
państw całej Grupy Wyszehradzkiej.
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Prof. dr hab. inż. Janusz Badur,
Dr inż. Paweł Ziółkowski
Zakład Konwersji Energii IMP PAN, Gdańsk

Ku bezemisyjnej
ycie w mieście jest jednym z gordyjskich węzłów problemów społecznych
- z pewnością współczesna pragmatyczna orientacja na rynek
i przedsiębiorczość wszechobecna w programach pomocy i integracji społecznej
nie służy rozwiązywaniu problemów społecznych. Nie służy również dlatego, że nie
wychodzi naprzeciw marzeniom aktywnej ludności o nowej koncepcji miejskości.
Mamy bowiem z jednej skrajnej strony podmiotową koncepcję życia miejskiego,
w której jest obecna potrzeba odbudowania wspólnotowych więzi i ukształtowania
„miasta jako wspólnego pokoju”, a z drugiej skrajnej strony prymat formatu życia
społecznego, w którym dominują wartości rynkowe. Czystość i bezpieczeństwo
„wspólnego pokoju” jakim jest miasto, nie jest jak dotychczas jeszcze wartością
społeczną.
 Ku zrównoważonemu

współ-zamieszkiwaniu
miejskiemu

Koncepcja przymierza społecznego polega na uchwyceniu porządku
społecznego jaki dzielący „wspólny pokój” mieszkańcy miasta musza wypracować [1]. Chodzi również o wysiłek
nad oczyszczeniem „wspólnego poko-

ju”, nad usunięciem z niego, zapylenia,
zakurzenia, drażniących zapachów czy
smogu. Miasto o którym myślimy ‑ Toruń ‑ ma już duże osiągnięcia w osiągnięciu ulicznego porządku ‑ mieliśmy
okazję oglądać piękne ulice i domy tego miasta z okazji odbywającej się tu
IX-tej konferencji „Gaz w Energetyce ‑
technologie, eksploatacja, serwis”, widać, że miasto ‑ ten „wspólny pokój”

dzielony przez współmieszkańców ma
dostrzegalny społeczny porządek, budzący poczucie społecznej sprawiedliwości. Mieszkańcy dzielący ten „wspólny pokój”, tworzą porządek korzystania
z miejskich urządzeń, poruszają się po
ulicach współgospodarząc przestrzenią ‑ widać to zwłaszcza podczas porannego spaceru toruńską starówką.
Okazuje się, że kondycja społeczna

Paliwa dla energetyki

energetyce gazowej
Ż
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współmieszkańców została, wzmocniona o „czystość powietrza” i „bezpieczeństwo energetyczne”. W nieustannym układaniu przestrzeni, od jakiegoś
czasu, brakuje w Toruniu, spornego
podziału na „przestrzeń brudną” i „czystą” ‑ na miejsca „bezpieczne i niebezpieczne” ‑ osiągnięto bowiem warunki
harmonii społecznego ładu, który ustanawiamy, kiedy dzielimy świat miejski
na części rozumiane, przez każdego
z nas, jako „nasze”.

 Redukcja emisji

w wyniku konwersji
węglowo-gazowej

Paliwa dla energetyki

Widać, słychać i czuć, że mieszkańcy zgadzają się na ten wspólny nowy
ład. Powodowany jest on nową inwestycją we „wspólnym pokoju” ‑ jest to
inwestycja poważna, poprawiająca społeczną integrację, zbliżająca nas do realizacji marzeń o „bezemisyjnym pokoju”.

Uruchomiona w 2017 r. w PGE Toruń
S.A. elektrociepłownia gazowa w sposób radykalny zbliża nas do bezemisyjnego wytwarzania prądu elektrycznego
i energii cieplnej. Na potrzeby „wspólnego pokoju” ‑ Torunia ‑ elektrociepłownia
produkuje maksymalnie do 106 MW mocy elektrycznej i 237,6 MW mocy cieplnej w kogeneracyjnym bloku gazowym
[2] ‑ wystarcza to z dużym naddatkiem
na pokrycie dzisiejszych i przyszłych
potrzeb mieszkańców grodu Kopernika.
Uzyskano długofalowe bezpieczeństwo
dostaw energii dla mieszkańców Torunia. Nie ma tu wprawdzie jeszcze mowy
o dostawach chłodu ‑ lecz nie od razu
„wspólny pokój” musi być w upalne dni
chłodzony ‑ otwierając nasze okna jednak wiemy, że chłodzimy się najczystszym w okolicy powietrzem. Ci którzy
mają sprężarkowe klimatyzatory mogą
być pewni że 70% ich potrzeb pokrywa
produkcja energii eklektycznej nowej
elektrociepłowni.

Niezwykła jest teraz czystość powietrza miejskiego w Toruniu. Zastąpienie kotłów węglowych paliwem gazowym, radykalnie obniżyło poziom emisji
zanieczyszczeń ‑ dwutlenku węgla CO2
o 44%, tlenków siarki SOx o 99.9%,
tlenków azotu NOx o 90.6%, pyłów kancerogennych o 97.1% (rys. 1). Elektrociepłownia zmniejszając nocną produkcję o połowę zmniejsza również nocne
zagrożenia dla zdrowia, poprawia jakość powietrza porannego w mieście
i redukuje wszechobecny smog.
Jednak, dyskutując rozwiązanie toruńskie, jako pewien wzorzec konwersji
dla ciepłowni miejskich opartych na kotłach węglowych, winniśmy pamiętać,
że w spalinach opuszczających wodny
kocioł odzyskowy znajduje się, oprócz
CO2, również para wodna w ilości około
400 kg/MWh. Wpływ pary wodnej na
jakość powietrza miejskiego nie zawsze
jest korzystny, powoduje ona czasami
lokalny efekt cieplarniany prowadzący

Rys. 1. Zmiana emisji po zamianie pyłowych kotłów węglowych na turbinę gazową spalającą gaz ziemny1
Redukcje SO2, NOx i pyłów odniesiono do wartości pomiarów [2] z kolei dwutlenek węgla na podstawie emisji odniesionej do wartości opałowej

 Ku pozbawionej emisji
przestrzeni miejskiej

W kraju, w którym życie społeczne
powoli odzyskuje sens wracają również
dwie klasyczne koncepcje przestrzeni
miejskiej ‑ pierwsza to Platońska chora niewiele różniąca się od Sokratejskiej agory, a druga to Arystotelesowska koncepcja przestrzeni jako topos.
Przestrzeń Arystotelesa nie ma własności przestrzennych ‑ zbudowana
jest bowiem z gęstej mieszaniny powierzchni kontaktu, powstaje jako ład
następstw, jako przejaw zdrowia przyrody ożywionej. Gdy „miejski pokój”,
który wspólnie zamieszkujemy wypełniony jest zdrowym dla nas powietrzem,
zmieniają się relacje międzyludzkiego
kontaktu, powstają nowe powierzchnie kontaktu budujące Arystotelesowski
topos. Nie jesteśmy wtedy znikąd, lecz
z greckiej cywilizacji Zachodu.
Wiemy, że nasza cywilizacja, zarówno w warstwie ożywionej jak i pozbawionej owej niezwykłej mobilności,
oparta jest na związkach węgla. Występujące w przyrodzie bilanse węgla
nie są jeszcze przez nas zrozumiałe
‑ przez ostatnie trzy dekady pochylamy się nad bilansami dwutlenku węgla.
Obecność CO2 w przestrzeni miejskiej
coś dla nas oznacza i w czymś nam
zagraża. Problematyka zapewnienia
odpowiedniej ilości i jakości powietrza
wewnętrznego w mieście ‑ „wspólnym
pokoju” nas wszystkich ‑ jest przedmiotem wielu, czasami intensywnych analiz interdyscyplinarnych, prowadzonych
przez chemików, biologów, medyków,
ale również przez energetyków ‑ rzecz
bowiem idzie o skarb największy ‑ ludzkie zdrowie. Jeśli ten „wspólny pokój”

w nocy staje się sypialnią to kluczowe
i niezbędne stają się badania i ustalenia co do jakości powierza, którym
oddychamy w naszych sypialniach.
Smog widoczny nad naszymi miastami w godzinach porannych jest również
smogiem w naszych sypialniach ‑ z naszych badań wynika, że godziny poranne okresu grzewczego są największym
zgorzeniem dla zdrowia ‑ stąd osoby
wylegujące się w łóżkach w trakcie zimowych dni są bardziej narażone na
choroby niż tzw. „ranne ptaszki”. Również z powodów obiektywnych nad ranem obserwujemy zwiększoną (nawet
o 180 ppm) ilość CO2 w powietrzu zewnętrznym dostarczanym do sypialni ‑
o tą wartość zwiększa się pik uderzeniowy nad ranem.
Każdy, kto dzieli „wspólny pokój”
wie, że nocne godziny są większym
zagrożeniem dla organizmu człowieka
niż godziny dzienne. Śpiący znajduje
się w zamkniętej sypialni w której, na
poziomie głowy, mamy około 5-tej rano
największe stężenia własnego CO2 sięgające w okresie zimowym nawet 4000
ppm. Paradoksalnie na ilość CO2 w sypialni mają niekorzystny wpływ również
rośliny znajdujące się wewnątrz, w godzinach nocnych one również wytwarzają własne CO2. Przypomnijmy, za
prof. Narkiewiczem, że podczas snu
organizmem człowiek zarządza tzw.
system przywspółczulny będącym autonomicznym (funkcjonującym poza
naszą świadomością) systemem nerwowym. W odróżnieniu od aktywnego
współczulnego systemu dziennego,
ten system nerwowy ma za zadanie
naprawę i uzupełnienie magazynów
dziennych oraz autonaprawę systemu
regulacji i sterowania jakim jest somatyczny układ nerwowy. Wysoki poziom
CO2 w sypialni przeszkadza nocnemu
systemowi nerwowemu w dokonywaniu uzupełnień magazynów dziennych,
regeneracji somatycznego układu nerwowego i przeciwdziałaniu symptomom
chorób. Zaburzeniami mającymi swe
źródło w oddychaniu podczas snu powietrzem o niskiej jakości, są niedomo-
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gi obawiające się dniem; lęk i niepokój
wewnętrzny, rozdrażnienie, nerwowość,
niechęć do aktywności, apatia. W trakcie dnia potrafią się objawić takie zaburzenia czynnościowe jak: biegunka,
migrena, bóle głowy, osłabienie krążenia. Są to informacje, że w nocy układ
regulacji i sterowania nie wykonał należycie swego zadania i nie przygotował
dziennego systemu regulacji do zadań
typu aktywność fizyczna i intelektualna,
wysiłek zawodowy, etc. Te zaburzenia
informują nas, że ciało i dusza potrzebują odprężenia i wypoczynku, a lęki,
nerwowość i niepokój dają znaki, że
nocny system nerwowy człowieka działa zawodnie i nie przygotowywuje ważniejszych narządów wewnętrznych do
autonomicznych zadań dziennych typu:
szybkie zmiany oddychania, przyspieszanie i opóźnianie tętna krążenia, intensywne trawienie, przemianę materii,
temperaturę ciała. Innymi słowy, wydolność dziennego układu regulacji i autosterowania ludzkim organizmem zależy od nocnych działań naprawczych
i regeneracyjnych.
Takie reakcje jak przyspieszony oddech i tętno, większe ciśnienie krwi i napięcie mięśni pojawiają się np. z uczuciem wstydu w postaci rumienienia się
i jąkania ze zdenerwowania. Są to zjawiska świadczące o dobrej wydolności samego układu regulacji i gotowości systemu nerwowego do działania.
Gdy takie i inne zjawiska występują bez
przyczyny, to oznacza niewłaściwą pracę nocnego, przywspółczulnego systemu regeneracji oraz pewien rozsiew
komunikacyjny w organizmie. Dolegliwości psychosomatyczne zawsze nam
mówią o jakości naszego snu. W efekcie, po dłuższym czasie układ somatyczny człowieka staje się tak słaby, że
nie potrafi uruchomić i sterować niektórymi funkcjami: łaknieniem, połykaniem,
oddychaniem, chrypką, kołataniem serca, bolesnym miesiączkowaniem czy
impotencją lub przedwczesnym wytryskiem nasienia. Człowiek staje się
rozdrażniony, wewnętrznie spięty, wolno się uspokaja, nie potrafi się cieszyć,
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do podniesienia temperatury przestrzeni miejskiej ‑ ten efekt termiczny, uwidaczniający się w letnie wieczory, jest
podobny do lokalnych pików temperatury powietrza powodowanych nawet
niewielkim stężeniem zapachów anyżu,
jaśminu czy lawendy, które są gazami kilkaset razy groźniejszymi niż CO2.
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nawiązywać rozmów, skupić się, etc.
Miasto, nasz „wspólny pokój” potrzebuje więc nocnych bilansów CO2.
Jeśli bilanse CO2 w naszym środowisku zostają zakłócone, zwracamy się
z pytaniem jak dokonać redukcji najbardziej zakłócających emisji CO2. Zgodnie
z przepisami Unii Europejskiej, w dziedzinie energetyki węglowej, wszystkie
budowane współcześnie duże bloki
mają zaprojektowaną opcję wychwytywania i sekwestracji CO2 (CCS). Podobne zasady obowiązują energetykę
gazową, stąd naczelnym hasłem badań
w ostatnich latach jest „bezemisyjna
energetyka gazowa”, prowadząca do
technologii kontrolujących, wychwytujących i usuwających CO2 wytwarzane przez turbiny gazowe. Liderem
badań nad tymi technologiami jest Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów
Energetycznych Politechniki Śląskiej,
prowadzony przez prof. Janusza Kotowicza [3]. Wszystkie wysokosprawne technologie oparte są na tlenowym
spalaniu gazu ‑ inertny gaz, jakim jest
azot cząsteczkowy zostaje odseparowany od powietrza i nie bierze już
udziału w ekspansji w turbinie gazowej.
Innymi słowy ‑ spaliny turbiny gazowej

nie zawierają w takim rozwiązaniu swego dotychczasowego głównego składnika jakim był azot, a składają się z produktów spalania: CO2 i H2O.
Tak więc zespół badawczy prof. Kotowicza przebadał i porównał dwa obiegi ze spalaniem tlenowym i wychwytem
CO2. Są to: obieg z zewnętrzną separacją tlenu z powietrza na stacjach ASU
(warianty: z suchą i mokrą recyrkulacją
spalin), oraz obieg z wewnętrzną separacją tlenu w reaktorze membranowym, który zastępuje komorę spalania.
Komora spalania turbiny gazowej jest
zintegrowana z reaktorem membranowym, który posiada membranę typu
ITM separującej tlen. Udało się pokazać, że zasadnicza formuła na strumień
jonów tlenu przepływających przez pory membrany, pochodząca od Waltera
Nernsta, mówi iż siłą napędową przepływu jonów tlenu przez porowaty materiał ceramiczny jest różnica ciśnień
cząstkowych tlenu. Okazuje się, iż nie
musi to być znacznie duża różnica ciśnień (wystarczy ok. 20%) ponieważ nie
następuje tu przeciskanie gazu przez
światło porów, lecz ciągnięcie jonów
po ściankach porów w głąb struktury perowskitowej. Mówimy raczej nie

o czystej dyfuzji jonów tlenu typu Darcy, lecz o powierzchniowej mobilności
jonów. Stąd wniosek, iż potrzebne są
duże powierzchnie wewnętrzne membran, a samo projektowanie separatora
membrany przypomina projektowanie
ogniwa tlenowego SOFC.

 Przyszłość

bezemisyjnych
technologii gazowych

Jeszcze inny bezemisyjny obieg gazowo-parowy opracowano w rozprawie
Pawła Ziółkowskiego [4]. Opiera się on
również na tlenowym spalaniu gazu
i późniejszej separacji CO2 z tym, że separacja powietrza na tlen i azot następuje w osobnych stacjach ASU. Sama
koncepcja nowego obiegu bierze się
z namysłu nad ilością pary produkowanej ze spalin turbiny gazowej ‑ zwykle
na wytworzenie jednego kilograma pary
potrzeba 6‑10 kilogramów spalin. Skoro
jest to niewielka ilość pary przypadająca na całość spalin, to zasadnym jest
przekierowanie tej pary nie do turbiny
parowej, lecz z powrotem do turbiny gazowej. Gdy turbina parowa jest turbiną
ciepłowniczą przeciwprężną, to uzysku-

Zdjęcie: pixabay.com
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gu którymi są parowy kocioł odzyskowy
oraz kondensator pary. Kompaktowość
wymaga wprawdzie opracowania nowej
„mokrej komory spalania” i „separatora
natryskowo-strumieniowego” ale w zamian otrzymujemy zwiększenie sprawności obiegu, zmniejszenie gabarytów
i kosztów inwestycji, zmniejszenie zagrożeń. Paradoksalnie, ten kompaktowy obiekt uzyskuje, przy niezmiennie wysokiej sprawności, dużo większą
elastyczność regulacji produkcji ciepła
grzewczego i z łatwością spełnia wymogi minimalnej produkcji ciepła latem oraz maksymalne produkcji wody grzewczej zimą. Jest on, naszym
zdaniem, przyszłością elektrociepłowni
małych miast.
o
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Rys. 2. Schemat bezemisyjnego obiegu gazowo-parowego IMP PAN. Charakterystycznymi aparatami jest mokra komora spalania
(WCC) i skraplacz natryskowo-strumieniowy (SEC). Brak jest tu kominów, kotła odzyskowego i kondensatora pary wodnej1
Komplet urządzeń pracujących w obiegu IMP PAN dla kompaktowej, wysokosprawnej i bezemisyjnej elektrowni, należy wymienić odpowiednio: WCC - mokra komora spalania ,
GT+GTin - turbina gazowo-parowa, SEC - skraplacz natryskowo-strumieniowy, ASU - stacja separacji tlenu, CO2 - sprężarka O2, C - sprężarka, HE - wymiennik ciepła, CHE - wymiennik
ciepła chłodzący skropliny, CH - wymiennik ciepła chłodzący wodę odpadową, CON - skraplacz, M - silnik, G - generator, P - pompa, S - separator CH4, R - oddzielacz wody od
gazu, F - filtr, GTN2 - ekspander N2, CCO2 - sprężarka CO2.
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jemy w turbinie dużo lepszą ekspansję
pary i w efekcie wzrost mocy. Jednak
znaczący wzrost mocy turbiny gazowej
(GT+GTin) na nowy czynnik, jakim jest
gazo-parę osiągniemy, gdy przedłużymy ekspansję turbiny gazowej do warunków próżni. W próżni musimy wykroplić parę wodną oraz schłodzić CO2
‑ później pozostaje problem sprężu CO2
do jego paramentów nadkrytycznych
koniecznych dla transportu ‑ tutaj jest
propozycja, aby pierwszy etap sprężu
przeprowadzić za pomocą smoczków
wodno-gazowych (SEC) (rys. 2.).
Tak więc nowy obieg gazowo-parowy realizowany jest w jednej turbinie
(GT+GTin), która ma zalety zarówno
turbiny gazowej (wysokie temperatury wlotowe ‑ część GT) jak i turbiny
parowej (pełna ekspansja do próżni
‑ część GTin). Aby uzyskać kompaktowość obiektu, należy pozbyć się największych gabarytowo aparatów obie-
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Paliwa alternatywne
Paliwa dla energetyki

- cz. 1
R

ozwój i modyfikacje napędów współczesnych silników wymagają odpowiednich
paliw do tych napędów, tak aby spełnione zostały wymagania główne,
określone odpowiednimi normami przedmiotowymi dla paliw konwencjonalnych
oraz wymaganiami silników spalinowych wewnętrznego spalania określonymi
zarówno dla paliw konwencjonalnych oraz innych nośników energii określanych
jako paliwa alternatywne.

Wymagania te określają konstruktorzy i producenci pojazdów, gwarantując
jednocześnie trwałość i niezawodność
silników zasilanymi odpowiednimi dla
nich paliwami. Stąd też przyjmuje się,
że dla zapewnienia właściwej jakości
paliw do silników o zapłonie iskrowym
i samoczynnym, spełniających wymagania silników spalinowych i ochrony
środowiska, czołowe, światowe koncerny samochodowe powołały Komitet do Spraw Światowej Karty Paliw
(World-Wide Fuel Charter - WWFC).
Do 2013 r., pod względem wymagań
jakościowych paliw odpowiadających
wymuszeniom silników spalinowych,
WWFC dzieliła zarówno benzyny silnikowe jak i też oleje napędowe dopuszczające dodatek tzw. biokomponentów na cztery kategorie odpowiadające

uwarunkowaniom środowiskowym procesów eksploatacji. Jednak ze względu na zaostrzające się wymagania środowiska, wprowadzono piątą edycję
WWFC, w której wprowadzono oprócz
dotychczasowych czterech, dodatkowe, piąte kategorie zarówno BS (benzyn silnikowych) jak i ON (olejów napędowych). W piątej edycji WWFC,
analogicznie dla wszystkich pięciu kategorii BS, dopuszczalne jest dodawanie
do 10% (v/v) etanolu, przy utrzymanym
zakazie dodawania metanolu, a w ON,
dopuszczalne dodawanie do 5% (v/v)
FAME do paliw w kategoriach od 1 do
4, natomiast w najwyższej kategorii 5,
nie dopuszcza się zawartości tego biokomponentu. W kategorii 5 ON dopuszczalne jest stosowanie innych biokomponentów, pochodzących z procesów

HVO (hydrotreated vegetable oil) i BtL
(biomass to liquid), pod warunkiem, że
powstała mieszanka spełniać będzie
wszelkie wymagania normatywne na
konwencjonalne oleje napędowe.
Oczekiwania dotyczące wykorzystywania biopaliw w środkach transportu, mające m.in. zagwarantować
zamknięcie obiegu ditlenku węgla oraz
opóźnienia w opracowywaniu i wdrażaniu nowych i tanich technologii wytwarzania biopaliw, spowodowały konieczność poszukiwania nowych surowców
i technologii - niezbędnych do wytwarzania innych niż biopaliwa nośników
energii dla transportu, przy korzystniejszych uwarunkowaniach środowiskowych niż paliwa konwencjonalne, pochodzące z przeróbki ropy naftowej.
Stąd zdefiniowano nową grupę tych

 Biopaliwa jako paliwa
alternatywne

Przewiduje się, że perspektywicznymi surowcami do produkcji biopaliw
będą: wszelkie substancje odpadowe
(na początku biodegradowalne), w tym
odpadowa biomasa (surowiec lignocelulozowy) oraz w dalszej perspektywie
odpadowy ditlenek węgla, a nawet para wodna. Ze względu na uwarunkowania środowiskowe ostrożnie należy
podchodzić do upraw roślin energetycznych jako surowca. Współczesny
stan wiedzy, określa jako w miarę bezpieczne uprawy (hodowle) jatrofy, lnicznika, halofitów i alg, które mogą stanowić surowce do otrzymywania biopaliw.
Potrzeba poszukiwania nowych surowców niezbędnych dla produkcji biopaliw
(a także biopłynów - nośników energii
do zastosowań przemysłowych), jest
szczególnie istotna w krajach europejskich. W krajach tych, konieczność
wprowadzania biopaliw została usank-

cjonowana prawnie, a jednocześnie nastąpił rozwój technologii przetwarzania
biomasy odpadowej. Uwzględniając
istotne uwarunkowania środowiskowe,
ograniczające wykorzystywanie wszelkiej biomasy na cele przemysłowe, konieczny, szczególnie w krajach europejskich staje się import biopaliw oraz
surowców do ich wytwarzania.
Z przeprowadzonych wielu badań,
w tym także badań silnikowych, wynika jednoznacznie, że stosowanie jako
dodatków (biokomponentów I-wszej
generacji) nie jest korzystne dla procesu eksploatacji silników spalinowych,
a paliw z biokomponentami nie można praktycznie magazynować, a także
w niektórych przypadkach stosowanie
biopaliw I generacji nie tylko nie domyka
bilansu ditlenku węgla ale niestety charakteryzuje się dodatnią emisyjnością
tego gazu. Oprócz tego, wykorzystywanie środków spożywczych na cele energetyczne (food competition) uznawane
jest jako mało etyczne, a z kolei uprawy
roślin energetycznych mogą powodować zaburzenia w „bioróżnorodności”
oraz niedostatek gruntu pod uprawy
dla przemysłu rolno-spożywczego - tak
zwany „głód ziemi” (ground competition). Stąd też należy uznać zarówno
techniczne, eksploatacyjnie i środowiskową, jako słuszną drogę wypierania
biopaliw pierwszej generacji biopaliwami drugiej i wyższych generacji.
W drugiej generacji biopaliw, jak do
tej pory mieszczą się następujące paliwa:
 bioetanol, biobutanol i mieszaniny wyższych alkoholi oraz ich pochodne otrzymywane w wyniku
zaawansowanych procesów hydrolizy i fermentacji lignocelulozy
pochodzącej z biomasy (z wyłączeniem surowców o przeznaczeniu
spożywczym);
 syntetyczne biopaliwa stanowiące
produkty przetwarzania biomasy
poprzez zgazowanie i odpowiednią syntezę na ciekłe komponenty paliwowe w procesach BtL oraz
powstałe w wyniku przetwarzania
biodegradowalnych odpadów po-
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chodzenia przemysłowego i komunalnego, w tym ditlenku węgla
w procesach WtL;
 paliwa do silników o zapłonie samoczynnym pochodzące z przetwarzania lignocelulozy z biomasy
w procesach Fischer-Tropscha,
w tym biodiesel syntetyczny pochodzący z kompozycji produktów
lignocelulozowych;
 biometanol otrzymywany w wyniku
procesów przekształcania lignocelulozy, w tym syntezy Fisher-Tropsha a także z wykorzystaniem
odpadowego ditlenku węgla;
 biodimetyloeter (bioDME) otrzymywany w termochemicznych procesach przetwarzania biomasy, w tym
biometanolu, biogazu i gazów syntezowych stanowiących pochodne
procesów przekształcania biomasy;
 biodiesel, jako biopaliwo lub komponent paliwowy do silników o zapłonie samoczynnym otrzymywany
w wyniku rafinacji wodorem (hydrogenizacji) odpadowych, pochodzących z odpadowych olejów
roślinnych i tłuszczów zwierzęcych;
 biodimetylofuran (bioDMF) pochodzący z procesów przetwarzania
cukrów, w tym celulozy w procesach termo i biochemicznych,
pochodących z przetwarzania odpadowych surowców;
 biogaz jako syntetycznie otrzymywany gaz ziemny - biometan
(SNG), otrzymywany w wyniku
procesów zgazowania lignocelulozy i odpowiedniej syntezy oraz
w wyniku procesów oczyszczania
biogazu rolniczego, wysypiskowego i z osadów ściekowych;
 biowodór otrzymywany w wyniku
zgazowania lignocelulozy i syntezy
produktów zgazowania lub w wyniku procesów biochemicznych.
W ramach opracowywanych dokumentów charakteryzujących dalsze
perspektywy w rozwoju biopaliw, zaproponowano także wydzielenie kolejnych
generacji biopaliw, to znaczy trzeciej,
w której mieścić się by miały biopali-

Paliwa dla energetyki

paliw określoną jako paliwa alternatywne, do której włączono także biopaliwa i biopłyny, w tym węglowodory
syntetyczne otrzymywane z procesów
BtL, preferowane w obliczaniu stopnia
spełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego w Polsce oraz otrzymywane
jako produkty uboczne procesów przemysłowych i przetwarzania substancji
odpadowych w procesach WtL (waste
to liquid). Na przykład europejska norma przedmiotowa na oleje napędowe
dopuszcza wprowadzanie węglowodorów syntetycznych do tych paliw w dowolnym stężeniu o ile zachowane zostaną wymagania tej normy (EN 590).
Analogiczne prace prowadzone są dla
ustanowienia zaktualizowanej normy
przedmiotowej dla benzyny silnikowej,
dopuszczającej również wprowadzanie
do tych paliw węglowodorów syntetycznych. Jeżeli węglowodory syntetyczne
pochodzić będą z procesów przetwarzania odpadowej biomasy to określono te kompozycje węglowodorowe jako
drop in biofuels.
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wa otrzymywane z biomasy genetycznie zmodyfikowanej, tak aby ułatwić
procesy konwersji, znanymi technologiami. Do czwartej kategorii zaliczane
byłyby biopaliwa produkowane z biomasy, której modyfikacja genetyczna
zwiększyłaby dodatkowo chłonność
ditlenku węgla w procesie fotosyntezy.
W dostępnej literaturze, bardzo często
do biopaliw trzeciej generacji zaliczane
są biopaliwa otrzymywane z alg. Zdecydowanie więc nie jest to poprawne,
ponieważ podział biopaliw na trzecią
i czwartą generację został jednoznacznie zdefiniowany przez byłą Dyrekcję
Generalną do spraw Energii i Transportu Komisji Europejskiej. Na podstawie
wcześniejszych doświadczeń, okazało się, że istnieje potrzeba opracowania wydajniejszych sposobów otrzymywania biopaliw, co spowodowało
wydzielenie biopaliw trzeciej generacji,
otrzymywanych podobnymi metodami
co paliwa drugiej generacji, ale z odpowiednio zmodyfikowanego surowca.
Surowiec do produkcji biopaliw trzeciej generacji stanowić ma odpowiednio zmodyfikowana na etapie uprawy
biomasa, między innymi przy pomocy
molekularnych technik biologicznych.
Celem tych modyfikacji jest udoskonalenie procesu konwersji biomasy do
biopaliw poprzez na przykład uprawy
drzew o niskiej zawartości ligniny, rozwój upraw z wbudowanymi odpowiednio enzymami. Do tej generacji biopaliw
zaliczać można także biopaliwa całkowicie otrzymywane metodami biochemicznymi jak: biowodór, biometanol czy
też biobutanol.
Perspektywiczna, czwarta generacja biopaliw została wydzielona ze
względu na konieczność zamknięcia
bilansu ditlenku węgla lub eliminacji jego oddziaływania na środowisko. Stąd
też technologie wytwarzania biopaliw
czwartej generacji powinny uwzględniać procesy CCS (carbon capture and
storage) czyli wychwytu i składowania
węgla na etapie surowców i technologii wytwarzania tych biopaliw. Więc
surowcami do wytwarzania biopaliw tej

generacji mogą być rośliny o zwiększonej, nawet genetycznie asymilacji CO2
w czasie uprawy, a stosowane technologie muszą uwzględniać wychwyt
ditlenku węgla w odpowiednich formacjach geologicznych poprzez doprowadzenie do stadium węglanowego
lub składowanie w wyrobiskach ropy
naftowej i gazu. Aby uniknąć tworzenia
dalszych podziałów biopaliw, które powstać mogą w przyszłości, Międzynarodowa Agencja Energii proponuje grupować te paliwa jako konwencjonalne
(conventional biofuels) oraz przyszłościowe (advanced biofuels). Proponowany podział biopaliw przez MAE, jest
coraz powszechniej stosowany.

 Perspektywiczne paliwa
alternatywne, w tym
biopaliwa

Badania nad procesami otrzymywania substytutów dotychczas stosowanych paliw, określanych jako „paliwa
alternatywne” dla benzyn silnikowych,
olejów napędowych, a nawet paliw lotniczych, prowadzone są intensywnie
w świecie. Alternatywnym paliwem gazowym do silników o ZS, jest już pilotowo produkowany w świecie, DME
(dimetyloeter) lub BioDME, przy czym
DME może być produkowany z węgla
a BioDME z biomasy lignocelulozowej,
a nawet z substancji odpadowych. Biopaliwa, jak już wspomniano, także należy zaliczać do grupy paliw alternatywnych. Przewiduje się oczyszczanie
biogazu do prawie czystego biometanu, i sprężanie go do postaci paliwa
gazowego o analogicznych cechach
jakościowych jak sprężony gaz ziemny (CNG). W zakresie paliw ciekłych
prowadzone wdrażane są technologie
produkcji bioetanolu II generacji z lignocelulozy (odpadowej biomasy lub
określonych upraw energetycznych) lub
z substancji odpadowych. Badany jest
także biobutanol z procesów fermentacyjnych i DMF (dimetylofuran) otrzymywany celulozy i skrobii, rozważane są
także paliwa solarne (solarfuels), otrzy-

mywane w procesach termicznego rozkładu biomasy lub odpadów. Rozważa
się także paliwa alternatywne, stanowiące odpowiednio skomponowane
mieszaniny węglowodorów syntetycznych otrzymywane z różnych surowców - tak zwane procesy xtL. Perspektywicznym surowcem może być gaz
syntezowy otrzymywany z bardzo różnych procesów termicznych i termokatalitycznych substancji odpadowych,
w tym biomasy i upraw roślin energetycznych, a także, co jest nowością,
pochodzący z syntezy pary wodnej
i ditlenku węgla. Z gazu syntezowego
otrzymać można różnego rodzaju węglowodory, których kompozycje odpowiadać będą składem benzyn, olejów
napędowych lub paliw lotniczych. Gaz
syntezowy, w świetle ostatnich badań,
których wyniki są już wdrażane na skalę
demonstracyjną, także może być poddawany prosem fermentacji, prowadzącym do otrzymywania bioetanolu, oraz węglowodorów od C2 do C5.
W perspektywie mówi się o wodorze
lub biowodorze otrzymywanym z gazu
syntezowego lub z innych procesów
przekształcania biomasy, jako uniwersalnym nośniku energii, ale przewiduje się jego wykorzystanie jako nośnika
w ogniwach paliwowych (np. zasilających samochody elektryczne).
Ze względów technologicznych podzielono procesy prowadzące do otrzymywania paliw alternatywnych na:
 Dla ciekłych paliw alternatywnych
jako procesy:
 BTL (biomass to liquid)
 GTL (gas to liquid)
 CTL (coal to liquid)
 WTL (wastes to liquid)
Dla gazowych paliw alternatywnych
jako produkty:
 LPG (liquefied petroleum gas)
 CNG (compressed natural gas),
LNG (liquefied natural gas)
 DME (dimethylether)
 SNG (synthetic natural gas) - gaz
zsyntezowany, w tym biogaz o jakości gazu ziemnego
 Wodór.
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 eterów dimetylowych DME i diety-

lowych DEE oraz eterów wyższych,
głównie: eteru metylo-tert-butylowego MTBE, a także eteru
etylo-tert-butylowego ETBE, otrzymywanego z syntezy tlenku węgla
i wodoru oraz z gazu ziemnego,
węgla, drewna i organicznych substancji odpadowych. Badana jest
także przydatność eterów metylo-tert-amylowych TAME i izopropylowych DIPE;
 olejów popirolitycznych;
 gazowych i ciekłych produktów
procesów termicznego i termokatalitycznego rozkładu organicznych
substancji odpadowych, tłuszczów
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w tym procesów termicznego
rozkładu gum (opon), prowadzących do uzyskiwania ciekłych i gazowych produktów rozkładu,
procesów depolimeryzacji tworzyw
sztucznych, procesów prowadzących do uzyskiwania gazów składowiskowych (biogazów), gazów
pirolitycznych, pochodzących z rozkładu termicznego substancji organicznych, gazów syntezowych
i pochodnych substancji ciekłych,
jako paliwa niestandardowego mo-

gącego zastąpić oleje napędowe.
 paliw talowych (TPO-tall pitch oils)

otrzymywanych w procesach estryfikacji alkoholami etylowym lub
metylowym olejów talowych wydzielonych z żywicy drzew iglastych
(produktów ubocznych z procesów
produkcji celulozy siarczanowej
oraz wytlewania drewna), do zastosowań w silnikach stacjonarnych;
 emulsji paliwowo-wodnych (aquazole), w zastosowaniach stacjonarnych i w silnikach okrętowych.
Przyszłość biopaliw jako paliw alternatywnych w świecie do 2050 r., została nakreślona w dokumencie opracowanym przez Międzynarodową Agencję
Energii (Technology Roadmap- Biofuels for Transport). W dokumencie tym
przedstawiono także aktualny podział
i perspektywy rozwoju tych biopaliw,
co pokazano na rys.1.
Analogiczny dokument, to jest „Innovation Outlook: Advanced Liquid Biofuels”, został opracowany przez International Renewable Energy Agency
w 2016 r., gdzie także scharakteryzowano stan i perspektywy w zakresie
biopaliw z podaniem aktualnych poziomów TRL. Podział biopaliw zaawansowanych z określeniem ich stanu goto-

Rys. 1. Podział biopaliw i stopień ich zaawansowania w produkcji według IEA

Paliwa dla energetyki

W zakresie możliwości wykorzystania paliw alternatywnych w środkach
transportu przewidywane jest stosowanie następujących rodzajów:
 gazu ziemnego w postaci sprężonej CNG (compressed natural gas)
i ciekłej LNG (liquid natural gas),
zawierający głównie metan;
 gazu miejskiego, wytwarzanego
w procesie suchej destylacji węgla, zawierającego metan, tlenek
i ditlenek węgla;
 wodoru, jako podstawowego paliwa do ogniw paliwowych lub składnika mieszanek ubogich;
 amoniaku (azanu) w postaci gazowej lub ciekłej otrzymywanego
na skalę przemysłową w procesie
syntezy wodoru i azotu atmosferycznego;
 propanu lub jego mieszaniny z butanem jako mieszanina tzw. gazu
naftowego i gazu ziemnego, która
jest powszechnie wykorzystywana
jako źródło napędu;
 alkohol metylowego, etylowego
i butylowego;
 olejów roślinnych;
 estrów metylowych FAME i etylowych FAEE wyższych kwasów
tłuszczowych;

17

Paliwa dla energetyki

18

nr 4(64)/2018

wości technologicznej, według IRENA,
przedstawiono na rys. 2.
Stąd też uwzględniając uwarunkowania środowiskowe, eksploatacyjne oraz logistyczne, koniecznym jest
stopniowe przechodzenie procesów
produkcji biopaliw z procesów wykorzystujących typowe produkty rolno-spożywcze na biomasę, głównie
odpadową - procesy BtL, substancje
odpadowe - procesy WtL (Waste to
Liquid), odpady tłuszczów roślinnych
i zwierzęcych, (oleje posmażalnicze),
niejadalne oleje roślinne - procesy HVO,
produkcja biometanu z biogazu z wykorzystywaniem odpadowego ditlenku węgla do przemysłowej hodowli alg
(mikroalg). Przyszłość to rozpoczęte
w USA prace nad wytwarzaniem „paliw solarnych” (solarfuels), paliw furanowych, oraz prace nad zgazowaniem różnych substancji odpadowych
w procesach xtL, a następnie produkcja tak zwanych „węglowodorów syntetycznych”, czyli procesy biorafineryjne
mieszczące się także w rozpoczynającym się głównym programie europejskim „Biogospodarka dla Europy”.
Uwzględniając zapotrzebowanie
na biopaliwa spełniające wymagania

przyszłych źródeł napędu dla środków
transportu, łącznie z transportem lotniczym, a także ograniczenia emisji CO2,
w zakresie paliw przyszłościowych preferowane będą następujące biopaliwa
wraz ze ścieżkami technologicznymi
ich wytwarzania:
 paliwa z procesów BtL (kompozycje syntetycznych węglowodorów),
otrzymywane przez szybką pirolizę,
ogrzewanie biomasy do temperatury pomiędzy (400…600)°C, a następnie szybkie schłodzenie, przy
czym nietrwałe związki mogą być
konwertowane do cieczy (proces
HTU), jako paliwo HTU-diesel lub
też odtleniane (proces HDO) destylowane i rafinowane na kompozycje paliwowe. Pozostałość tzw.
Bio-char (charcoal) jako produkt
uboczny, może być stosowany jako paliwo stałe, lub stosowany jako
środek do sekwestracji węgla i nawożenia gleby;
 olej napędowy z procesów (BtL),
tak zwany FT-diesel, otrzymywany przez konwersję do gazu syntezowego i katalityczną syntezę
Fischer-Tropscha (FT) w szerokim
zakresie węglowodorów ciekłych,

w tym syntetycznego oleju napędowego i biopaliw typu JET;
 hydrorafinowany olej roślinny (HVO)
jako paliwo do silników o zapłonie
samoczynnym lub olej opałowy
produkowany przez uwodornienie
olejów roślinnych lub tłuszczów
zwierzęcych (niespożywczych i odpadowych). Pierwsze duże zakłady zostały uruchomione w Finlandii
i Singapurze, ale procesy nie zostały jeszcze w pełni skomercjalizowane;
 bioetanol celulozowy produkowany z surowców lignocelulozowych
przez biochemiczną konwersję
celulozy i hemicelulozy prowadzącą do fermentacji cukrów (IEA,
2008a). Etanol celulozowy ma
lepszy bilans energetyczny, pod
względem emisji gazów cieplarnianych i wymagań użytkowania
terenu niż etanol skrobiowy;
 biogaz otrzymywany poprzez beztlenową fermentacja surowców,
takich jak odpady organiczne, odchody zwierzęce i osady ściekowe,
lub/i rośliny energetyczne Oczyszczany do biometanu (SNG) poprzez usunięcie CO2 i siarkowodoru

Rys. 2. Podział i poziom gotowości technologicznej biopaliw według IRENA









(H2S), może stanowić paliwo silnikowe lub źródło wodoru, także do
ogniw paliwowych;
eter dimetylowy (bioDME) jako gazowe paliwo do silników o zapłonie
samoczynnym, otrzymywany z metanolu w procesie katalitycznego
odwodnienia, z gazu syntezowego
poprzez zgazowanie lignocelulozy
i innej biomasy. Produkcja bioDME
ze zgazowania biomasy jest w fazie
demonstracyjnej (wrzesień 2010 r.
w Szwecji (Chemrec);
biobutanol posiadający większą gęstość energetyczną i korzystniejszy
niż etanol w benzynach silnikowych
(BS). Może być dystrybuowany poprzez istniejącą sieć dla BS, Biobutanol może być wytwarzany
przez fermentację cukrów za pomocą bakterii Clostridium acetobutylicum. Zakłady demonstracyjne
działają w Niemczech i USA, a inne
są w budowie;
paliwa furanowe, dla których polisacharydy typu: celuloza i skrobia,
stanowią surowiec, otrzymywane w procesach defragmentacji
łańcuchów wielocukrowych prowadzących do otrzymania glukozy, następnie przekształcanej we
fruktozę, w reakcji izomeryzacji
przy użyciu katalizatorów enzymatycznych. Fruktoza w procesie
dehydratacji przechodzi w HMF
(5-hydroksymetylofurfural), który
w procesie hydrogenolizy, w obecności katalizatora miedziano-rutenowego jest przekształcony w DMF
(dimetylofuran), stanowiący paliwo
do silników o zapłonie iskrowym,
o zaletach przewyższających etanol, bez jego wad jako komponentu
paliwowego;
paliwa solarne (solarfuels), otrzymywane poprzez zgazowanie biomasy do gazu syntezowego przy
użyciu ciepła wytwarzanego przez
koncentrację energii słonecznej, co
potencjalnie poprawia efektywność
konwersji oraz zapewnia większe
obniżenie emisji gazów cieplarnia-

nych. Mogą być także otrzymywane w wyniku rozkładu wody (pary
wodnej) i wykorzystaniu ditlenku
węgla do wytworzenia gazu syntezowego, przekształcanego katalitycznie na frakcje paliwowe.
W zakresie wytwarzania tych paliw mogą także mieścić się technologie tzw. „sztucznego liścia”;
 biorafineryjne systemy wytwarzania paliw płynnych i półproduktów
chemicznych. Procesy te są preferowane w każdym z pięciu „łańcuchów wartości” określonych
w rozpoczętym w 2014r. programie „Biogospodarka dla Europy”,
jako perspektywiczne, bezodpadowe, procesy otrzymywania biopaliw, biomateriałów (biochemikaliów).
W zakresie najbardziej obiecujących surowców do otrzymywania biopaliw przyszłościowych, uwzględniających tak zwany, wspomniany już „głód
ziemi” oraz wymagania w zakresie ograniczania emisji CO2, preferowane są
uprawy alg, lnicznika, jatrofy i halofitów.
Dla zwiększania ilości możliwych do wykorzystania surowców biomasowych,
opracowywane są także takie technologie, jak: bezsłonecznej (ciemnej) fotosyntezy oraz morskie systemy membranowe do produkcji alg i glonów oraz
technologie wytwarzania biometanolu
jako surowca.
o
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Katarzyna Kruszka-Pytlik, Kierownik Oddziału Zarządzania Zagospodarowniem Odpadów
w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Poznania

ITPOK w Poznaniu

- pierwszą w kraju spalarnią
zrealizowaną w formule hybrydowego
partnerstwa publiczno-prywatnego

R

TPOK

ozwój gospodarczy i związany z tym wzrost zamożności społeczeństwa sprawia,
że zwiększa się poziom konsumpcji, a ilość odpadów komunalnych ciągle
rośnie. Problem zagospodarowywania odpadów komunalnych dotyka wszystkie
wysoko rozwinięte kraje. Mając na uwadze hierarchię postępowania z odpadami,
poza zapobieganiem powstawaniu odpadów, przygotowaniem ich do ponownego
użycia, czy recyklingu, powinniśmy dążyć do odzysku odpadów, w tym m. in.
odzysku energetycznego, podczas którego odpad staje się zasobem służącym do
produkcji energii.

nr 4(64)/2018

 Partnerstwo publicznoprywatne

Głównym elementem inwestycyjnym projektu „System gospodarki

odpadami dla Miasta Poznania” była
budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Tym,
co wyróżnia poznańską spalarnię odpadów spośród pozostałych funkcjonujących obecnie tego typu obiektów
jest niewątpliwie formuła realizacji tego przedsięwzięcia. Spalarnia odpadów w Poznaniu powstała na mocy
umowy o partnerstwie publiczno–prywatnym, zawartej pomiędzy Miastem
Poznań, a SUEZ Zielona Energia sp.
z o.o. w dniu 8 kwietnia 2013 r. Obiekt
ten zlokalizowany jest w rejonie Karo-

lin, przy ulicy Energetycznej ‑ na terenie
należącym do Miasta. Wkładem Miasta w przedmiotową inwestycję była
pozyskana dotacja unijna. Dodatkowo
Miasto przejęło na siebie ryzyko popytu
i jest odpowiedzialne przez okres 25 lat
eksploatacji za dostarczanie odpowiedniej ilości odpadów oraz zobowiązane
jest uiszczać wynagrodzenie na rzecz
Partnera Prywatnego za przetworzenie
210 000 ton odpadów rocznie. Natomiast Partner Prywatny ‑ SUEZ Zielona Energia sp. z o.o. ‑ przejął na siebie ryzyko budowy oraz dostępności
obiektu, co oznacza min. iż zobowiązał się zarządzać obiektem przez 25
lat zgodnie z posiadanymi pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa
oraz przekazać spalarnię Miastu w dobrym stanie technicznym po zakończonym okresie eksploatacji.

 Nowatorskie

finansowanie i budowa
inwestycji

Łączny koszt inwestycji wyniósł
ok. 832 mln zł. Finansowanie zapewnił partner prywatny, natomiast Miasto Poznań pozyskało dofinansowanie
z Unii Europejskiej w kwocie 330 mln
zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata

TPOK

Jednym z najbardziej sprawdzonych w Europie sposobów odzysku
energii z odpadów jest poddanie ich termicznemu przekształceniu. Potwierdzają to wieloletnie doświadczenia takich
krajów jak Niemcy, Francja czy Szwajcaria, w których systemy termicznego
przekształcania odpadów z odzyskiem
energii stanowią podstawę całego systemu gospodarki odpadami. Miasto Poznań także znalazło takie rozwiązanie
w ramach projektu pn.: „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”.
‑ Poznań wprowadza nowoczesne
i bezpieczne dla środowiska rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami,
czego przykładem jest Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów
Komunalnych w Poznaniu, zrealizowana na mocy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawartej pomiędzy
Miastem Poznań, a SUEZ Zielona Energia sp. z o.o. ‑ podkreśla Tomasz Lewandowski, Zastępca Prezydenta Poznania ‑ zaprojektowana i wybudowana
zgodnie z obowiązującym standardem
Najlepszej Dostępnej Techniki ‑ BAT.
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2007-2013. Połączenie środków finansowych podmiotu publicznego, partnera prywatnego i pieniędzy unijnych to
pionierskie rozwiązanie - tzw. finansowanie hybrydowe. Pozyskana dotacja
zastąpiła część kredytów zaciągniętych w bankach, co w efekcie obniżyło finalny koszt inwestycji dla miasta
i mieszkańców.
Budowa ITPOK rozpoczęła się
w kwietniu 2014 r. Inwestycja została
zakończona zgodnie z terminem założonym w umowie. Od dnia 22 grudnia
2016 r. ITPOK ma status Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co oznacza, że
trafiają tu zmieszane odpady komunalne z Regionu II opisanego w Planie
gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego, który tworzą gminy wchodzące w skład Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej” oraz Suchy
Las. Dnia 29 grudnia 2016 r. zakład
ogłosił Pierwszy Dzień Dostępności.
Było to możliwe dzięki wcześniejszemu
uzyskaniu przez Instalację pozwolenia

zintegrowanego, pozwolenia na użytkowanie oraz pozytywnemu wynikowi
kontroli Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Konferencja prasowa związana
z uroczystym otwarciem i rozpoczęciem pierwszego roku ITPOK odbyła
się w dniu 28 marca 2017 r. Na otwarcie przybyli przedstawiciele Władz Miasta: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz Zastępca Prezydenta Tomasz
Lewandowski, Zarząd SUEZ Zielona
Energia oraz dziennikarze. Uroczystość
otwarcia pierwszej i jak dotychczas jedynej funkcjonującej w Polsce spalarni
odpadów realizowanej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
było dużym wydarzeniem nie tylko
w kraju, ale i za granicą z uwagi na jej
międzynarodowy charakter.

 Parametry techniczne
ITPOK

 Wydajność 210 000 ton odpadów

rocznie
 Ilość linii termicznego przekształ-

cania - 2 linie,
 Nominalna wydajność jednej linii

- 13,5 Mg/h,
 Nominalny czas pracy linii - 7800

h/r.
 Nominalna wartość opałowa - 8,4

MJ/kg
 Typ spalanych odpadów:
––komunalne zmieszane (tzw.

resztkowe), niepodlegające segregacji i recyklingowi
––frakcja energetyczna z doczyszczania odpadów segregowanych
––odpady wielkogabarytowe
––odpady niebędące odpadami
niebezpiecznymi.

 Cele i korzyści
Poznańska ITPOK spełnia wyznaczony jej cel, jakim jest redukcja ilości
odpadów komunalnych trafiających na
składowisko. Zgodnie z dyrektywami
Unii Europejskiej i polskim prawem na składowiska trafi do 70-80% odpadów mniej, a co za tym idzie zmniejszy
się emisja metanu, tzw. biogazu wy-
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całego 2017 r. trafiło do miejskiej sieci
ciepłowniczej ponad 280 tys. GJ energii cieplnej oraz niespełna 90 tys. MWh
energii elektrycznej - całość odzyskana
z termicznego przekształcenia (spalenia) frakcji resztkowej zmieszanych
odpadów komunalnych, która kiedyś
trafiała na składowiska, a dzięki ITPOK
staje się użytecznym źródłem energii
dla mieszkańców Poznania - mówi Stephane Heddesheimer, Członek Zarządu
SUEZ Zielona Energia.

 Czyste powietrze

- transparentność
instalacji

 Energia z odpadów
W wyniku spalania odpadów w procesie R1 odzyskiwana jest energia. In-

stalacja działa w systemie kogeneracji może jednocześnie produkować ciepło
i prąd. Energia cieplna odbierana jest
przez Veolia Energia Poznań S.A., która
zarządza miejską siecią ciepłowniczą.
Natomiast energia elektryczna trafia do
krajowej sieci energetycznej.
- To właśnie z ITPOK na przestrzeni

TPOK

sypiskowego, który wpływa na efekt
cieplarniany ponad 70 razy bardziej niż
dwutlenek węgla.

Termiczne przetwarzanie odpadów
jest jednym z najbardziej rygorystycznie kontrolowanych procesów w Europie. W poznańskiej ITPOK w 2017 r.
wdrożone zostały zasady postępowania
i zarządzania środowiskiem w sposób
zgodny z przepisami prawa oraz zapisami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym. Realizacja tego zadania od
strony formalnej polegała na opracowa-
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 ITPOK Poznań
Duże zainteresowanie świadczy o fakcie,
że mieszkańcy interesują się gospodarką
odpadami oraz chcą poznać proces
termicznego przekształcania odpadów
i dowiedzieć się, w jaki sposób odpady stają
się zasobem służącym do produkcji energii

niu procedur postępowania z odpadami, zarządzaniu emisjami, jak też wdrożeniu tych procedur w życie.
Wdrożony został system monitoringu wpływu Instalacji na środowisko
zarówno przez prowadzenie ciągłych
pomiarów emisji substancji do powietrza, jak i pomiarów okresowych realizowanych w takich obszarach jak: badania hałasu, badania jakości i stanu
wód podziemnych, badania emisji do
powietrza, metali ciężkich, dioksyn i furanów, badania jakości ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do kanalizacji
innych podmiotów.
W lutym 2017 r. wykonane zostały
badania emisji, które potwierdziły brak
wpływu Instalacji na jakość powietrza
w najbliższym otoczeniu obiektu. Badania emisji hałasu z marca i października
2017 r. (w czasie remontu planowego)
potwierdziły brak wpływu Instalacji na
poziom hałasu przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej.
Proces przetwarzania odpadów
w wysokiej temperaturze zapobiega
emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Gazy powstałe w procesie spalania
są dokładnie oczyszczane w specjalnych filtrach. Proces ten jest wieloetapowy i stanowi newralgiczny element
całego systemu. Zanieczyszczenia
są ograniczane zarówno poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń
i technologii, jak i odpowiednie, stabilne
prowadzenie procesu technologicznego. Wszystko to powoduje, że system
gwarantuje spełnienie surowych norm
środowiskowych. Skuteczność zastosowanych metod oczyszczania spalin
wynosi 99%.

Transparentność instalacji to ważny
aspekt, na który zwraca uwagę Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Tomasz
Lewandowski: - Procesy zachodzące
w instalacji są ciągle monitorowane.
Wyniki pomiarów emisji wyświetlane
są na bieżąco na tablicy elektronicznej
zlokalizowanej przy bramie wjazdowej
na teren ITPOK oraz ogólnodostępne
w internecie.
Każdy mieszkaniec ma wgląd do
raportów z aktualnych poziomów emisji w ITPOK, które dostępne pod adresem: http://www.sita-zielonaenergia.
pl/aktualne-raporty-z-pracy-instalacji/
monitoring-emisji/

dwukrotnie wyróżniona

Proekologiczny oraz nowatorski
charakter projektu pn.: „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” został potwierdzony uzyskaniem
w 2017 r. dwóch prestiżowych wyróżnień:
 Top Inwestycja Komunalna 2017 r.
- ITPOK w Poznaniu została jedną
z dziesięciu najlepszych inwestycji
realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
w ostatnim dziesięcioleciu;
 Ekolaur 2017 - w kategorii Ochrona Powierzchni Ziemi, Gospodarka
Odpadami przyznana przez Polską
Izbę Ekologii promującą efektywne i innowacyjne prace na rzecz
ochrony środowiska w Polsce.
Przyznane nagrody świadczą o jej
pozytywnym wpływie na środowisko.

 Dane z pierwszego

pełnego roku
eksploatacji (2017 r.)

 Dzień otwarty
Poznańska spalarnia po raz pierwszy otworzyła swoje drzwi dla mieszkańców organizując w dniu 10 czerwca br. Dzień Otwarty. Ponad pół tysiąca
osób wzięło udział w festynie ekologicznym i wycieczce po spalarni z udziałem przewodnika. Organizatorzy z dużą
satysfakcją przyjęli informację, że pula
300 miejsc zarezerwowanych na zwiedzanie instalacji z przewodnikiem (ograniczenie ze względów bezpieczeństwa
i pod kątem liczebności każdej z Grup
Gości) wyczerpała się w ciągu dwóch
dni od zamieszczenia w mediach informacji o tym wydarzeniu. Duże zainteresowanie świadczy o fakcie, że
mieszkańcy interesują się gospodarką
odpadami oraz chcą poznać proces
termicznego przekształcania odpadów
i dowiedzieć się, w jaki sposób odpady stają się zasobem służącym do produkcji energii.

 przetworzono 210 000 Mg odpa-

dów o kodzie 20 03 01
 średnia masa odpadów dziennie











dostarczonych do ITPOK to 700
Mg
największa masa odpadów dostarczonych w ciągu jednego dnia
‑ 1236, 84 Mg
średnia wartość kaloryczna dostarczonych odpadów wynosiła
7,5 GJ/Mg
37 578 śmieciarek wjechało na teren Instalacji
130 pojazdów średnio dziennie dostarcza odpady do ITPOK
zorganizowano 61 wycieczek edukacyjnych dotyczących funkcjonowania ITPOK
1341 osób odwiedziło Instalację.
o

Fot. SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o.
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Dr hab. inż. Tomasz J. Jaworski, mgr inż. Norbert Dybich,
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska

Analiza wykorzystania gazu
z procesu zgazowania odpadów
w aspekcie energetycznym
i surowcowym (GOZ)

O

 Wstęp
Proces zgazowania paliw stałych,
nazywany w szczególnych przypadkach procesem półspalania lub gazyfikacji, jest procesem mającym na celu
zamianę paliwa w gaz mogący znaleźć
zastosowanie w energetyce i przemyśle chemicznym. [1]
Na cele energetyczne, proces zgazowania stosuje się w sytuacji gdy heterogeniczność i właściwości fizykochemiczne paliwa sprawiają trudności
podczas klasycznego procesu spalania. [2]
Proces zgazowania polega na działaniu czynnikiem zgazowującym na pali-

wo. W wyniku tego, następuje częściowe utlenienie substancji chemicznych
wchodzących w skład paliwa stałego
oraz wytworzenie paliwa gazowego.
Czynnikiem zgazowującym mogą być
takie substancje jak: powietrze, tlen,
para wodna, dwutlenek węgla, a także
ich mieszaniny. W zależności od użytego czynnika zgazowującego i rodzaju
reaktora, w którym zachodzi proces,
głównymi produktami procesu gazyfikacji są: tlenek węgla, dwutlenek węgla
i wodór, w odpowiednich stosunkach
objętościowych. W przypadku użycia
powietrza, istotnym składnikiem gazu
jest azot zawarty w powietrzu. [1]
Chemizm procesu zgazowania

jest niezwykle złożony i skomplikowany. Najczęściej podawane reakcje, opisujące ten proces przedstawiono poniżej: [3]
Otrzymywanie gazu wodnego:
C + H2O = CO + H2 (1.1)
Reakcja Boudouard’a:
C + CO2 = 2 CO (1.2)
Częściowe utlenianie:
C + 2 H2O = CO2 + 2 H2 (1.3)
Reakcja hydrozgazowania:
C + 2 H2 = CH4 (1.4)
Niepełne spalanie:
C + 0,5 O2 = CO (1.5)
Konwersja tlenku węgla (II):
CO + H2O = CO2 + H2 (1.6)
Metanizacja tlenków węgla:
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pisane w artykule działania obejmowały przegląd literatury przybliżający
zagadnienia techniczne i prawne związane z procesem zgazowania
odpadów oraz wykorzystania produktu powstałego w jego wyniku (tzw. syngazu)
w aspekcie energetycznym oraz surowcowym. Aspekt surowcowy był analizowany
pod kątem analizy możliwości wykorzystania procesu zgazowania odpadów, jako
źródła surowca dla celów syntezy chemicznej. Część projektowa obejmowała
wykonanie odpowiednich symulacji dla potencjalnych paliw przeznaczonych do
zastosowania w instalacji syntezy metanolu wykorzystującej gaz syntezowy jako
surowiec. W wyniku pracy powstał także koncepcyjny projekt instalacji oraz
wykonane zostały stosowne obliczenia (bilans masowy instalacji).
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CO + 3 H2 = CH4 + H2O (1.7)
CO2 + 4 H2 = CH4 + 2 H2O (1.8)
Spalanie koksu:
C + O2 = CO2 (1.9)
Spalanie tlenku węgla (II):
CO + 0,5 O2= CO2 (1.10)
Spalanie wodoru:
H2 + 0,5 O2 = H2O (1.11)

 Aspekty prawne

procesu zgazowania
odpadów
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów jasno określa hierarchię
postępowania z wytwarzanymi przez
społeczność europejską odpadów. [4]
Ze względów technicznych, a także ekonomicznych, proces zgazowania odpadów stosowany jest na chwilę obecną głównie jako forma procesu
odzysku energii. Jak wynika z rysunku
1. Postępowanie takie nie jest do końca zgodne z wytycznymi władz Unii
Europejskiej.
W polskim ustawodawstwie, poprzez odzysk rozumie się „jakikolwiek

proces, którego głównym wynikiem jest
to, aby odpady służyły użytecznemu
zastosowaniu przez zastąpienie innych
materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia
danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub
ogólnie w gospodarce”. [5]
Wg ustawy "o odpadach" poprzez
odzysk energii rozumie się natomiast
„termiczne przekształcanie odpadów
w celu odzyskania energii”. Jak można wywnioskować, proces zgazowania
odpadów nadaje się do przeprowadzenia różnych procesów spełniających te
definicje. W kontekście procesu odzysku R1, proces zgazowania odpadów
służyć może jako pośrednie stadium
wytwarzania paliwa gazowego, które
następnie spalane umożliwia odzysk
energii elektrycznej bądź cieplnej. Proces odzysku R3, mówiący o recyklingu
lub odzysku substancji organicznych
nie stosowanych jako rozpuszczalnik,
dopuszcza stosowanie procesów pirolizy lub zgazowania odpadów, jeśli produkty powstające w wyniku tych pro-

cesów technologicznych stosowane są
jako odczynniki chemiczne. Jak widać,
polski ustawodawca dopuszcza więc
stosowanie procesu zgazowania, jako
źródła surowca na cel syntezy chemicznej. Niezrozumiałym jest jednak fakt, że
proces zgazowania nie jest stosowany
do tego celu, który zdaniem władz europejskich, stoi w hierarchii wyżej od
odzysku energii zawartej w odpadach.

 Reaktory zgazowania

i czynniki zgazowujące

Istnieje kilka rodzajów reaktorów,
służących do procesu zgazowania paliw stałych w tym odpadów. W kontekście gospodarki odpadami, podzielić
je można na 2 zasadnicze kategorie:
 Reaktory I generacji (przepływowe)
 Reaktory II generacji (zawiesinowe)
Reaktory przepływowe, stosowane
szeroko w technologii zgazowania węgli,
bardzo dobrze sprawują się także w procesie zgazowania odpadów. Zasadniczo
dzieli się je na 3 rodzaje reaktorów, różniące się głównie konstrukcją oraz formą w jakiej dostarczane jest paliwo. [6]

Rys. 1. Hierarchia postępowania z odpadami. [4]
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Do reaktorów przepływowych zalicza się:
 Reaktory ze złożem stałym;
 Reaktory ze złożem fluidalnym;
 Reaktory strumieniowe.
Proces zgazowania można realizować poprzez wykorzystanie różnych czynników zgazowujących lub
ich mieszanin. Użyty czynnik zgazowujący w większym stopniu, niż rodzaj
użytego reaktora, determinuje skład
otrzymywanego gazu. W związku z tym,
użyty czynnik zgazowujący decyduje
o możliwościach wykorzystania syngazu w konkretnym celu.
Najpopularniejszym czynnikiem
zgazowującym, umożliwiającym wykorzystanie powstałego gazu do celów
energetycznych, jest powietrze. Jest to
czynnik powszechnie dostępny i tani,
jednak pamiętać należy, że składa się
w znacznej części z azotu, który obniża
wartość opałową powstałego gazu do
około 3-6 MJ/m3 [7]. Czynnikiem zgazowującym, umożliwiającym otrzymywanie
gazu o stosunkowo wysokiej wartości
opałowej jest tlen. Zgazowanie za po-

mocą tlenu powoduje niski udział azotu
w gazie poprocesowym, a także wysoki
stosunek CO/H2, umożliwiający wykorzystanie w technologii chemicznej powstałego gazu. Należy pamiętać jednak,
że tlen jest otrzymywany w procesie
rektyfikacji skroplonego powietrza, który to proces jest kosztowny, powodując
nie tylko zwiększenie kosztów inwestycyjnych instalacji zgazowania (budowa
tlenowni lub infrastruktury przesyłowej),
ale także zwiększając koszty eksploatacyjne (proces wysoce energochłonny).
Kolejnym, szeroko stosowanym, czynnikiem zgazowującym jest para wodna. Jej użycie w procesie zgazowania
powoduje dużą zawartość wodoru co
wpływa na stosowanie tego wariantu
w przypadku stosowania powstałego
gazu w syntezie chemicznej. Para wodna jednak, oprócz wysokich nakładów
energetycznych potrzebnych na jej wyprodukowanie, powoduje zachodzenie
w układzie reakcyjnym reakcji endotermicznych tj. takich do których zajścia
trzeba doprowadzić energię cieplną.
Z tego względu zachodzi potrzeba do-

starczania pary wodnej o temperaturze wyższej niż temperatura reakcji, co
dodatkowo zwiększa potrzeby energetyczne instalacji. Perspektywistycznymi
czynnikami zgazowującymi wydają się
być wodór oraz dwutlenek węgla. Użycie wodoru powoduje w powstałym gazie wysoki udział węglowodorów alifatycznych (metan, etan i inne). Gaz taki
posiada wysoką wartość opałową, jednak wadą tej metody jest wysoki koszt
wodoru oraz fakt, że jest on wytwarzany
z paliw kopalnianych, powodując dodatkową emisję CO2. Obiecującą technologią jest zgazowanie paliw stałych
z użyciem dwutlenku węgla. Reakcja
paliwa z tlenkiem węgla (IV) powoduje
dużą zawartość CO w powstałym gazie, stanowiąc o atrakcyjności procesu
zarówno dla energetyki, jak i przemysłu
chemicznego (po odpowiednim przygotowaniu gazu, np. konwersji parowej
tlenku węgla). Zgazowanie za pomocą CO2 ma wydźwięk również ekologiczny- związek ten można z łatwością
wychwytywać ze spalin powstających
w elektrowniach cieplnych.

TPOK

Rys. 2. Schematyczny rysunek przedstawiający technologię IGCC w Tampa Electric Power Plant [9]
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Ze względu na to, że każdy czynnik zgazowujący posiada swoje wady,
najczęstszym przypadkiem w zakładach wykorzystujących tę technologię
jest wykorzystywanie mieszaniny tych
czynników. Najszerzej stosowanym wariantem jest technologia zgazowania
powietrzno-parowego (układy małej
i średniej mocy) oraz tlenowo-parowego (układy dużej mocy).

 Wykorzystanie gazu

TPOK

ze zgazowania paliw
stałych w energetyce

Jak wspomniano w poprzednich
rozdziałach, głównymi składnikami gazu
ze zgazowania są tlenek węgla (II) oraz
wodór. Są to substancje łatwopalne,
o wysokiej wartości opałowej ich mieszaniny. Powoduje to, że gaz ten jest
atrakcyjny dla zakładów produkujących
energię elektryczną i/lub cieplną.
 IGCC
IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) to koncepcja układu gazowo-parowego zintegrowanego z instalacją zgazowania paliw stałych bądź
pozostałości naftowych. O atrakcyjności
tej technologii stanowią nie tylko względy
ekologiczne (o połowę mniejsze zużycie
wody w porównaniu do konwencjonalnych elektrowni węglowych, mniejsza
emisja NOx, tlenków siarki czy CO2), ale
także ekonomia: sprawność na poziomie
45-55% [8]. Schemat instalacji IGCC
umieszczono na rysunku 2.
Problemem hamującym rozwój
technologii bloku IGCC są wysokie
koszty inwestycyjne. Z tego powodu,
technologia bloku gazowo-parowego
zintegrowanego ze zgazowaniem paliw
stałych budzi obecnie zainteresowanie
jedynie w krajach zachodnich (głównie
USA, Niemcy, Włochy).
 Paleniska satelitarne
Idea palenisk satelitarnych powstała na skutek rygorystycznych wymagań
dotyczących prowadzenia procesów
termicznego przekształcania odpadów.
Technologia ta zakłada dobudowanie
do istniejącego już kotła węglowego,

Rys. 3. Najbardziej perspektywistyczne kierunki wykorzystania gazu ze zgazowania paliw
stałych. 1. Synteza metanu; 2. Synteza metanolu; 3. Synteza etanolu; 4. Synteza alkoholi
wyższych; 5. Polimeryzacja do polietylenu; 6. Węglowodory alifatyczne (paliwa płynne);
7. Izowęglowodory; 8. Glikol etylenowy [11]

małego paleniska, bądź gazogeneratora. Produkty termicznego przekształcania kierowane są do „głównego” kotła,
a następnie dopalane i oczyszczane
w istniejącej już instalacji. Technologia
ta charakteryzuje się stosunkowo niskimi nakładami inwestycyjnymi, głównie
z powodu wykorzystania już istniejącej instalacji odsiarczania i odazotowania spalin.

 Gaz ze zgazowania

paliw stałych w syntezie
chemicznej

Gaz zawierający w swoim składzie głównie CO i H2 stanowi atrakcyjny surowiec nie tylko dla energetyki,
ale również dla przemysłu chemicznego. Możliwości wykorzystania syngazu przedstawia rysunek 3. Jak można zauważyć na rysunku 3 możliwości
syntezy z tlenku węgla i wodoru stanowią ogromną alternatywę dla procesów
syntezy wielu związków chemicznych
z dotychczas stosowanych surowców,
głównie ropy naftowej.
Do przeprowadzenia syntezy w celu

uzyskania pożądanego produktu, oprócz
odpowiedniego stosunku substratów,
potrzebna jest także substancja zwana
katalizatorem. Katalizator to odpowiednio spreparowana substancja, zwiększająca szybkość reakcji chemicznej
oraz kierująca ją na jedną z możliwych
„termodynamicznych dróg” [10]
Cechą wspólną wielu katalizatorów
stosowanych w przemyśle chemicznym
jest fakt, że w znacznej liczbie przypadków są to metale bądź tlenki metali.
Bardzo często zdarza się, że substancje te osadzone są na tzw. nośnikachsubstancjach mających za zadanie rozwinięcie powierzchni katalizującej daną
reakcję. Powszechnie stosowaną w tym
celu substancją jest krzemionka. Kolejnym rodzajem substancji są promotory
- substancje odpowiedzialne za poprawę struktury geometrycznej składnika
aktywnego.

 Część projektowa
W ramach pracy zasymulowano proces zgazowania 4 rodzajów paliw w stanie suchym, bezpopiołowym: paliwa al-
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Tab. 1. Wyniki przeprowadzonych symulacji
Zawartość składnika
w gazie [% obj.]
CO

CO2

H2

Wartość opałowa
gazu [MJ/m3]
H2

N2

Ilość czynnika zgazowującego [kmol/kg paliwa]
O2

H2O

PA

46,46

0,55

51,55

0,52

0,91

11,61

0,0144

0,0144

Drewno odpadowe

52,11

0,70

46,66

0,43

0,11

11,76

0,0041

0,0041

Odpady gumowe

52,45

0,71

46,35

0,42

0,07

11,77

0,0141

0,0141

Węgiel kamienny

52,19

0,70

46,39

0,42

0,30

11,74

0,0161

0,0161

PA/drewno

48,59

0,61

49,71

0,49

0,61

11,67

0,0092

0,0092

PA/guma

49,43

0,63

49,98

0,47

0,49

11,69

0,0142

0,0142

PA/węgiel

49,44

0,63

48,68

0,47

0,60

11,68

0,0153

0,0153

ternatywnego z odpadów komunalnych,
drewna odpadowego, odpadów gumowych, węgla kamiennego oraz mieszaniny paliwa alternatywnego z 3 innymi
paliwami w stosunku masowym 1:1.
Jako czynnika zgazowującego użyto mieszaniny pary wodnej i tlenu w stosunku objętościowym vH2O/vO2=2
w celu zapewnienia autotermiczności
procesu i uniknięcia zjawiska przegrzania reaktora (założono brak gradientu

temperatur z złożu paliwa oraz brak
stabilizacji termicznej gazogeneratora).
Proces zgazowania symulowano dla
wartości temperatury T=1193 K oraz
ciśnienia p=1 atm.
W pracy użyto rozszerzenie zaproponowane przez W. Gumza do metody
aproksymacji newtonowskiej wg Traustela. Powodem zastosowania tej metody obliczeniowej było to, iż pozwala
ona na symulację składu gazu wyni-

kowego dla paliw o niemal dowolnym
składzie elementarnym [13].

 Wyniki

przeprowadzonych
symulacji

Wyniki przeprowadzonych symulacji
zgazowania przedstawiono w tabeli 1.
Najbardziej korzystną opcją pod
kątem wykorzystania powstałego ga-

9

Destylator

1

PN-EN ISO 1062:2005

8

Reaktor

1

PN-EN ISO 1062:2005

7

Desorber

1

PN-EN ISO 1062:2005

6

Konwertor CO

1

PN-EN ISO 1062:2005

5

Pompa

4

PN-EN ISO 1062:2005

4

Skruber

2

PN-EN ISO 1062:2005

3

Cyklon

1

PN-EN ISO 1062:2005

2

Gazogenerator

1

PN-EN ISO 1062:2005

1

Dmuchawa

1

PN-EN ISO 1062:2005

Nr

Nazwa

Ilość

Norma

Uwagi

Rys. 4. Schemat instalacji syntezy metanolu [12]
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Symulacja
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Tab. 2. Bilans masowy instalacji syntezy metanolu na Mg mieszanki paliwo
alternatywne/odpady drewniane
Składnik

Surowce [kg]

Produkty[kg]

paliwo

1000,0

0

tlen

294,4

0

para wodna (zgazowanie)

331,2

0

para wodna (konwersja CO)

302,4

0

metanol

0,

1116,8

dwutlenek węgla

0,0

765,5

Suma

1928,0

1882,3

zu do syntezy metanolu, wydaje się
być wariant zgazowania mieszanki paliwo alternatywne/odpady drewniane. Za wariantem tym przemawia
fakt, że zgazowanie mieszanki paliwo
alternatywne/odpady drewniane wymaga, zgodnie z wynikami przeprowadzonej symulacji, niskiego zużycia
mediów zgazowujących (niższe tylko
dla odpadów drewnopochodnych jako
samodzielnego paliwa). Kolejną zaletą tej mieszanki odpadów jest wysoka
zawartość wodoru w otrzymywanym
gazie. Lepszy wynik zaobserwowano
tylko w przypadku zgazowania samego
paliwa alternatywnego. Dlatego, idąc na
pewnego rodzaju kompromis, mieszanka paliwa alternatywnego z odpadami
drewnianymi przejawia wyższość nad
innymi wariantami, łącząc w sobie zalety obu paliw stosowanych odrębnie.

 Koncepcja instalacji
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syntezy metanolu
z gazu pochodzącego ze
zgazowania

W kontekście wykorzystania gazu ze zgazowania jako źródło surowca na cele syntezy chemicznej, najkorzystniejszym wariantem wydaje się być
synteza metanolu. Jest to substancja,
która może być wykorzystywana zarówno w energetyce (paliwa silnikowe,
energetyka zawodowa) jak i w przemy-

śle chemicznym (rozpuszczalnik wielu
substancji chemicznych, półprodukt
wielu syntez).
Nad innymi możliwymi kierunkami
wykorzystania, synteza metanolu charakteryzuje się wieloma zaletami, jak
na przykład:
 Powstaje produkt o szerokim zastosowaniu w wielu dziedzinach
gospodarki;
 Produkt jest łatwy do magazynowania, w przeciwieństwie do produktów gazowych, które wymagają
zbiorników ciśnieniowych;
 Sam proces syntezy jest dość prosty i nie wymaga tak ścisłej kontroli
jak np. synteza syntetycznych węglowodorów;
 Proces syntezy metanolu charakteryzuje się stosunkowo niską energochłonnością w porównaniu do
pozostałych możliwości.
Na bazie bilansów masowych reakcji konwersji CO z parą wodną, a także
bilansu reakcji syntezy metanolu otrzymamy końcowy bilans masowy surowców jak i produktów dla analizowanej
instalacji, tabela 2.

 Podsumowanie
Wykorzystanie procesu zgazowania
odpadów do syntezy chemicznej stanowić może dużą alternatywę w stosunku

do dotychczasowych metod zagospodarowania odpadów [12,13]. W przeciwieństwie do procesów, które polegają
na energetycznym odzysku odpadów,
synteza chemiczna pozwala na nadanie produktowi „drugiego życia” i jest
zgodna z zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
Przedstawiona w niniejszej pracy
synteza metanolu jako metoda zagospodarowania odpadów, stanowi atrakcyjną konkurencję pod względem ekonomicznym. Z jednej tony substancji
odpadowych (koszt około 200-300 zł)
otrzymać można ponad tonę metanolu,
którego wartość rynkowa wynosi około
6500 zł. Nawet biorąc pod uwagę wysokie koszty tlenu używanego w reakcji zgazowania (koszt około 3000 zł/
Mg) oraz koszt pary używanej podczas
procesu (~90-100 zł/Mg), produkcja
metanolu z odpadów może przynosić
dochód. Wśród dodatkowych kosztów jakie należy uwzględnić produkując
alkohol metylowy z odpadów znajdują się także koszty utylizacji dwutlenku węgla powstającego w instalacji.
Alternatywą dla ponoszenia kosztów
związanych z emisją CO2 jest, tak jak
w przypadku instalacji uzyskujących
biometan z biogazu, wychwytywanie
tego gazu zaliczanego do grupy gazów
cieplarnianych, sprężanie i sprzedaż
jako pełnowartościowy produkt rynkowy znajdujący zastosowanie w wielu
gałęziach przemysłu (np. gaz obojętny podczas produkcji wielu tworzyw
sztucznych). Jak widać, gospodarkę
odpadami można traktować nie tylko
jako „przykry obowiązek” społeczeństwa, ale także jako źródło dochodu.
Niestety, ale jak na razie Polska,
nie jest krajem sprzyjającym takim odważnym, innowacyjnym inwestycjom.
Wpływ na to ma przede wszystkim
skomplikowane, zawiłe prawodawstwo w kwestii gospodarki odpadami,
rozwiązujące tylko podstawowe kwestie, a nie jak w krajach Europy Zachodniej czy Skandynawii, dające impuls do
rozwoju technologicznego ogółu społeczeństwa (np. kwestia bio-gazow-
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ni w Danii, energetyczne wykorzystanie odpadów w Szwecji). W dodatku,
potencjalnych inwestorów odstraszać
może także brak specjalistycznej kadry
inżynierskiej potrzebnej do właściwego
zaprojektowania oraz utrzymania takiego obiektu.
o
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ażdego roku na świecie wzrastają nakłady planowanych i realizowanych
inwestycji związanych z budową spalarni odpadów komunalnych. Postępowanie
takie umożliwia istotną redukcję objętości wytworzonych odpadów w zakresie od
80 do 95%. Jednak również w wyniku procesu spalania powstają różne materiały
poprocesowe - popioły i żużle, które zawierają metale ciężkie i inne niebezpieczne
substancje i powinny one zostać w odpowiedni sposób zestalone lub przetworzone
tak, aby możliwe było ich bezpieczne gospodarcze wykorzystanie.

W wyniku spalania odpadów komunalnych powstaje na 1 tonę spalonych odpadów ok. 0,25 Mg żużli oraz
ok. 0,075 Mg popiołów lotnych, pyłów z odpylania, placków filtracyjnych
i gipsu z procesów oczyszczania spalin
[9]. Obecnie na całym Świecie prowadzone są intensywne badania skoncentrowane na udoskonaleniu znanych
oraz opracowaniu nowych technologii,
umożliwiających bezpieczne wykorzystanie lub składowanie odpadów powstałych w wyniku spalania odpadów
komunalnych i innych.
Wśród najbardziej popularnych procesów immobilizacji wyróżnić możemy [9]:
 cementowanie,
 bituminizację,
 witryfikację,
 inne technologie tj. Synrock czy
Geodur - oparte na dedykowanych
dla danego rodzaju odpadów mieszankach,
 geopolimeryzację.

Jak wskazują dane literaturowe, dla
obecnie stosowanych metod stabilizacji, nie ma możliwości przeprowadzenia skutecznego procesu stabilizacji
popiołów lotnych ze spalania odpadów komunalnych bez odpowiedniej
obróbki wstępnej - np. płukania [6,9].
Powszechnie wiadomo, że stabilizacja
tego typu odpadów w matrycach cementowych bez ich wstępnej obróbki
nie daje możliwości obniżenia wymywalności chlorków i siarczanów do wymaganych prawem wartości dopuszczalnych. Dodatkowo chlorki i siarczany
mają negatywny wpływ na trwałość
matryc cementowych. Alternatywnym
rozwiązaniem może być matryca na
bazie geopolimerów [9].

 Geopolimery
Jedną z metod unieszkodliwiania
odpadów poprocesowych ze spalarni
odpadów jest geopolimeryzacja, znajdująca w ostatnich latach coraz szer-

sze zastosowanie w wielu dziedzinach
przemysłu [1-4]. Geopolimery to grupa
materiałów określająca nieorganiczne
polimery glinokrzemianowe o specyficznym składzie i właściwościach. Są
one twardymi odpornymi mechanicznie
materiałami posiadającymi również niezwykłą odporność na agresywne chemicznie środowiska. Termin „geopolimer” został po raz pierwszy użyty przez
francuskiego naukowca - profesora Josepha Davidovitsa w 1970 r. Materiały te zostały początkowo opracowane
jako ognioodporna alternatywa dla organicznych polimerów termoutwardzalnych. Jednak od tego czasu główne zastosowania spoiw geopolimerowych to
aplikacje w budownictwie [1, 2].
Oprócz alternatywy dla betonów na
bazie cementu portlandzkiego możliwe
jest również wytwarzanie z nich spienionych betonów, czy pianek geopolimerowych [3]. Surowcami do wytwarzania
geopolimerów mogą być zarówno materiały pochodzenia naturalnego takie
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nie mniejszą ilość porów kapilarnych.
Natomiast, w przypadku immobilizacji Cr(VI) w matrycach geopolimerowych kluczowe znaczenie odgrywają
jony S2-, które redukują Cr(VI) do Cr(III)
i umożliwiają tworzenie form nierozpuszczalnych [14].
Badania prowadzone w Polsce
[9] wykazały, że wymywalność metali ciężkich z matryc geopolimerowych
zawierających popioły ze spalania odpadów komunalnych kwalifikuje je do
składowania na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Badania te wykazały praktycznie
100% skuteczność immobilizacji takich
pierwiastków jak bar (Ba), kadm (Cd),
cynk (Zn), rtęć (Hg), nikiel (Ni), ołów
(Pb). W przypadku chromu III (Cr+3)
stwierdzono 97% poziom skuteczności
immobilizacji. W celu unieruchomienia
chromu VI (Cr+6) wprowadzano dodatki
związków siarki. Badania potwierdziły
niestety niską skuteczność immobilizacji arsenu (As), selenu (Se) i molibdenu (Mo) [9].

 Konieczność wstępnego
płukania odpadów

Dostępna literatura naukowa coraz
częściej opisuje konieczność przeprowadzania wstępnej obróbki polegającej
na płukaniu odpadów. Nie ma możliwości przeprowadzenia skutecznego
procesu stabilizacji popiołów lotnych
ze spalania odpadów komunalnych
bez odpowiedniej obróbki wstępnej
[6, 9, 15].
Chociaż technologia geopolimerowa jest bardziej skuteczna w odniesieniu do wymywania zanieczyszczeń,
to jak wykazały badania [6] uzyskane
wartości wymywania np. chlorków są
nadal wyższe niż ograniczenia narzucone przez np. rozporządzenia włoskie
dla usuwania ustabilizowanych odpadów na składowisku odpadów innych
niż niebezpieczne. Jeśli chodzi o uwalnianie chloru, wartości wykryte w odpadach stabilizowanych w geopolimerach świadczą o tym, że wymagana jest
wstępna obróbka odpadów.

Rys. 1. Klasyfikacja geopolimerów i spoiw aktywowanych alkalicznie w zależności od
zawartości aluminium, wapnia i jonów metali [11]
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jak tuf wulkaniczny czy metakaolin jak
również popioły lotne z elektrociepłowni
oraz żużle wielkopiecowe [4, 5] a także popioły i żużle powstające na skutek spalania odpadów. Zastosowanie
procesu geopolimeryzacji do immobilizacji odpadów niebezpiecznych daje
szansę na zaprojektowanie procesów
unieszkodliwiania, które byłyby zgodne
z najlepszymi praktykami technologicznymi oraz przepisami prawa, przy zachowaniu jednoczesnej efektywności
ekologicznej. Niejednokrotnie geopolimeryzacja stanowi najlepsze i najtańsze
rozwiązanie długofalowe w gospodarce
odpadami. Technologia ta charakteryzuje się licznymi zaletami w porównaniu
do alternatywnych technologii a także
wypełnia lukę rynkową w tym zakresie.
Duża odporność na warunki środowiskowe pozwala na wykorzystanie takich materiałów np. w zabezpieczeniu
składowisk odpadów, gdzie geopolimer
może stanowić warstwę nieprzepuszczalną dla kontaktu odpadów ze środowiskiem [12].
Odpady powstające w procesie
spalania stałych odpadów komunalnych, zawierające metale ciężkie takie
jak: Pb, Cd, Cr, Zn mogą być skutecznie
stabilizowane/zestalane przy wykorzystaniu geopolimeryzacji opartej na popiołach lotnych. Badania wykazały, że,
wytrzymałość na ściskanie mieszanek
geopolimerowych z odpadami wzrasta w czasie [13]. W porównaniu do
technologii wykorzystującej cementy
portlandzkie, dużo większe możliwości immobilizacji metali ciężkich dają
rozwiązania polegające na zamykaniu
odpadów niebezpiecznych w geopolimerach i spoiwach aktywowanych alkalicznie. Badania dotyczące możliwości
immobilizacji metali w spoiwach aktywowanych alkalicznie [7] wykazały, że
żużle aktywowane alkalicznie można
stosować jako środek do immobilizacji metali ciężkich. Mikrostruktura żużli aktywowanych alkalicznie wykazuje
większą ilość porów żelowych w porównaniu z zaczynami na bazie cementu
portlandzkiego, a jednocześnie znacz-
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Na świecie powstają już pierwsze
instalacje przeznaczone do obróbki odpadów wtórnych ze spalarni poprzez
płukanie. Przykładem jest technologia
Ash2salt [8]. Cała technologia Ash2Salt
opiera się na trzech etapach. W pierwszym etapie popiół lotny (lub inne odpady) jest płukany wodą. W etapie drugim
do wytrącania metali ciężkich z odcieku stosuje się siarczki. W etapie trzecim procesu Ash2Salt otrzymywane
są handlowe CaCl2, NaCl i KCl oraz
wodny roztwór amoniaku lub siarczan
amonu. Ponadto woda ekstrahowana jest z procesu i recyrkulowana do
pierwszego etapu.
W Polsce również prowadzone są
badania nad wykorzystaniem geopolimerów do stabilizowania odpadów poprocesowych między innymi
ze spalarni odpadów. Prowadzone
są również innowacyjne badania
dotyczące wykorzystania odpadów
ciekłych do płukania odpadów poprocesowych ze spalarni. Na uwagę zasługuje projekt realizowany
przez firmę Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje Sp. z o.o.: „Opracowanie i wdrożenie ekoinnowacyjnej technologii stabilizacji odpadów
poprocesowych” w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, działanie 1.1: Projekty
B+R przedsiębiorstw, poddziałanie
1.1.1: Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji tego
projektu powstanie pierwsza w Europie linia technologiczna do efektywnej i ekonomicznej obróbki odpadów
i ich skutecznej stabilizacji.
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 Wnioski
Procesy unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne z najlepszymi praktykami technologicznymi oraz
przepisami prawa, przy zachowaniu
jednoczesnej efektywności ekologicznej a także ekonomicznej. Taką szansę daje szersze zastosowanie procesu
geopolimeryzacji w unieszkodliwianiu

”

Jak wskazują dane literaturowe, dla
obecnie stosowanych metod stabilizacji,
nie ma możliwości przeprowadzenia
skutecznego procesu stabilizacji popiołów
lotnych ze spalania odpadów komunalnych
bez odpowiedniej obróbki wstępnej - np.
płukania

odpadów niebezpiecznych. W wielu
przypadkach technologia ta stanowi
najlepsze i najtańsze rozwiązanie długofalowe w gospodarce odpadami.
Posiada liczne zalety, w porównaniu
z alternatywnymi technologiami i wypełnia lukę rynkową w tym zakresie.
Należy jednak pamiętać o tym, że nie
ma możliwości przeprowadzenia skutecznego procesu stabilizacji popiołów
lotnych ze spalania odpadów komunalnych bez odpowiedniej obróbki wstępnej - np. płukania.
o
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Wybrane doświadczenia eksploatacyjne
w ZUO w Katowicach

T

ermiczne przekształcanie odpadów jest skoplikowanym procesem fizykochemicznym, który aktualnie jest jedną z szerzej stosowanych metod
gospodarki odpadami. W szczególności dotyczy to odpadów niebezpiecznych,
w tym medycznych, które w zasadzie muszą być termicznie utylizowane, co wynika
wprost z prawodawstwa. Dlatego niezmiernie ważne jest określenie najważniejszych
problemów i wyzwań oraz wymiana doświadczeń w eksploatacji poszczególnych
urządzeń realizujących wymieniony wyżej proces.
pieca obrotowego

Piec obrotowy znajduje zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, m.in. w przemyśle cementowym,
chemicznym, metalurgicznym oraz
w gospodarce odpadami. Analogicznie procesy realizowane w urządzeniu również są bardzo zróżnicowane.
Budowę pieca można ogólnie określić
jako wydłużony, cylindryczny stalowy
walczak o określonej średnicy. Jako,
że urządzenie pracuje najczęściej w
wysokich temperaturach, wnętrze pieca stanowi ognioodporna wymurówka.
Piec wykonuje obroty wokół własnej
osi z prędkością obrotową mieszczącą się w przedziale 0,25-4,5 obrotów/
minutę. Zabezpieczenie przed niewłaściwym przemieszczaniem się wsadu
stanowi pochylenie pieca do podłoża pod niewielkim kątem. Wymusza
to jednoznaczny kierunek transportu masy odpadów w tym urządzeniu.
Materiał wsadowy podawany jest do
wnętrza pieca, po czym przemieszcza
się ku dołowi zgodnie z kierunkiem

obrotów pieca. Po załadunku formuje
się złoże materiału wsadowego, które początkowo znajduje się w dolnej
części pieca obrotowego, następnie
podnosi się aż do osiągnięcia określonej wysokości na wymurówce, po
czym zsuwa się ponownie w dół w
stronę pochylenia pieca. Powoduje
to, że złoże cały czas jest w ruchu,
kierując się w stronę wylotu z pieca.
W przypadku termicznego przekształcania odpadów, piec obrotowy realizuje przede wszystkim proces spalania odpadów niebezpiecznych, takich
jak odpady medyczne i przemysłowe,
oraz współspalania odpadów w piecach cementowych, dotyczy to przede
wszystkim mączki mięsno-kostnej, wyeksploatowanych opon, osadów ściekowych czy też olejów odpadowych,
a także tzw. paliwa alternatywnego
wytworzonego na bazie odpadów i
spełniającego odpowiednie kryteria
narzucone przez producenta wyrobu
jakim jest cement. Należy jednak zaznaczyć, że instalacje służące spalaniu oraz współspalaniu odpadów różnią się w znacznym stopniu, zarówno

pod względem elementów składowych
instalacji (spalarnia odpadów jest wyposażona w komorę dopalania znajdującą się za piecem obrotowym) jak i
warunków przeprowadzania procesu,
w szczególności dotyczy to temperatury procesu.

 Instalacja w ZUO
Katowice

Zakład Utylizacji Odpadów w
Katowicach, prowadzi swą działalność w różnych formach prawnych
od 1995 r. Zakład świadczy usługi w
zakresie m.in. termicznego unieszkodliwiania odpadów, głównie odpadów
medycznych i weterynaryjnych, które
są przekształcane w dwóch dedykowanych instalacjach, w tym linii
technologicznej oddanej do użytku w
2013 r. Właśnie ta instalacja, której
podstawowym elementem jest piec
obrotowy, jest przedmiotem rozważań niniejszej pracy.
Piec obrotowy ma wymiary 2,3
m x 7,3 m (średnica x długość). Od
wewnątrz jest on wyłożony ogniood-
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Rys. 1. Instalacja do termicznego
unieszkodliwiania w ZUO Katowice [źródło
własne autorów]
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porną wymurówką, wykonaną z cegły
żaroodpornej, której skład stanowi w
większości tlenek glinu (III). Również
wnętrze komory dopalania jest wyłożone warstwą ognioodporną. Średnie
temperatury panujące w piecu obrotowym i komorze dopalania wynoszą odpowiednio: 850 oC i 1100 oC. Piec jest
pochylony do podłoża pod kątem 2,2o,
a jego prędkość obrotowa wynosi około 0,5 obrotu/min. Czas przebywania
materiału wsadowego w piecu wynosi
od 1 godziny do 1 godziny 30 minut,
natomiast czas przebywania gazów
w komorze dopalania to okres minimum 2 sekund. Wskaźnik wypełnienia
pieca to średnio 15%. Napęd pieca
obrotowego stanowi wieniec zębaty
napędzany przez przekładnię zębatą
i silnik hydrauliczny. Piec opiera się na
czterech rolkach nośnych., które poprzez docisk dwóch stalowych pierścieni znajdujących się wokół pieca
obrotowego zapewniają równomierne obroty pieca. W miejscach montażu pierścieni, obudowa pieca jest
wzmocniona.

 Eksploatacja ZUO
w Katowicach

Użytkowanie pieca obrotowego
wymaga stałego nadzoru parame-

trów pracy instalacji oraz okresowych kontroli stanu poszczególnych
elementów, w tym znajdujących się
wewnątrz urządzeń wchodzących w
skład ciągu technologicznego Zakładu. Jednym z przedmiotów takich
kontroli jest stan wymurówki żaroodpornej pieca obrotowego. Dokonywany jest podczas przerw w pracy
pieca. W przypadku znaczącej degradacji należy przeprowadzić prace
konserwacyjne polegające na wymianie zniszczonych cegieł wymurówki.
Doświadczenie pokazuje, że najbardziej wyeksploatowane cegły znajdują się w początkowej części pieca.
Wynika to przede wszystkim z dużego obciążenia tego miejsca, m.in.
wysoką temperaturą i nieregularnym
materiałem wsadowym, które wywołuje mechaniczne zużycie.
Dodatkowym elementem podlegającym nadzorowi jest stan mechanicznych rolek podporowych pieca
oraz bieżni napędu pieca. W wyniku bieżącej eksploatacji ulegaja one
naturalnemu wytarciu i wymagają
okresowego toczenia powierzchni tocznych lub szlifowania albo w
ostateczności wymiany na nowe.
Ważnym aspektem eksloatacji instalacji do termicznego przetwarzania opadów jest również nadzór nad
gospodarką ciepłem, powstającym
podczas procesu termicznego. W celu prawidłowego nadzoru oraz uniknięcia niekontrolowanych zdarzeń
wynikających z nadmiernego wzrostu
temperatury w układzie odzysku ciepła, instalacja ZUO w Katowicach została dodatkowo opomiarowna licznikami ciepła firmy Kapstrup, które
pozwoliły m.in. na płynną regulacje
przpływu czynnika w układzie odzysku ciepła, co znacznie wpłynęło
na prawidłowa pracę tego elementu instalacji.
ZUO Katowice, po pięcioletniej
eksploatacji instalacji do termicznego
przetwarzania opadów, podjęło również decyzję o inwestycji polegającej
na wymianie obecnie zainstalowane-

go rekupratora (wymiennika ciepła
spaliny/woda) na dwa zintegrowane
wymienniki ciepła, pozwalające m.in.
na ich czyszczenie bez konieczności
zatrzymywania instalacji oraz zapewniających parametry pracy pozwalające w przyszłości na podłączenie
instalacji do zewnętrznej sieci ciepłowniczej. Aktualnie ZUO Katowice
prowadzi procedurę przetargową w
powyższym zakresie.
Eksploatacja ZUO, podobnie jak
każdej spalarni odpadów, wymaga
oczyszczania gazowych produktów
procesu. Aktualnie ZUO rozważa
przeprowadzenie innowacji w tym
zakresie, poprzez zmianę aktualnie
wykorzystywanego sorbentu, tj. wodorotlenku wapnia na wodorowęglan
sodu. Na obecnym etapie rozważań
oraz zaplanowanych testów, wnioski
są obiecujące.
o
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Nauka współpracuje
z przemysłem
- relacja z XVI Forum Energetyków GRE 2018

Forum rozpoczęła Sesja Plenarna,
której przewodniczył Rektor Politechniki
Opolskiej - prof. Marek Tukiendorf oraz
Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju
Ethos Energy Poland S.A. - dr inż. Rafał
Maniara. Moderatorem Forum Dyskusyjnego był prof. Waldemar Skomudek
- Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
i Logistyki Politechniki Opolskiej, Członek Rady Nadzorczej TAURON Dystrybucja S.A. Panelistami byli (wg alfabetu): Wojciech Czapla, PPEM/Heron
Electric; Gerard Lipiński, Koordynator
Projektu, Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju; Henryk Majchrzak, Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej,
Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej; Miłosz Pamuła, Wiceprezes
Zarządu, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice" S.A.; Wojciech Ra-

forum energetyków gre 2018

W

dniach 25-26 czerwca 2018 r. w Szczyrku, odbyła się Międzynarodowa XVI
Konferencja Naukowo-Techniczna FORUM ENERGETYKÓW GRE 2018
- organizowana już od 30 lat. Głównym celem konferencji organizowanej cyklicznie
co 2 lata jest wymiana doświadczeń przedstawicieli przemysłu i nauki, prezentacja
osiągnięć i tendencji rozwojowych energetyki. Patronat Honorowy nad XVI Forum
Energetyków objął ponownie Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Jarosław Gowin. Konferencja od wielu lat organizowana jest pod Patronatem
Naukowym Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
którego przewodniczącym jest prof. Tadeusz Chmielniak.
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dziewicz, Dyrektor ds. Obrotu Energią,
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA;
Wojciech Skarbonkiewicz, PPEM/BEP
Energy.
W Sesji Plenarnej referaty wygłosili
liderzy trzech zadań badawczych programu strategicznego Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energi:
prof. Tadeusz Chmielniak, prof. Wojciech Nowak, prof. Jan Kiciński oraz
ich współpracownicy. Uzyskane w programie strategicznym wyniki naukowe,
technologiczne i wdrożeniowe wniosły
istotny wkład do rozwoju energetyki
światowej. Dotyczy to w szczególności opracowania technologii dla wysokosprawnych zeroemisyjnych bloków
węglowych z wychwytem CO2 ze spalin. Opracowano nowe koncepcje materiałowe i technologiczne umożliwiające
projektowanie nowych kotłów i turbin
na parametry nadkrytyczne. Uzyska-

ne wyniki umożliwiają także modernizacje istniejących instalacji realizowanych w programie 50+ oraz 200+.
Przedstawiono również wyniki analiz
i badań umożliwiające perspektywiczne przejście od energetyki wielkoskalowej do rozproszonej. Program strategiczny stworzył warunki do realizacji
dalszych prac badawczych i rozwoju
kadry naukowej oraz budowy nowych
laboratoriów. Przykładem takich działań jest Centrum Badawcze PAN KEZO.
W czasie obrad przywoływano przykłady współpracy nauki z przemysłem.
W drugim dniu odbyły się Sesje
Problemowe. Pierwszej Sesji pt. „Elektromobilność - odbudowa polskiego
przemysłu motoryzacyjnego” przewodniczyli prof. Wojciech Nowak, Dyrektor CE na AGH oraz dr inż. Krzysztof
Sadowski z NCBiR. Sesja 2 dotyczyła
przyszłościowych kierunków zwiększe-

nia efektywności energetycznej i ekologicznej wytwarzania i użytkowania
energii, a przewodniczyli jej prof. Tadeusz Chmielniak i prof. Andrzej Rusin
z Politechniki Śląskiej. Sesja 3 związana z pomiarami energetycznymi i badaniami w zakresie konwersji energii
ze źródeł odnawialnych”, prowadzona
była przez prof. Wacława Kolleka (PWr)
i prof. Sławomira Zatora (PO). Sesji 4
pt. „Cyberbezpieczeństwo, eksploatacja i diagnostyka”, przewodniczyli prof.
Jan Sadecki i prof. Sławomir Szymaniec z Politechniki Opolskiej.
W dyskusji dotyczącej elektromobilności poruszono wiele zagadnień
i podkreślono potrzebę nawiązania
współpracy z ośrodkami badawczymi i uczelnianymi oraz przyszłymi producentami kluczowych podzespołów
potrzebnych do seryjnej produkcji aut
elektrycznych. Istotnym problemem

nawet dla Unii Europejskiej może być
dostarczanie akumulatorów litowo-jonowych.
Główne konkluzje z Sesji 2 to:
 Elastyczna praca bloków energetycznych jest niezbędnym elementem zbilansowania krajowego
systemu energetycznego z dużym
udziałem elektrowni wiatrowych.
Bezpieczna praca takich bloków wymaga opracowania zindywidualizowanych procedur eksploatacyjnych
i diagnostycznych.
 Racjonalna eksploatacja elektrociepłowni gazowej wymaga stosowania
procedur optymalizujących produkcję energii elektrycznej i ciepła.
 Instalacje zgazowania w tym zgazowania miału węglowego i RDF mogą być z powodzeniem integrowane
z kotłami energetycznymi.
 Magazynowanie CO2 w strukturach
geologicznych wymaga wielu badań.
W Sesji 3 szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziła prezentacja laboratoriów zbudowanych
i udostępnionych w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk - Konwersja Energii i Źródeł Odnawialnych
w Jabłonnie koło Warszawy. Pulsacje ciśnienia i pomiar strumienia gazu
w czasie eksploatacji rurociągów dalekosiężnych zainteresowały kolegów
z Lwowskiej Politechniki oraz uczelni technicznych z Warszawy, Wrocławia i Opola. Dyskutanci wskazywali na

możliwość wykorzystania modelowania
zjawiska pulsacji do projektowania tłumików pulsacji ciśnienia stosowanych
zarówno w metrologii przepływów oraz
tłumienia drgań rezonansowych rurociągowych układów przesyłowych.
W Sesji 4 tematyka cyberbezpieczeństwa energetycznego znalazła poczesne miejsce w tegorocznym Forum
Energetyków GRE 2018. Zagadnieniom
tym poświęconych było 8 referatów.
Dotyczyły one wielu szczegółowych
problemów związanych głównie z informatycznymi aspektami bezpieczeństwa
branży energetycznej, w tym unormowań prawnych, zagrożeń oraz podatności na zagrożenia systemów infor-

matycznych przedsiębiorstw, ochrony
dostępu do sieci wewnętrznej tychże
przedsiębiorstw. Jednym z poruszonych tematów była również prezentacja rozwijanej aktualnie w Instytucie
Informatyki Politechniki Opolskiej oferty
edukacyjnej dotyczącej szkolenia wysokiej klasy specjalistów z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych
oraz informatyki śledczej.
Po zakończeniu sesji problemowych uczestnicy Forum Energetyków
GRE 2018 zapoznali się z treścią plakatów rozwieszonych w sali posterowej
do szczegółowego wyjaśniania rozważanej problematyki.
o
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Jak sfinansować działania służące poprawie

Ciepłownictwo - Kogeneracja

efektywności
energetycznej?
D

ziałania służące poprawie efektywności energetycznej zwiększają
konkurencyjność zakładów i ograniczają ich negatywny wpływ na środowisko.
Co bardzo istotne, dla wielu sektorów przemysłu, wdrażanie rozwiązań sprzyjających
oszczędności energetycznej to również wymóg prawny. Ich zastosowanie często
wiąże się jednak z dużymi obciążeniami dla budżetu zakładu, dlatego wiele firm
poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak fundusze unijne czy pożyczki
bankowe. Stosunkowo nowym rozwiązaniem, oferującym wiele możliwości jest
zastosowanie formuły ESCO.
 Instrumenty

zwrotne jako źródło
finansowania z UE

Popularnym źródłem finansowania
projektów służących poprawie efektywności energetycznej są fundusze unijne.
W obecnej perspektywie, środki mogą
mieć zarówno charakter zwrotny, jak
i bezzwrotny. Za wdrażanie krajowego instrumentu wsparcia tj. Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW). W programie tym
sfinansować można odnawialne źródła
energii, termomodernizację czy wdrożenie systemów zarządzania energią.
Oprócz POiIŚ na potencjalnych benefi-

cjentów czekają środki w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO),
gdzie intensywność wsparcia wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych,
a dotacja przyznawana jest w formie
bezzwrotnego grantu. Zarówno w POIiŚ jak i RPO beneficjentami wsparcia
mogą być m.in. jednostki samorządu
terytorialnego, NGO, MŚP czy też duże przedsiębiorstwa.

”

Ponadto, NFOŚiGW realizuje kilka programów, w ramach których
można zdobyć preferencyjne kredyty udzielane na zasadach znacznie
korzystniejszych niż te, które przedsiębiorstwo może pozyskać na rynku
finansowym. Na przykład w ramach
programu „Wsparcie przedsięwzięć
w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 4) EWE

Bank, którego celem jest przede wszystkim
zarobek, każdorazowo analizuje inwestycje
tak, by zapewnić ich zwrot i możliwość
spłaty przez klienta

Efektywność Energetyczna w Przedsiębiorstwach” udzielane są pożyczki o oprocentowaniu do 2% Program
oferuje możliwość sfinansowania do
85% wydatków poniesionych w związku z projektem.
Nie jest jeszcze znana kwota, która zostanie przeznaczona na przyszłą
Perspektywę Finansową, tj. po 2021 r.
Wiadomo jednak, że wsparcie przyznawane będzie głównie w formie pożyczek preferencyjnych. Jeżeli chodzi
natomiast o obszary, w ramach których będzie można uzyskać wspófinansowanie - trudno jednoznacznie
określić trendy polityki unijnej. Dlatego
też, warto już teraz rozważyć alternatywne źródła pozyskiwania środków
na inwestycje w poprawę efektywności
energetycznej.

 Pieniądze z rynku
finansowego

Bogatą ofertę finansowania inwestycji oferują banki. Proponowane przez
nie pożyczki są wyżej oprocentowane
niż pomoc zwrotna ze środków unijnych. Bank, którego celem jest przede

wszystkim zarobek, każdorazowo analizuje inwestycje tak, by zapewnić ich
zwrot i możliwość spłaty przez klienta.

 Finansowanie od firmy
ESCO

W zakresie doradztwa przy realizacji inwestycji warto zdecydować się
na współpracę z podmiotem, mogącym pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w zakresie energetyki. Coraz
więcej przedsiębiorstw decyduje się na
współpracę z firmami ESCO (angielski skrót od „Energy Saving Company”), należącymi do dużych koncernów
energetycznych, które wypracowywały
swoje know-how na przestrzeni wielu
lat. Tego typu firmy oferują realizacje
służące poprawie efektywności energetycznej „pod klucz”. Przeprowadzają
audyt energetyczny, pozwalający precyzyjnie określić potrzeby danego zakładu. Następnie, na podstawie zebranych informacji, przygotowują projekt
rozwiązań oraz zarządzają procesem
jego wdrożenia.
Co bardzo istotne z perspektywy
wydatków na inwestycje w przedsię-

biorstwie, firma ESCO oferuje również
sfinansowanie realizacji. Wydatki te są
spłacane przez zamawiającego z dodatkowych środków, jakie znalazły się
w jego budżecie dzięki oszczędności
energii. Co więcej, finansowanie inwestycji w formule ESCO umożliwia
realizację tzw. projektu hybrydowego
tj. finansowanego z różnych źródeł
jednocześnie: np. z dotacji unijnej,
środków własnych klienta oraz środków prywatnych pochodzących od
firmy ESCO. Oferowany przez ESCO
zakres rozwiązań jest bardzo szeroki. Tego typu firmy proponują realizację wszelkich działań poprawiających
efektywność energetyczną - od termomodernizacji, poprzez instalację
własnych źródeł energii, aż po optymalizację procesu produkcyjnego.
W ramach współpracy z takim podmiotem istnieje również możliwość skorzystania z usługi zarządzania energią
już po wdrożeniu rozwiązań. Taki outsourcing energetyczny jest wartościowym wsparciem dla zespołu pracującego w zakładzie.
o
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Kogeneracja
- perspektywy i wyzwania

Ciepłownictwo - Kogeneracja

A

ktualnie, wciąż sporo emocji wzbudza projekt ustawy o promowaniu energii
z wysokosprawnej kogeneracji wraz z rządowym programem wsparcia dla
jednostek kogeneracyjnych. Czy kogeneracja w Polsce się opłaca? Czy wytwórcy
pozostaną przy węglu czy wybiorą gaz? Jakich technologii i rozwiązań w tej
dziedzinie możemy się spodziewać w najbliższych latach? Nad tymi kwestiami
10 kwietnia zastanawiali się eksperci podczas panelu dyskusyjnego na konferencji
„Kogeneracja - technologia, realizacja inwestycji, finansowanie” zorganizowanej
przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. Moderatorem dyskusji był prof. dr hab. inż.
Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki na AGH.

Na zdjęciu uczestnicy debaty (od lewej): Grzegorz Szastok, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, Sumitomo SHI FW Energia Polska,
Dr inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska,
Radosław Czapski, Wiceprezes Zarządu, PGNiG TERMIKA S.A.,
Piotr Górnik, Dyrektor ds. Energetyki Cieplnej, Fortum,
Mirosław Romanowicz, Prezes Zarządu, ECO Kogeneracja Sp. z o.o.,
Dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
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Szastok: Zalety kogeneracji są
oczywiste i nikomu nie trzeba ich przedstawiać. Z jednej strony, patrząc z perspektywy dostawców urządzeń - obserwujemy zmniejszenie skali projektów,
nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Bardziej powszechne stają się
instalacje o mniejszych parametrach
mocowych. Jeszcze 10 lat temu projekty poniżej 50 MW nie były dla nas
interesujące. Obecnie, z uwagi na to, że
wielu inwestorów rozważa projekty rzędu 10 MW jesteśmy nimi jak najbardziej
zainteresowani. Z drugiej strony, przy
obecnym zamieszaniu w kwestii spodziewanych w przyszłości przepisów
dot. emisji, możliwych kosztów paliwa
oraz wydatków związanych z emisją
CO2, to praktycznie rzecz biorąc, poza
projektami motywowanymi politycznie,
jedyne projekty realizowane to są ograniczone do minimum projekty przemysłowe, ewentualnie projekty miejskie,
ciepłownicze, które są związane z kogeneracją.
Czapski: Jako wytwórcy musimy realizować prawo stanowione,
a w UE cała energetyka jest mocno przeregulowana. My staramy się
walczyć ze smogiem - co jest szczytnym hasłem - i chcemy jednocześnie by koszty uzyskiwania energii
były niskie dla klienta końcowego.
Kogeneracja może być tu pewnym
rozwiązaniem, w tej mocno przeregulowanej rzeczywistości. Nie da się
ukryć, że koszt budowania jednostek kogeneracyjnych będą spłacać
klienci końcowi. Jak na razie, nasze
źródła przeważnie były budowane
w latach kiedy było zapotrzebowanie
na energię elektryczną, czego wynikiem była kogeneracja. Dzięki temu
mamy źródła w pełni zamortyzowane przez co koszt dla klienta końcowego jest stosunkowo niski. Jednak
decyzja inwestycyjna o powstawaniu
nowych jednostek musi opierać się

”

Europa chce wyeliminować kogenerację
węglową - i te państwa, które mają taką
ambicję, mają również swoją wizję rozwoju
systemów energetycznych. Można tutaj
wskazać przykładowo Danię, która od
lat 70., od czasu kryzysu olejowego –
zamierza przejść całkowicie na odnawialne
źródła energii

na kalkulacji ekonomicznej. Innego
wyjścia w tej chwili nie ma.

kogenerację, jak i inwestycje w innych
obszarach energetyki.

Górnik: Fortum zawsze uważało
kogenerację za najbardziej sprawny
sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła i wspierało tę technologię.
Podjęliśmy dwie decyzje inwestycyjne
o budowie elektrociepłowni w Polsce.
Mamy w swoich zasobach jedną, która ma 8 lat, a drugą kończymy budować w Zabrzu. Decyzje inwestycyjne
podjęliśmy nie mając pewności co do
kształtu systemu wsparcia kogeneracji. Natomiast wsparcie kogeneracji poprawia wskaźniki ekonomiczne
naszych inwestycji. Jeśli budżet na
wsparcie kogeneracji ma być jeszcze
mniejszy - to oczywiście będziemy musieli się dostosować, ale następni inwestorzy zastanowią się dwa razy zanim zdecydują się na budowę nowych
źródeł. Zgodzę się w całości z Prezesem Czapskim, że mamy energetykę
bardzo przeregulowaną. Nasza grupa
zawsze stała na stanowisku, że rynek
konkurencyjny byłby najlepszy, nie tylko dla wytwórców, dla dystrybutorów,
ale również dla klientów. Bądź co bądź,
ciepło jest dosyć drogie, jeżeli się weźmie pod uwagę siłę nabywczą. Niestety paliwa, czy urządzenia kupujemy
wg. cen europejskich, więc patrząc
z pozycji Fortum, my wspieramy konkurencyjny rynek. De facto jedyny element regulacyjny, który akurat ostatnio
drgnął, to cena emisji. Ona mogłaby
być czynnikiem regulującym zarówno

Panie Prezesie, starając się przekonać samorządy do rozwiązań kogeneracyjnych na pewno wiele Pan
mówi o systemie wsparcia.
Romanowicz: Tak, rzeczywiście.
System wsparcia operacyjnego jest niewątpliwie bardzo ważnym, stymulującym rozwój układów kogeneracyjnych
w Polsce. Pomijając kwestię samej
efektywności układu wysokosprawnej
kogeneracji w kontekście przetwarzanie energii pierwotnej, warto skupić się
na lokalnych uwarunkowaniach. Budowa układów kogeneracyjnych jest
pierwszym krokiem zmierzającym do
przekształcenia lokalnych systemów
ciepłowniczych w systemy efektywne
energetycznie, dodatkowo ogranicza
emisję zanieczyszczeń wprowadzanych
do środowiska z systemowych źródeł
węglowych oraz zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w lokalnym systemie elektroenergetycznym. Proszę sobie wyobrazić sytuację,
w której nie byłoby tego wsparcia. Zapewne rozwój rozproszonej kogeneracji
gazowej w małych i średnich miejscowościach zostałby wstrzymany. Do takiej sytuacji doszło już parę lat temu.
W swojej analizie wrażliwości gazowych
układów kogeneracyjnych budowanych
w Malborku i Tarnobrzegu wskazywałem jak niezbędne, przy obecnych cenach gazu i energii elektrycznej, staje
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Czy kogeneracja jest nam w ogóle potrzebna?
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się wsparcie operacyjne. Brak wsparcia operacyjnego dla gazowych układów kogeneracyjnych powoduje brak
ich rentowności. Więc jeżeli nie kogeneracja ze wsparciem, to co innego?
Bujalski: Jest jeden mały, lecz powszechnie popołęniany błąd - otoczka
bilansowa. Każdy z podmiotów rozpatruje to z punktu widzenia swojego
przedsiębiorstwa. W takim przypadku
kogeneracja de facto nie ma ani zysku
ekologicznego, ani finansowego. Jeżeli popatrzeć trochę szerzej na kogenerację i zdecydować, że mamy albo
ciepłownię i elektrownię zaspokajającą
potrzeby na ciepło i energii elektrycznej
lub te same potrzeby zaspokaja układ
kogeneracyjny, to rzeczywiści kogeneracja może okazać się źródłem ekologiczny i opłacalnym.
Zyski z kogeneracji są gdzie indziej,
tzn. poza otoczką bilansową przedsiębiorstwa, więc ja patrzę na mechanizm
wsparcia kogeneracji jako pewnego rodzaju transfer zysków w rejony rzeczywistego ich powstawania. Przy kogeneracji istotną kwestią jest uwzględnienie
tzw. kosztów zewnętrznych. Związane są one z tym, że każdy z obiektów
zanieczyszcza i poprzez to powoduje
pewne koszty dla państwa. Tzn. dla
społeczeństwa. Mechanizm wsparcia
ma tak naprawdę przetransferować powstałe zyski z kogeneracji do przedsiębiorstwa.
Według Ministra celem projektu jest ochrona środowiska, w tym
jakości powietrza. Ustawa się pojawiła w tym roku, ponieważ sporo mówi się o pogorszeniu jakości
powietrza w miastach. Druga kwestia, którą chciałbym poruszyć jest
taka, że Europa jest zdeterminowana w eliminowaniu węgla, a kogeneracja najtańsza jest właśnie bazując
na tym paliwie.
Szastok: Wszystko zależy od tego, ile się będziemy płacić za emisje.
Prezes Górnik zainwestował, nie mając

pewności co do wsparcia. Wypadałoby spytać: dlaczego? M.in. zależy to
od miksu paliwowego. Jeżeli bierzemy
pod uwagę jako paliwo podstawowe
gaz, to jesteśmy zupełnie w innej sytuacji, jeżeli chodzi o opłacalność takiego przedsięwzięcia i praktycznie jesteśmy uzależnieni od systemu wsparcia.
A w jeszcze innym miejscu jesteśmy,
gdy część paliwa jest za darmo albo po
cenie negatywnej. Moim zdaniem, podstawowym zagadnieniem jest z czego
chcemy energię elektryczną i ciepło
wytwarzać.
Panie Profesorze, pan również
odniósł się do zagadnień dotyczących wsparcia i kogeneracji węglowej.
Bujalski: Europa chce wyeliminować kogenerację węglową - i te państwa, które mają taką ambicję, mają
również swoją wizję rozwoju systemów
energetycznych. Można tutaj wskazać
przykładowo Danię, która od lat 70., od
czasu kryzysu olejowego ‑ zamierza
przejść całkowicie na odnawialne źródła energii. Mają cel, do którego dążą.
Ale czy my powinniśmy ślepo podążać
za tego typu przykładem? Po pierwsze,
dyskusje na temat tego, czy węgiel „ma
być” czy ma go „nie być” są bez sensu,
ponieważ to nie jest binarne. Pytanie
powinno brzmieć ile tego węgla powinno być w energetyce. Co z analizą
ekonomiczną podjęcia takiej czy innej
decyzji? Skoro na rynku wyprodukowanie tej ostatniej MWh jest najdroższe, to
i tak samo tu w przypadku węgla wydobycie ostatniej tony węgla kosztuje
najwięcej. W związku z tym należałoby
zastanowić się ile powinniśmy wydobyć
dzisiaj tego węgla a na ile lat miałoby
nam tego surowca wystarczyć.
Czapski: Jeżeli chodzi o kogenerację, my polegamy wyłącznie na kogeneracji węglowej i rzeczywiście są to
jednostki, które przynoszą nam największy zysk, nawet przy obecnych cenach
dwutlenku węgla. Owszem, zawsze

można tak sterować gospodarką oraz
podatkami, by służyło to wyeliminowania węgla z naszej gospodarki.
Ale znowu, tak jak my nie powinniśmy decydować czy Holendrzy mają
spalać gaz, bo mają złoże Groningen,
tak nie powinno się od nas oczekiwać,
że nie będziemy spalać węgla, którego
mamy jeszcze sporo. Oczywiście są
problemy z wydobyciem, z rynkiem węgla, ale to są tak czy inaczej zachwiania roczne, kilkuletnie. Jak każda gałąź
gospodarki, cykl węgla też ma swoją
sinusoidę. Jeżeli uda się dograć wydobycie krajowe do naszego zużycia
i jednocześnie sukcesywnie przejść
na inne paliwa, np. oze - to ja nie widzę przeszkód. Do wszystkiego jednak
trzeba podchodzić spokojnie, ponieważ każde pochopne działanie będzie
nas dużo kosztowało. W przypadku
przetransferowania chociażby naszego przedsiębiorstwa na inne paliwa - to
sam blok na Żeraniu będzie kosztował
dużo więcej, a to jest tylko 500 MW.
Jeżeli mielibyśmy do tego te 3-4 GW
w cieple przestawić na gaz, to już będzie kwota, która uderzy w odbiorców
końcowych, którzy w konsekwencji się
od nas odwrócą. Trudno oczekiwać, by
ludzie kupowali droższą energię, skoro
mogą ją pozyskać taniej.
Górnik: Myślę, że kogeneracja,
a i ogólnie rzecz ujmując energetyka,
powinna być elastyczna i efektywna.
Czy powinna opierać się na węglu, czy
też nie? Dopóki jest opłacalna na węglu
- dopóty takie układy będą powstawać.
Fortum buduje blok w Zabrzu, w którym
50-100% może być z węgla, natomiast
liczymy się z tą opcją, że jak to będzie
dla nas opłacalne to przejdziemy całkowicie na biomasę. Mamy zatem elastyczne źródło, które będzie mogło dopasować efektywność funkcjonowania
do zmieniających się warunków rynkowych - oczywiście w ramach regulacji.
Na takim rynku jesteśmy, bierzemy pod
uwagę koszty emisji, kwestie społeczne
związane z produkcją ciepła - bo to właśnie na ciepło klienci wydają największą
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Romanowicz: Odnośnie kogeneracji węglowej, od razu staje mi przed
oczami wykres wydobycia węgla w tym
roku, wskazujący ok. 60 mln ton. Ostatni raz podobny poziom wydobycia był
w 1955 r. Trzeba sobie zadać pytanie:
ile my tego węgla tak naprawdę mamy?
Jakiej jakości jest ten węgiel? I patrząc
z perspektywy miast 20, 40, 60 tysięcznych: czy klient wytrzyma te wszystkie
instalacje dodatkowego odsiarczania,
odazotowania w cenie ciepła? Nie wytrzyma. Te instalacje można wybudować na dużych jednostkach. Jesteśmy
wszyscy zgodni, że energetyka gazowa powinna wejść do mniejszych miejscowości, załatwiając po części problem smogu, a w większych ośrodkach,
gdzie są instalacje do tego przystosowane - powinna być energetyka oparta na węglu.
Sobolewski: Widzę dwa istotne
elementy. Po pierwsze postęp cywilizacyjny będzie następował, niezależnie
czy tego chcemy, czy też nie. Regularnie będziemy szli w kierunku rozwiązań, które już funkcjonują w Europie,
i od tego nie uciekniemy. Czy klient wytrzyma? Moim zdaniem - wytrzyma.
Zamożność polskiego społeczeństwa
powoli rośnie. Wciąż mamy te 10-12%
społeczeństwa w obszarze ubóstwa
energetycznego, ale to się będzie stopniowo zmniejszało, a przynajmniej ja
głęboko w to wierzę.
Natomiast muszę przyznać, że
strasznie mnie irytuje fobia antywęglowa w Europie. To wręcz brak elementarnej wiedzy i wymyślanie na okrągło
nowych utrudnień dla wykorzystania
węgla w gospodarce. Wprowadzony
sztucznie limit emisji 550 g CO2/kWh
nie ma żadnego oparcia w opracowaniach naukowych. Co więcej, jutro bez

żadnego uzasadnienia może on być
zmieniany na np. 450 g CO2/kWh. Tego typu działania są żenujące i oczywiście szkodliwe dla energetyki i ciepłownictwa opartego na węglu. To tak
samo jak wprowadzając mechanizm
ETS-u ustaliliśmy, że ma on podlegać
regulacji rynkowej i nagle politycy dochodzą do wniosku, że na rynku jest za
dużo dostępnych uprawnień do emisji
CO2, bo jednak emisja w Europie spada. Zatem wycofajmy z rynku decyzją
polityczną kilkaset mln ton CO2 żeby
utrzymać sztucznie ceny uprawnień
na giełdzie londyńskiej. Decyzje takie
są czystą polityką i biznesem, nie mając nic wspólnego z troską o środowisko naturalne.
Politycznie, wyrok na węgiel w Europie został już wydany. Co prawda, nie
będzie on wykonany za 5 czy 7 lat. To
raczej kwestia 20-30 lat. W efekcie, powolutku będziemy przechodzili na gaz,
tam gdzie nie można doprowadzić ciepła systemowego, pozostaje tylko paliwo gazowe - jest to tylko kwestia zamożności społeczeństwa. Powtórzę:
niezależnie od powyższych stwierdzeń
kogeneracja oparta na węglu w dzisiejszych warunkach ma w Polsce głęboki sens.
Jakie możliwości czekają jednostki kogeneracyjne do 2 MW?
Romanowicz: Perspektywa jest
szeroka. W mojej ocenie, zabudowa
wysokosprawnej kogeneracji, w pierwszej kolejności powinna być zrealizowana w systemach ciepłowniczych
z całoroczną produkcja ciepłej wody
użytkowej. Tak mamy to zrealizowane na przykład w Kutnie, gdzie wytwarzamy ponad 30% wolumenu energii
cieplnej na bazie jednostek gazowych
opartych na silnikach spalinowych firmy Caterpillar. Oczywiście, rozwój oraz
dalsza perspektywa oparta jest na stabilnym prawodawstwie, stąd też nieodzownym elementem w takim biznesie staje się wsparcie operacyjne
w planowanym okresie pracy urządzeń.

Przy aktualnych cenach energii elektrycznej i gazu oraz braku wsparcia ten biznes by się po prostu nie opłacał.
Przypomnę 2013r., gdy nie było wsparcia operacyjnego, zmuszeni byliśmy
do wyłączenia układu, tak jak zostały
wyłączone inne jednostki kogeneracji
gazowej w Polsce.
Czapski: Jednej rzeczy nie wspomnieliśmy: kwestii związanej z efektywnością energetyczną budynków,
budowli. A to jedna z istotnych rzeczy
w całym myśleniu o ciepłownictwie czy
też kogeneracji. Patrzymy na krzywą
popytu na ciepło, gdzie podstawą jest
woda użytkowa, a szczytami jest ogrzewanie. Pytanie brzmi: dlaczego patrzymy tylko na stronę podaży, ignorując
stronę popytu? Nie mówimy o efektywności energetycznej. To będzie też
miało wpływ na to, że ludzie będą się
odwracać od kogeneracji.
Generalnie, w Polsce głównymi
klientami przedsiębiorstw ciepłowniczych są spółdzielnie mieszkaniowe,
które w zasadzie są ocieplone. Reszta to budynki komunalne. Z różnych
powodów w niektórych miastach termomodernizacje były wykonywane na
mniejszą lub większa skalę.
Zużycie energii elektrycznej stale
rośnie i będzie rosło, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Natomiast jeżeli
chodzi o ciepło, to tu chyba trend się
przełamał w drugą stronę. Jeśli miasta
się wyludniają, wiadomo, że również zapotrzebowanie na ciepło będzie malało.
Natomiast w tych miastach, gdzie ludzi
przybywa był trend spadkowy i w tej
chwili się odbija, a przynajmniej takie
zjawisko obserwujemy w Warszawie.
Zwróciłbym jednak uwagę na źródła, bo
to są w tej chwili na tyle duże nakłady,
że tylko duży wytwórca jest w stanie
zapewnić efektywność energetyczną.
Im mniejszy wytwórca, tym będzie miał
większe problemy, żeby to osiągnąć.
Obwiązuje dyrektywa budowlana
i zapisane jest w niej docelowe 65
kwh/m2 i jeszcze przy tej wielkości
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część swojego budżetu - nie na prąd,
wodę, czy ścieki. Mamy zapewnić ciepło w sposób efektywny i akceptowalny kosztowo, dodatkowo konkurencyjny wobec alternatyw - a te alternatywy
cały czas się pojawiają.
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opłaca się dociągnąć gaz do domków jednorodzinnych do niewielkich
budynków także do zamieszkania
wielorodzinnego. W momencie, kiedy zejdziemy do 25 kwh/m2, już się
nie będzie opłacało, a nie wspominając nawet o cieple. Będzie rewizja dyrektywy budowlanej - możliwe
że zostaniemy przy tej wartości, na
razie jest w tej kwestii pewna dowolność - ale to de facto nie jest aż
takie istotne. Jeżeli przejdziemy na
stosowne niższe emisje, to się okaże, że ludziom nie będzie się opłacało pobierać z sieci gazu, czy ciepła.

”

pła. To jest ekosystem miejski, i w tym
ekosystemie jest miejsce dla tej scentralizowanej produkcji ciepła i sieci ciepłowniczych, szczególnie potrzebnych
w ścisłych centrach miast. Natomiast
pozostaną jeszcze okolice mniej intensywnej zabudowy, gdzie najlepsze ekonomicznie i fizycznie dla efektywności
będzie inne rozwiązanie.
Chyba nikt nie twierdzi, że ciepłownictwo systemowe ma zaopatrywać całe miasta? Chociaż chyba wszyscy się
zgodzimy z tym, że dla likwidacji smogu
to ciepłownictwo systemowe jest najlepszym rozwiązaniem.

Zapotrzebowanie istniejącej infrastruktury
będzie malało ale to np. może być
wykorzystane do tego, żeby łącznie
z tą modernizacją obniżać temperatury
w sieci, co z kolei może być właściwie
wykorzystane.

Spójrzmy natomiast jak rozwija się
rynek pomp ciepła w Polsce a jak
w Europie Zachodniej? Słyszeli Państwo ile sprzedano ich w zeszłym
roku w Niemczech? 250 tys. sztuk.
W tym momencie pompy ciepła służą także do ogrzewanie także dużych budynków. Jedynie Warszawa
jest tu na tym tle wyjątkiem.
Bujalski: W tej chwili jest to ogólny
trend, który udało się przełamać i to nie
tylko w Warszawie - mamy lekki przyrost netto zapotrzebowania na ciepło,
a więc systemy trochę ruszyły z miejsca.
Górnik: Ale ja myślę, że my nie
możemy patrzeć wybiórczo na efektywność energetyczną czy to u producenta, czy w dystrybucji, czy u klienta
końcowego. Musimy patrzeć na cały
system. I to nie tylko ten system scentralizowanej produkcji i dostawy cie-

Czapski: Spółka-córka PGNiG’u jest żywo zainteresowana doprowadzeniem gazu do domków jednorodzinnych. Zatem nawet jeśli zabraknie
nam klientów ciepła systemowego to
jest szansa, że nasza druga spółka Polska Spółka Gazownictwa - dostarczy gaz do tych klientów końcowych.
Tak, ciepło sieciowe zostanie przy budynkach wielorodzinnych w centrach
miast, ponieważ tam już ta sieć istnieje.
Pociągnięcie 10 albo 15 km, aby podłączyć parę bloków mija się z celem
i w takim przypadku zostaje albo kogeneracja rozproszona, albo gaz. A myślę,
że nawet jeżeli te normy będą coraz
bardziej restrykcyjne dla poszczególnych nowych budynków, to może być
tak samo z energią elektryczną. Urządzenia mamy coraz bardziej oszczędne, ale ponieważ jest ich coraz więcej,
więc i tak konsumpcja energii wzrasta
1,5-2% w skali roku. Zresztą to samo

dzieje się w Europie Zachodniej. Identycznie będzie w przypadku budynków
- będą coraz bardziej energooszczędne, ale będą też coraz większe, a co za
tym idzie - ilość GJ, którą tam dostarczymy może być podobna.
Bujalski: Wspominałem o efektywności odbiorów. Proszę zobaczyć, tzw.
pierwsza fala termomodernizacji jest już
ukończona. Jednak w tej chwili ceny
energii są takie, że nie pozwalają wykonać drugiego etapu termomodernizacji,
czyli znowu obniżyć zapotrzebowania
- jednak myślę, że kiedyś to się i tak
wydarzy. Zapotrzebowanie istniejącej
infrastruktury będzie malało ale to np.
może być wykorzystane do tego, żeby
łącznie z tą modernizacją obniżać temperatury w sieci, co z kolei może być
właściwie wykorzystane.
Szastok: Chciałbym dodać jeszcze
jedną rzecz. Sądzę, że zmierzając do
niższych kosztów powinniśmy patrzeć
na to szerzej - nie patrzeć na te koszty tylko w aspekcie samego ciepłownictwa. Trzeba patrzeć w ten sposób,
aby łączny koszt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa i wodę oraz zagospodarowania odpadów
zoptymalizować. U nas cały czas rozpatrujemy to osobno. Nie ma takiego
podejścia, które jest obecne na rynku
niemieckim, gdzie mamy tzw. stadtwerke, czyli zakłady miejskie, które eksploatują ciepłownię i sieć ciepłowniczą, zagospodarowują odpady często
produkując z nich energię elektryczną
i ciepło. W swoich zasobach mają jeszcze autobusy elektryczne, do których
ładowania używają tej właśnie energii.
Bujalski: Niemcy nie boją się zaplanować, które strefy, ulice mają być
zasilane z kogeneracji, a które z gazu.
W Polsce brakuje niestety osób, które
odważyłyby się podjąć taką decyzję.
Czapski: Pierwszą linią, która niejako skazuje ten pomysł nie tyle na
upadek, ale na problemy jest to, że

w Warszawie mamy tylko i wyłącznie
źródła. Sieć należy do odrębnej firmy
- obecnie Veolii Warszawa, więc nawet doprowadzenie niższej temperatury wody zasilającej w systemie tak
naprawdę generuje koszty po naszej
stronie, po prostu przez zwiększone
pompowanie. Tak więc oszczędność
Veolii Warszawa jest zwiększonym
kosztem PGNiG Termika. Jeśli ma to
być opłacalne, to lepiej gdyby było
w rękach jednego przedsiębiorstwa
lub przedsiębiorstw zależnych. Jeżeli
odbiorca końcowy będzie potrzebował
określoną ilość GJ, to zmniejszając
temperaturę zasilania, owszem zmniejszy się temperatura powrotu. Ale jeśli
delta temperatur się zmniejszy, to żeby dostarczyć tą samą ilość GJ, my
będziemy musieli więcej pompować
wody sieciowej. My wydamy więcej
pieniędzy na energię elektryczną na
pompowanie, niż dystrybucja na straty
ciepła w sieci.
Bujalski: Mimo wszystko wierzę,
że warto przynajmniej spróbować się
w takiej sytuacji dogadać, wycenić usługi i nawiązać współpracę.
Sobolewski: Zwróćmy uwagę na
fakt, ile km sieci ciepłowniczej powstało w ciągu ostatnich 5 lat w Polsce?
Są to naprawdę małe ilości. Pamiętam program, który był przygotowany
parę lat temu dla Grupy Tauron. Były
w nim zapowiedzi ogromnych inwestycji, z których niestety niewiele wyszło.
Dlaczego? Każdy patrzy tu na swoją
sytuację finansową i wie, że to się nie
spłaci. Opłacalna może być wyłącznie
ciepłownia w centrum miasta, która ma
dużo odbiorców.
Istotnym elementem w walce z niską emisją jest uciepłownienie. W tym
zakresie tak naprawdę głównym problemem są stare kamienice, czyli bardzo stara infrastruktura, której nikt nie
chce docieplać. Powstaje pytanie: czy
w ogóle warto inwestować w ich docieplanie, czy jednak nie byłoby lepiej je wyburzyć i zbudować budynki

w zupełnie innym standardzie? Odrębną kwestią jest zabudowa jednorodzinna, tutaj sytuacja z zaopatrywaniem w ciepło prezentuje się nieco
inaczej. Tak czy inaczej, ciepło oraz
czyste powietrze to jedne z podstawowych potrzeb społeczeństwa. Stąd
też program walki ze smogiem przez
finansowanie termomodernizacji w wybranych strefach, jest właśnie po to,
żeby mniej zużywać energii. Patrząc
na cały szereg działań zmierzających
do ograniczenia niskiej emisji, to właśnie termomodernizacja jest bardzo
mądrym rozwiązaniem.

to, że niestety nie istnieje. Oczywiście
istnieje teoretycznie potrzeba, ale jeżeli
nie jest ona wsparta finansowo - jest
ona tylko potrzebą, a nie popytem.
Żadna ze spółek komunalnych nie
kupi układu odsiarczania i odazotowania za 20 mln zł, ani nie wybuduje za
100 mln zł nowego układu kogeneracyjnego. Nie dlatego, że nie wyliczy biznesplanu, ale dlatego, że nie ma skąd
pozyskać finansowania. Na dzień dzisiejszy takich pieniędzy nie pożyczy
jej żaden bank, a wsparcie w wysokości 10% całego kosztu nie rozwiązuje
problemu.

Co Panowie sądzą o obowiązku
przyłączania do sieci ciepłowniczej?

Czapski: Ja również staję w obronie prezesów małych ciepłowni komunalnych. Skąd oni mają mieć na ten
cel środki? Przedsiębiorcy komunalni
bardzo często wchodzą w kadr zadłużania się samorządów. Gdy samorządy
wnioskowały o granty, by wójt/burmistrz
zwiększył swoje szanse wyborcze poprzez społecznie pożądaną inwestycję,
to niestety zadłużało gminę i zamykało
ciepłowni drogę do kredytu.

Szastok: Uważam, że tam, gdzie
są przekroczenia emisji powinien być
taki obowiązek. Dla małych systemów ciepłowniczych jesteśmy w stanie bezproblemowo zastąpić tradycyjne ciepłownie z węglowymi kotłami
rusztowymi małymi wielopaliwowymi
jednostkami kogeneracyjnymi. Potwierdzają to projekty, które są przygotowywane w różnych miejscach w Polsce
pod aukcje- . m.in. w Chorzowie 25-30
MWe, w Kaliszu - 10 MWe, 22 MWtt,
Megatem Lublin - 12 MWe, 30 MWt.
Takie projekty się już rodzą, natomiast
o tym, czy powstaną - zadecydują aukcje, ceny emisji CO2 oraz wsparcie dla
kogeneracji.
Sobolewski: Co się stanie z konkretnymi obiektami ciepłowniczymi,
które nie są pod zarządem większych
koncernów? Spora część z nich działa
jako spółki komunalne. Co się z nimi
stanie? Nie wiem. Ale są powody do
obaw. My patrzymy na to z 2 różnych
stron: po pierwsze: czy istnieje gotowy,
dojrzały produkt, żeby go zaproponować po stronie podażowej - produkt
czyli niedroga instalacja o mocy 1025 MW wytwarzająca energie cieplną
przy spełnieniu wszystkich norm środowiskowych. Po drugiej stronie: czy
istnieje na nią popyt? Problemem jest

Romanowicz: Może warto zastanowić się nad zwiększeniem ilości
ciepłej wody? Co prawda, jest to proces bardzo rozłożony w czasie, natomiast zachęcamy klientów, do eliminowania „junkersów”, zachęcamy ich do
korzystania z ciepłej wody użytkowej,
przedstawiamy gotowe rozwiązania.
Największym problemem jest przekonanie klienta, odwiedzenie go od stereotypu, że taka zmiana wymaga przeróbki
całej łazienki - a to w ogóle tak nie wygląda. W prosty sposób można ciepłą
wodę z systemu ciepłowniczego doprowadzić każdego mieszkania. A poza
tym, wystarczy porównać poziom wydajności ciepłej wody użytkowej uzyskiwanej z systemu, z tym z przestarzałych „junkersów”. Nie wspominając
już o niebezpieczeństwie związanym
z zatruciem tlenkiem węgla.
Czy państwo finansują te instalacje wewnętrzne?
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Romanowicz: Różnie to wygląda,
przeważnie rozbudowa węzła jest finansowana przez nas, a instalacje,
pociągnięcie pionu jest finansowane
przez zarządcę lub wspólnotę. To nie
są duże kwoty w przeliczeniu na poszczególne mieszkania.

Ciepłownictwo - Kogeneracja

A jaką opcję wybrało Fortum?
Górnik: Zaproponowaliśmy klientom rozwiązanie ciepłej wody w taki
sposób, że dobudowujemy do węzła
dodatkowy człon ciepłej wody i finansujemy instalacje wewnętrzne.
Udało nam się przekonać wielu lokatorów, że warto zrobić tę „dziurkę
w kafelku”, aby się podłączyć. Są klatki schodowe, w których mamy 20-30%
odbiorców ciepłej wody. Niestety sporo
klientów boi się kosztów i chociaż przekonywaliśmy ich, że koszt nie będzie
wyższy niż koszt produkcji ciepłej wo-

dy z pieca gazowego, to jednak bardzo
wielu pozostało na dotychczasowym
układzie. Aczkolwiek nie porzuciliśmy
tego projektu. Musimy tylko znaleźć
odpowiednie ścieżki dotarcia do klienta i przekonania go, że jednak warto.
Co takiego innowacyjnego się
może pojawić w ciepłownictwie?
Mamy smart grid, czy możemy liczyć na „smart heating”?
Górnik: Wszystkie nasze węzły są
wyposażone w inteligentne rozwiązania,
które pozwalają nam na bieżąco reagować na potrzeby i odstępstwa od zadanych parametrów. Nasza grupa poszła w kierunku predictive maintenance,
czyli na bazie masowych danych staramy się przewidywać możliwość wystąpienia awarii, zarówno w sieciach,
jak i przede wszystkim w układach wytwórczych. Cyfrowe urządzenia dedy-

kowane dla klientów służące do monitorowania zużycia to coś nad czym
również obecnie pracujemy.
Czapski: Jeśli chodzi o źródła, to
konieczna jest przede wszystkim detekcja, a wręcz predetekcja uszkodzeń
jednostek wytwórczych. Elektrociepłownia ma dosyć charakterystyczny profil
pracy. Musi być gotowa do pełnej mocy w okresie grzewczym, a latem właściwie nie wiadomo co z tymi jednostkami zrobić. W związku z tym, musimy
przede wszystkim wyeliminować ryzyko
uszkodzeń w określonych miesiącach
roku. Oprócz tego, ochrona środowiska
i staranie się o jak najlepszą efektywność ekonomiczną. Odbiorca końcowy
płaci rachunek nie tylko za energię, ale
i za przesył, zatem warto się starać, by
ta energia była jak najtańsza. 
o

fot: NE
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Rozwiązania izolacyjne
dla przemysłu energetycznego i metalurgii
skowymi. Każda dziedzina naszego
funkcjonowania oparta na procesach
termicznych a w niej każdy rodzaj procesu, typ urządzenia i instalacji pracujących w podwyższonych i wysokich
temperaturach wymaga efektywnego wykorzystania energii. Szczególnie
wymierne korzyści można osiągnąć
w przemyśle energetycznym (tradycyjnym, jądrowym, pro-ekologicznym,
ogniwach paliwowych i elektrowniach
oraz instalacjach solarnych), transporcie drogowym (izotermicznych kontenerach i naczepach), kolejowym, morskim,
lotniczym a także w gospodarstwach
domowych i pracy biurowej (urządzenia
wysokiej klasy energetycznej i budowle
o niskim zapotrzebowaniu na energię
oraz budownictwo pasywne).
Firmą, która od 6 dekad jest liderem w zakresie efektywnych izolacji,
innowacyjnych rozwiązań służących

oszczędzaniu energii jest Promat. A „Industry” jest jednostką biznesową w grupie firm Promat należącej do korporacji Etex, która od początku istnienia
koncentruje się na produkcji materiałów, systemów i wdrażaniu rozwiązań
służących projektowaniu zintegrowanych systemów izolacji termicznych.
Szczególnie wysoki poziom wydajności osiągnięto po wymianie wieloletniego doświadczenia wskutek połączenia i utworzeniu wspólnego zespołu
dwóch silnych marek, wieloletniego lidera w dziedzinie izolacji i wysokich
temperatur, dywizji Promat oraz fabryk
z grupy Microtherm® - najbardziej rozpoznawalnego, światowego lidera izolacji mikroporowatych. Połączenie nastąpiło we wrześniu 2010 r.
Promat INDUSTRY (dawniej Promat HPI) oferuje najszerszy asortyment
produkowanych izolacji. Jesteśmy wio-

PROMAGLAF® HTI; ALSIFLEX®; ALSITHERM® - izolacje włókniste modułowe

Technologie

Promat INDUSTRY posiada rozwiązania izolacyjne i ogniotrwałe dedykowane ekonomice energetycznej, procesowej oraz eksploatacyjnej
w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej (elektrownie, elektrociepłownie, spalarnie, kogeneracja, magazynowanie energii, piece akumulacyjne
dynamiczne i statyczne, elektrownie
słoneczne). Ponadto, nasze technologie są szeroko stosowane w przemyśle
ciężkim, transporcie, metalurgii, chemii,
petrochemii, branży OEM, AGD, również w przemyśle, morskim, rafineryjnym i offshore.
W szybko zmieniającym się świecie
obarczonym niepewnością gospodarczą, finansową, nierówną konkurencją i powszechną automatyzacją procesów technologicznych, efektywne
wykorzystanie energii, wysoka jakość
produktów i optymalizacja produkcji
są kluczowymi czynnikami osiągnięcia i stabilnego zachowania sukcesu
komercyjnego.
Trudno znaleźć dziedzinę w której odgrywałyby one większą rolę niż
w przemyśle - energetycznym, hutniczym, stalowniczym, metali nieżelaznych, szkła, ceramiki, porcelany oraz
szeroko pojmowanej branży pieców,
suszarni oraz wszystkich urządzeń i instalacji, których temperatura jest różna
od otoczenia. Są to z natury procesy
energochłonne lub obszary generujące
straty energii i zanieczyszczenia. Każda poprawa efektywności energetycznej czyni proces bardziej opłacalnym,
mniej obciążonym kosztami środowi-
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MONOLUX średniej gęstości krzemian-wapnia jako izolacja
podpór rurociągu

dącym producentem na świecie krzemianów wapnia i izolacji mikroporowatych zarówno pod względem wielkości
sprzedaży, jak i ich jakości. W ramach
organizacji Promat Microtherm® działa centrum kompetencji izolacji mikroporowatych, które jest odpowiedzialne
za rozwój produktów mikroporowatych
i inżynierii wszystkich aplikacji. Dysponujemy unikalnymi rozwiązaniami,
stosujemy optymalne podejście, które
integruje rozwiązanie izolacji mikroporowatej z innymi dostępnymi produktami
wysokotemperaturowymi, w tym innymi
materiałami Promat. Celem jest układ
optymalny, bezpieczny i trwały.
Od 60 lat kompleksowe pakiety
produktów stały się synonimem naszej
jakości, niezawodności, standardów
w przemyśle i budownictwie. Jesteśmy
dziś jednym z najbardziej komplementarnych dostawców produktów łatwo
dostępnych na rynku a poprzez nieustanne zmiany ciągle aktualizującym,
usprawniającym i wyznaczającym nowe
standardy dynamicznie rozwijającego
się rynku i innowacyjnego przemysłu.
Asortyment naszych produktów, to
cztery pełne grupy:
 produkty mikroporowate,
 krzemiany wapnia izolacyjne i konstrukcyjne,
 pełna gama produktów na bazie
włókien (typ E, RCF, AES, krzemionkowego i mulitowego),

Microtherm® PANEL; PROMATON® (skuteczność cienkich izolacji
wysokotemperaturowych)

 wyroby ogniotrwałe (masy i betony)

oraz lekkie prostki izolacyjne.
Mamy największy na rynku asortyment produktów mikroporowatych.
Obejmuje on panele sztywne i elastyczne (wszystkie panele mogą być dostarczone w kompletach - wg rysunków
i uzgodnionej specyfikacji), płyty oraz
bloki, kształtki obrabiane wg indywidualnych potrzeb, gotowe elementy
izolacji rurociągów „MPS” oraz zasypki
w postaci mikroporowatych granulek.
Praktycznie każdy produkt jest też dostępny w odmianie „HY” - hydrofobowej
objętościowo nie tylko na powierzchni.
Receptury i surowce wykorzystywane
w naszej produkcji pozwalają nam zaproponować Państwu niezrównaną wydajność tak w biernej ochronie przeciwpożarowej jak i w niskich oraz wysokich
temperaturach aplikacji. Produkowane
przez nas materiały mikroporowate mają przewodność cieplną, która sięga
najniższej, teoretycznie możliwej w całym zakresie: od temperatur kriogenicznych do 1200°C.
Skuteczność izolacji mikroporowatych przynosi szereg wymiernych korzyści, w tym:
 zmniejszenie grubości izolacji,
 zmniejsznie wagi i tym samym pojemności cieplnej izolacji,
 możliwość zaoszczędzenia miejsca
w otoczeniu lub pojemności urządzenia o tych samych wymiarach,

 możliwość zwiększenia wsadu

i wydajności urządzenia,
 zmniejszenie strat ciepła, oszczęd-

ność energii i poprawę warunków
eksploatacji.
Gamę produktów krzemianowo-wapniowych, która jest niesłychanie
różnorodna zarówno pod względem fizycznym, chemicznym, strukturalnym
i teksturalnym, można łatwo posegregować pod względem gęstości (lekkie,
średniej gęstości i gęste), technologii
produkcji (technologii wg klasycznych
procesów) a także kategorii zastosowania (konstrukcyjne, izolacyjne i specjalne). Każda z grup i kategorii ma odmienne właściwości z których wynikają
rekomendacje aplikacji i tym samym korzyści. Zakres gęstości tych produktów
jest znaczny, od 245 kg/m3 do 1600
kg/m3 a aplikacje mogą sięgać temperatury 1100°C.
Oprócz możliwości termicznych,
najważniejszymi cechami krzemianów
wapnia są:
 wysoka wytrzymałość na ściskanie
(właściwości mechaniczne w ogóle
są bardzo dobre),
 stosunkowo niska przewodność
cieplna,
 odporność na wiele czynników
chemicznych,
 wysoka nasiąkliwość, unikalna łatwość suszenia przy całkowitym
braku rozpuszczalności w wodzie,

 niska kurczliwość w wysokiej tem-

peraturze, stabilność w czasie.
Kształty takie jak element rury, otuliny izolacyjne mogą być wykonane
z różnych gatunków.
Promat INDUSTRY/OEM dostarcza pełną gamę produktów na bazie
różnych włókien, które stosuje się w niskich oraz wysokich temperaturach,
do 1600°C.
Należą do nich:
 włókna glinokrzemianowe RCF
(maty, płyty, moduły, filce, papier
i tekstylia),
 włókna na bazie krzemianów ziem
alkalicznych AES (maty, płyty, moduły, filce, papier i tekstylia),
 polikrystaliczne włókna mulitowe
(na bazie α-Al2O3) (maty, płyty, moduły, papier).
 włókna szklane (tekstylia),
 amorficzna (wyługowana) krzemionka (tekstylia) o bardzo wysokiej czystości składu (94 lub 98%
SiO2),
 systemy tekstylne (zdejmowalne
pokrowce, kompensatory, miechy).
Największymi zaletami produktów
włóknistych są:
 bardzo wysoka izolacyjność,
 bardzo wysoka odporność na szok
termiczny,

Microtherm® SLATTED
wysokowydajna izolacja rurociągów
(idealna do dużych średnic)

 bardzo niska pojemność cieplna,
 odporność na bezpośrednie działa-

nie płomienia (w większości),
 niska gęstość,
 elastyczność mechaniczna.

Wyroby ogniotrwałe oraz izolacyjne
monolityczne i formowane dostępne
są jako prostki i kształtki, masy i betony konwencjonalne a także specjalne
i przystosowane do różnych technik
instalacji.
Prostki i kształtki, to wyroby izolacyjne i ogniotrwałe o całkowitej porowatości >45% o temperaturze stosowania
co najmniej 1800°C. Dostępne w różnych gatunkach i gęstościach spełniają specyfikacje zgodne z ASTM. Produkty monolityczne Promat obejmują
wyroby glinokrzemianowe, wysokoglinowe a także produkty dedykowane,
przeznaczone do konkretnych aplikacji,
odporne chemicznie i na działanie wielu mediów, np. erozyjne. Oprócz, wyżej
wymienionych, gatunków standardowych oferujemy również specjalne, np.
na bazie cyrkonu lub węglika krzemu.
Indywidualizowany pakiet rozwiązań
materiałowych, opracowań inżynieryjnych i pionierskich instalacji zajmuje
wysoką pozycję zarówno w sprzedaży
jak i całym portfolio dostarczanych produktów. Jest on bardzo zróżnicowany
zarówno pod względem branż przemysłowych, dziedzin technologii a także
bardziej wszechstronny niż u producentów konkurencyjnych.
Dostarczamy produkty ale również
sięgamy głębiej w ten proces, zdobywając dzięki temu wiedzę o realnych
potrzebach, trendach i otwartość po
stronie partnerów handlowych. Oferujemy nasze zaangażowanie w dziedzinie
projektowania i produkcji optymalnych
izolacji lub jak my to nazywamy „rozwiązań”, które są realną potrzebą każdego
klienta i które całkowicie spełniają jego
indywidualne wymogi w konkretnym
projekcie. Wybierając tak dopasowane
rozwiązanie i pełną, profesjonalną obsługę, można być pewnym, że zostanie przeprowadzona właściwa identyfikację zarówno potrzeb technicznych

jak i handlowych, a także, iż będą one
uzgodnione przez zespół ekspertów
współpracujących po wszystkich stronach kontraktu.
Korzystanie z kompetencji i usług
Promat będzie bardzo pomocne i przyniesie wiele korzyści:
 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
bezpośrednich i pośrednich,
 konstrukcje o maksymalnym bezpieczeństwie,
 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 inżynieryjnym podejściem
do każdego systemu izolacji zapewniają zoptymalizowaną jakość, wysoką wydajność która zostanie wykorzystana w sposób najbardziej opłacalny.
Za pośrednictwem naszej ogromnej
sieci sprzedaży, oddziałów, agencji
globalnie oferujemy bezkonkurencyjne produkty, które w połączeniu z jakością usług są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących materiałów ceramicznych izolacyjnych, wyślij do nas
zapytanie: hpi@promattop.pl. Nasi eksperci zawsze i chętnie udziela szczegółowych informacji.
o
Promat TOP Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa
tel. +48 22 212 22 99
mob.: +48 571 407 099
www.promattop.pl
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Rozmowa z Tomaszem Kosikiem, Dyrektorem Generalnym Emerson Automation Solutions

Idziemy własną drogą

Technologie

Firma Emerson weszła na krajowy rynek w czasach, gdy polska
gospodarka budowała się od nowa. Minęło 25 lat, jakie wydarzenia
i czynniki można uznać za kamienie
milowe w rozwoju?
Z perspektywy czasu, można powiedzieć, że jednym z takich punktów
zwrotnych było kupienie części podupadłej fabryki w Łodzi. To właśnie ta
fabryka osiągnęła bardzo dynamiczny
rozwój i stała się centrum dystrybucyjnym na Europę środkowo-wschodnią
i najnowocześniejszym zakładem produkującym komponenty elektromagnetyczne i pneumatyczne.
Decyzja o utworzeniu w Polsce oddziałów była bardzo dobrym posunięciem, w Warszawie powstało z naszej

inicjatywy centrum inżynierskie dla przemysłu energetycznego, specjalizujące
się w zaawansowanych technologiach
regulacji, sterowania i automatyzacji.
Mamy dużo różnorodnych grup
produktowych, a w ciągu tych 25 lat
firma podjęła wiele trafnych decyzji,
dzięki którym biznes miał szansę się
rozwijać. Natomiast nie istnielibyśmy
w ogóle, gdyby nie było zapotrzebo-

wania na nasze usługi ze strony polskiego przemysłu.
Czy to był dobry czas by wejść
na nowy rynek?
Myślę, że tak. Klienci wiedzieli o naszych produktach i usługach, dostrzegali
ich wartość, my wraz z nimi przechodziliśmy przez procesy transformacji w pol-

Ponad 76,5 tysiąca pracowników w 200 zakładach produkcyjnych
na trzech kontynentach - historia amerykańskiego koncernu Emerson
Electric Inc. sięga 1890 r. Główną sferą działalności jest dostarczanie
rozwiązań dla automatyzacji przemysłu oraz systemów dla budynków
mieszkalnych i komercyjnych. Od 25 lat firma obecna jest na naszym
krajowym rynku, chociaż wiele się zmieniło od tego momentu.
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Czy sądzi Pan, że energetyka
konwencjonalna się kończy?
Nie tyle się kończy, co musi się
zmienić - bardzo zmieniły się czasy,
energetyka konwencjonalna przestała
być bazową, stała się szczytową.

Jak wobec tego Emerson radzi
sobie w pozostałych dziedzinach
energetyki? Jak na razie, plany budowy elektrowni jądrowej wciąż są
niesprecyzowane…
Owszem, to prawda, że nasze kompetencje wyrosły z energetyki jądrowej, lecz nigdy na tym nie poprzestawaliśmy. Cały czas budowaliśmy nasze
doświadczenie, a obecnie energetyka
węglowa i energetyka gazowa to nasze
dominujące technologie. Oprócz nich,
dysponujemy technologiami przeznaczonymi dla energetyki odnawialnej,
takiej opartej na biomasie czy wiatrowej lub solarnej.
Emerson ma w ofercie nowe wersje
systemu Ovation, które idealnie nadają
się dla elektrowni wiatrowych. Te popularnie zwane „wiatraki, to są bardzo
skomplikowane urządzenia, które wymagające sprawnego sterowania, mnóstwa
diagnostyki, telemetrii, analizy wibracji posiadamy rozwiązania, które pozwalają
na bezpieczną i efektywną eksploatację.

Czy nie obawiacie się co przyniesie przyszłość w branży energetycznej?
Zważywszy na plany rozwoju polskiej gospodarki, wciąż będzie potrzebna spora ilość energii elektrycznej, żeby
zapewnić jej zasilanie. Nie, nie boimy
się przyszłości w energetyce.
Dla gospodarki ważne są również inne dziedziny przemysłu - chociażby chemia, petrochemia. Czy
Emerson tworzy aplikacje dla tych
sektorów?
Prawdę powiedziawszy, jesteśmy
obecni u wszystkich liderów polskiego
przemysłu - w tym w przymyśle rafineryjnym, petrochemicznym czy chemicznym.
Jak zapatrujecie się na przyszłość? Nowe branże, takie jak elektromobilność czy inwestycje związane z Przemysłem 4.0 - czy Emerson

Technologie

skim przemyśle. Realizowaliśmy wiele
różnych przedsięwzięć - choćby uczestniczyliśmy w programie dostosowania
polskiej energetyki, który umożliwił elektrowniom podłączenie się do europejskiego systemu energetycznego, liczne
programy modernizacji środowiskowych,
również pierwsze próby obniżania emisji tlenku azotu, pierwsze układy odsiarczania, aż po kolejne rozbudowy oraz
duże przetargi, które wygrywaliśmy. Na
przykład przetarg na modernizację 10
bloków w Elektrowni Bełchatów, gdzie
przypadło nam wykonanie całości automatyki i elektryki czy ostatnie kontrakty
na dostawę automatyki do nowych bloków, które są perłami polskiej energetyki
- Kozienice, Jaworzno, Turów.
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jest nam obojętna. Bardzo liczymy na
jej rozwój, bo to pociąga za sobą rozwój energetyki.
Co prawda, produkujemy ultradźwiękowe spawarki do komponentów,
które są stosowane w fabrykach samochodowych, natomiast przemysł motoryzacyjny to jednak na razie nie jest
nasza przestrzeń.

Technologie

We współczesnym przemyśle większość procesów odbywa
się ‑ jest sterowana, poprzez sieć.
Czy można zapewnić im skuteczną
ochronę przed cyberatakami?

planuje poszerzanie swoich kompetencji w tych kierunkach?

terwencji, czy też trzeba ją zakwalifikować do najbliższego przeglądu.

Przede wszystkim, Przemysł 4.0 to
jest hasło, którym od niedawna zaczęto opisywać rzeczy dziejące się już od
lat. Przykładowo: internet rzeczy (IoT),
który polega na integracji urządzeń,
inteligentnej wymianie danych między
nimi - my takie rozwiązania od lat dostarczamy, poszerzamy cały czas gamę
rozwiązań. Nasze czujniki, przetworniki pomiarowe, urządzenia polowe - to
wszystko dostępne jest już w wersji
bezprzewodowej, umożliwiającej łatwo
integrację danych z duchem przemysłowego internetu rzeczy.
Można zobrazować ideę IoT na
przykładzie pompy - klasycznego
urządzenia występującego wszędzie.
Niegdyś pompa była jedynie urządzeniem mechanicznym, które obracało
się i pompowało. Obecnie możliwe
jest wyposażenie jej w kilka przyrządów mierzących, które bezprzewodowo
przesyłają dane do niezależnej aplikacji, komunikując się przez bezpieczną
sieć. Aplikacja, dzięki analizie danych
pochodzących z tych urządzeń, jest
w stanie na bieżąco monitorować stan
zdrowia takiej pompy i poinformować
kadrę utrzymania ruchu czy pompa pracuje bez zastrzeżeń, wymaga nagłej in-

Czy chodzi o względy bezpieczeństwa?
Tak, ale nie tylko. Mając większą
ilość takich pomp, można odpowiednio
zaplanować służby utrzymania ruchu,
remonty, można przewidzieć pewne
zdarzenia. W konsekwencji zmniejsza
to ryzyko i koszty.
Jeśli natomiast chodzi o elektromobilność - nie produkujemy samochodów, co jednak nie znaczy, że branża

Przede wszystkim nie ma jednolitych standardów, czy regulacji, ale nie
wiem czy to dobrze czy źle, bo i tak nie
ma idealnego zabezpieczenia. My, jako
producent systemów sterowania i rozwiązań informatycznych w przemyśle
cały czas staramy się rozwijać odpowiednią strukturę systemów zabezpieczających z kategorii OT (operations
technology) dla technologii produkcyjnej, tak aby nadążać za innowacyjnością zagrożeń. Zawsze jednak sugerujemy, żeby stosować te rozwiązania
w ramach całej polityki cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Cyberbezpieczeństwo to nie jest tylko oprogramowanie, to jest coś więcej - cała
higiena prowadzenia systemów, utrzy-
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Rozumiem, że oprócz dostarczania systemów, które zabezpieczają
przed cyberprzestępcami, edukujecie również użytkowników, w szerszym zakresie?
Zgadza sie, świadczymy usługi takiego doradztwa. Krótko mówiąc, zalecamy przedsiębiorstwom strategie
cyberbezpieczeństwa, w których zabezpieczenia systemowe są tylko jednym z elementów zabezpieczeń.
Dużo się wydarzyło w historii firmy. W jakim kierunku zmierza teraz
Emerson? Czy pozostaje przy automatyce czy ma inne plany?
Przeszliśmy transformację i pozbyliśmy się 2/3 firmy. Była to odważna

decyzja, ale dokładnie zaplanowana
i korzystna. Wzmocnienie finansowe
pozwoliło nam realizować dalsze plany
i skupić się na automatyce i wszystkim
co z nią związane. Emerson wykształcił
dwie zasadnicze platformy biznesowe
budujące pozycję spółki: Commercial
& Residentail Solutions oraz Automation Solutions, którą reprezentujemy
w Polsce. Koncentrujemy się na rozwoju i wypełnianiu luk w portfolio, zarówno
oprogramowania jak i produktowym.
Można to określić jako podwyższenie własnej specjalizacji.
To jest odpowiednie określenie. Staramy się działać od razu, gdy zauważamy luki i stale udoskonalać nasze
usługi.
Jak na dzień dzisiejszy Emerson
prezentuje się w liczbach?
W Polsce obroty sięgają rzędu niecałych 500 mln zł. Zatrudniamy ok. 500

osób w fabryce, ale planujemy kolejne
150. Około 200 osób zatrudnionych
jest w Warszawie i rozproszonych po
kraju - to daje docelowo ok. 850 osób
w połowie przyszłego roku. Tendencja
oczywiście jest rosnąca. Mamy aktywną
konkurencję, co nas dodatkowo mobilizuje, by rosnąć i się rozwijać.
Na ile polski rynek jest atrakcyjny dla całej grupy?
Cała Europa Środkowo-Wschodnia jest atrakcyjnym środowiskiem dla
koncernów międzynarodowych. Polska
uchodzi za lidera tej strefy we wszystkich analizach, które nasza korporacja prowadzi, jest w czołówce i nic nie
wskazuje by w najbliższych latach miało
się to zmienić. To pozwala pozytywnie
patrzeć na nasze bezpieczeństwo, liczyć na stabilny wzrost i pewną przyszłość.
o
Rozmawiał Mariusz Marchwiak
Fot. Emerson Automation Solutions
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mania i dostępu. To odrębna dziedzina,
która wymaga przede wszystkim odpowiedniego podejścia - m. in. ustalenia
właściwej polityki autoryzacji dostępu
osób do systemu.
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Filip Kowalski,
General Manager, Energy & Natural Resources, SAP Middle & Eastern Europe

Cyfrowy pierwiastek energii,
czyli jak innowacje zmieniają sektor

fot: Pixabay.com
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Sektor energetyczny coraz mocniej
skupia się na wzroście efektywności
i optymalnym wykorzystaniu infrastruktury. Robi to, starając się jednocześnie
dostosować do zachodzących na rynku zmian. O skali przeobrażeń świadczą wyniki niedawnego międzynarodowego badania firmy IDC, dotyczącego
trendów w sektorze energetycznym na
lata 2018-2021. Badacze jednoznacznie
potwierdzają, że energetyka rozproszona oraz transformacja cyfrowa sektora
to kluczowe trendy w perspektywie następnych kilku lat. Ponadto, raport IDC
pokazuje, iż firmy energetyczne w krótkiej perspektywie powinny poświęcić

szczególną uwagę dwóm kwestiom.
Pierwszą jest usprawnienie zarządzania majątkiem technicznym, a drugą rozwinięcie relacji z klientami i ich większe zaangażowanie.
Musimy pamiętać, iż odpowiednie
podejście do transformacji biznesowej
i cyfrowej także w tym sektorze wymaga
uwzględnienia kilku elementów:
 Przebudowania modelu biznesowego w celu pozyskania nowych
źródeł przychodu, a także rozwoju
z uwzględnieniem ograniczeń regulacyjnych. Mówimy tutaj np. o usługach bilansujących, DSM, DSR,
smart home, czy też innych powią-

zanych usługach energetycznych.
 Przemodelowania i uproszczenia

procesów biznesowych poprzez
umiejętną cyfryzację, w tym między
innymi wykorzystanie technologii ICT
oraz konwergencję obszarów IT-OT.
 Usprawnienia pracy poprzez lepszą integrację warstwy danych IT-OT, warstwy geoprzestrzennej,
informacji o pracowniku, informacji BHP oraz danych zewnętrznych.
Konsekwentne działania w powyższych obszarach przez wszystkie zainteresowane podmioty pozwolą na ewolucję całego systemu energetycznego.
Wzmocnią także jego elastyczność oraz

bezpieczeństwo. Główni aktorzy rynku
zaczynają tworzyć nowoczesny ekosystem na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Tworzą go
przedsiębiorstwa energetyczne, klienci
oraz podmioty świadczące nowe rodzaje usług. Docelowy łańcuch wartości nie
jest jednak jednoznacznie zdefiniowany.
Dlatego właśnie poszczególne organizacje powinny jak najlepiej zrozumieć
specyfikę swoich rynków, ich dynamikę, możliwości oraz ograniczenia krótko
i długoterminowe.
Pojawienie się prosumentów oraz rosnąca świadomość ekologiczna i energetyczna poszerzają zakres interakcji
firm sektora z klientami. Dzieje się to zarówno od strony obrotu, jak i dystrybucji,
co prowadzi często do nowych inwestycji w obrębie infrastruktury i ekosystemu energetycznego. Z tym zjawiskiem
związanych jest kilka istotnych kwestii:
Rośnie znaczenie profilowania
konsumentów, badania nastrojów i zachowań związanych z konsumpcją będących wynikiem analizy danych z inteligentnych liczników lub też danych
oficjalnie udostępnianych przez konsumentów/prosumentów. Tworzą one
nowy znaczący potencjał biznesowy
dla spółek obrotu.
Sukcesywnie zwiększa się liczba klientów gotowych zainwestować
w efektywność energetyczną oraz w odnawialne źródła energii. Takie działania
wymagają często nowej infrastruktury i usług.
Rośnie elektromobilność, dająca
bardzo szeroki wachlarz możliwości biznesowych zarówno dla spółek obrotu,
jak też innych podmiotów działających
w powiązaniu z rynkiem energetycznym.
Za zmianami na rynku idzie konieczność wdrożenia inteligentnej i efektywnej dystrybucji, zapewniającej wysoką
jakość dostarczanej energii. Jednocześnie powinna ona umożliwiać i wspierać rozwój energetyki rozproszonej oraz
mikrosieci.
Z drugiej strony niestabilny charakter rozproszonych źródeł energii generuje możliwości biznesowe związane

m.in. z flexibility services, wykorzystaniem różnych modeli magazynowania
energii, wpływu na stronę podażową
i popytową, zmianę modelu konsumpcji,
harmonizacji tradingu i wytwarzania. Nowe technologie ICT - takie jak Big Data
i Machine Learning - oraz wspomniana
już konwergencja IT-OT dają możliwość
przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Pozwalają jednocześnie na uruchomienie wielu innych użytecznych
scenariuszy w zakresie monitorowania
i predykcji obciążenia sieci, badania
stanu żywotności kluczowych składników majątku technicznego lub też
integracji procesów kluczowych z gospodarką remontową pod kątem podniesienia. W tym miejscu należy także
wspomnieć o blockchain. Technologia
ta powoli, ale konsekwentnie zaczyna
pojawiać się jako jedno z kluczowych
rozwiązań wspierających rozwój sektora energetyki. Może być ona wykorzystywana choćby w obrębie zarządzania
i rozliczania transakcji typu peer-to-peer
energy trading. Drogę do tego otwiera
m.in. rosnąca liczba punktów pomiarowych (np. wyniku budowy nowych stacji
ładowania czy też magazynów energii),
większa liczba aktywnych uczestników
rynku oraz wizja bezpośrednich transakcji energią ze źródeł rozproszonych
(ang. transactive Energy).
Udana transformacja cyfrowa na poziomie przedsiębiorstwa energetycznego wymaga połączenia możliwości
oferowanych przez nowe technologie
z kilkoma kluczowymi zaleceniami, a następnie osadzenia ich w zmieniającym
się modelu działania rynku energii. Każda transformacja powinna mieć na celu zwiększenie poziomu automatyzacji
procesów, wzbogacenie istniejących
procesów o nowe elementy zwiększające efektywność, a także zapewnienie dostępu do odpowiedniej informacji
w odpowiednim czasie na odpowiednim
urządzeniu. Możemy tutaj wskazać szereg scenariuszy. Pierwszym z nich jest
udostępnienie wyników analityki czasu
rzeczywistego osobom odpowiedzialnym za utrzymanie sieci dystrybucyjnej.

Transformacja cyfrowa w energetyce
może także dawać dostęp do cyfrowej
i interaktywnej dokumentacji technicznej
w wytwarzaniu. Innym praktycznym zastosowaniem technologii do cyfrowych
zmian w energetyce jest zaawansowana
analityka na potrzeby oceny stanu żywotności składników majątku technicznego. Integralnym elementem procesu
zarządzania majątkiem technicznym,
który umożliwia transformacja cyfrowa,
jest tzw. „cyfrowy bliźniak”.
To tylko część zagadnień, w obrębie
których warto zastosować nowoczesne narzędzia informatyczne. Należą
do nich SAP Leonardo, SAP Predictive
Maintenance & Service oraz SAP Asset
Performance & Strategy Management.
Z jednej strony zapewniają one dostęp
do najlepszych praktyk I optymalne wykorzystanie możliwości technologii ICIT/
IoT, a z drugiej - znacząco ułatwiają osiągnięcie efektów w obrębie podstawowych procesów w krótkim czasie. Co
ważne, ich wykorzystanie stanowi krok
w kierunku innowacyjności, a także budowy nowych kompetencji i umiejętności w obrębie organizacji.
Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa energetycznego nie jest działaniem
jednorazowym. To stały proces, który
powinien być przeprowadzony w układzie bimodalnym. Z jednej strony firma przechodząca transformację powinna zadbać o wykorzystanie silnego
podstawowego systemu ERP np. SAP
S/4HANA, oferującego maksymalną
automatyzację procesów i funkcji korporacyjnych. Z drugiej - powinna rozwijać
fundamenty innowacyjnej organizacji,
umiejącej w szybszym tempie reagować i wykorzystywać zmiany rynkowe.
To właśnie połączenie „systemu danych
biznesowych” oraz „systemu innowacji”
gwarantuje końcowy sukces od strony
budowy nowego modelu biznesowego,
redefinicji procesów biznesowych oraz
rozwój modelu pracy i kompetencji własnych zespołów.
o
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Rozmowa z dr hab. Wojciechem Drożdżem,
prof. US, Wiceprezesem Zarządu ds. Innowacji i Logistyki w ENEA Operator Sp. z o.o.

Droga ku

elektromobilności

E-mobility

W naszym kraju istnieje szereg
uwarunkowań prawno-administracyjnych, które z jednej strony umożliwiają rozwój elektromobilności,
ale z drugiej strony są bardzo często zbyt niejasne lub zbyt zawiłe,
aby skutecznie promować tę branżę. Jak Pan sądzi, które kwestie są
jeszcze niejasne?
Sądzę, że czynnikem, który trzeba
zbadać jest przede wszystkim poziom
zamożności społeczeństwa, czyli PKB
per capita - dochód narodowy w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Ważną
kwestią jest również średnia siła nabywcza gospodarstw domowych.
Zdawać by się mogło, że elektromobilność jako zjawisko najlepiej będzie
się rozwijać w krajach wysoko rozwiniętych i zaawansowanych technologicznie,
gdzie podstawowym czynnikiem jest
wskaźnik rozwoju cywilizacyjnego. Taka korelacja wydaje się logiczna, jednak
wg danych portalu WysokieNapiecie.pl
ta zależność nie jest taka oczywista. Jeżeli chodzi o liczbę samochodów elektrycznych w przeliczeniu na 10 tys. aut
spalinowych, możemy zaobserwować,
że kraje bardzo zamożne i bardzo roz-

winięte cywilizacyjne takie jak np. Holandia, Austria, czy Francja - przodują
w rankingu. Z drugiej strony, niektóre
państwa o PKB równym, bądź niższym
od polskiego zajmują wysokie lokaty co za tym idzie - współczynnik elektryfikacji transportu w tych państwach jest
dosyć wysoki. Dlaczego tak się dzieje?

większa liczbą stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie z wyznaczonym w Polsce programem rozwoju
elektromobilności.

Czy w takim razie tylko ekonomia wpływa na rozwój zjawiska w poszczególnych krajach?

Rządowy program ustalił obowiązek
wybudowania określonej liczby stacji
ładowania - łącznie 1034 publicznych
stacji ładowania i 50 stacji o dużej mocy. Stacje mają być podzielone w obszarach głównych aglomeracjach. Na
terenie działania naszego przedsiębiorstwa, mamy 5 aglomeracji powyżej 100
tys. mieszkańców.
Co wynika ze wstępnych analiz?
Zdaje się, że nie do końca zakładana
liczba ładowarek, będzie zgodna z kierunkiem rozwoju rynku elektromobilności
na obszarze Enei Operator. Dotyczy to
nie tyle Poznania, dla którego moim zdaniem liczba stacji oszacowana została
prawidłowo. Raczej stałbym na stanowisku, że jeżeli chodzi o Bydgoszcz następuje pewne przeszacowanie. Z kolei
jeżeli chodzi o Szczecin - spotykamy się
z niedoszacowaniem. Warto zaznaczyć,

Otóż nie zawsze wszystkie uwarunkowania wpływające na mentalność danego społeczeństwa, a w szczególności
uwarunkowania polityczne i społeczne
- powodują to, że w krajach potencjalnie biedniejszych, słabiej rozwiniętych
cywilizacyjnie rozwój elektromobiloności
postępuje szybciej niż Polsce.
Jeżeli chodzi o liczbę szybkich stacji ładowania jest to też wypadkowa powierzchni, gęstości zaludnienia oraz aktualnej ilości pojazdów elektrycznych.
W tym rankingu Polska również nie plasuje się zbyt wysoko w porównaniu do
innych państw europejskich. Myślę jednak, że dzięki ustawie o elektoromobilności będziemy w stanie pochwalić się

Jak kształtuje się sytuacja
z punktu widzenia Polski północno-zachodniej?
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Jak wygląda Państwa współpraca
z władzami samorządowymi?
Jako OSD jesteśmy na pierwszej
linii frontu, pomiędzy samorządem
a energetyką. Staramy się bardzo
mocno nawiązać współpracę z samorządami z obszaru naszego działania,
ograniczając się na obecnym etapie
do tych największych miast, które są
przewidziane w rządowym planie rozwoju. Jednak współpracujemy również
z kilkoma innymi ważnymi ośrodkami,
jak np. Świnoujście, czy Inowrocław.
Miasta te ze względu na funkcje uzdrowiskowe posiadają potencjał do tworzenia jeszcze szerszej infrastruktury
publicznej w oparciu o elektromobilność.
Zdajemy sobie sprawę, że jeśli samorządom w ciągu tych dwóch lat nie
uda się osiągnąć zakładanych wielkości stacji ładowania, wtedy ten obowiązek będzie przejdzie na nas. Nie
mniej już teraz doradzamy samorządom
miejskim, w których miejscach planować stacje ładowania, a my jako OSD
mamy możliwości bezproblemowego
przyłączenia.

Czy współpraca z wszystkimi samorządami układa się tak samo?
Do wszystkich głównych aglomeracji zwróciliśmy się z prośbą o wyznaczenie map - z zaznaczeniem, gdzie
chciałyby ulokować swoje stacje ładowania o zasięgu publicznym i z jednoczesnym wyznaczeniem stref ładowania. Muszę przyznać, że współpraca
rozwija się bardzo różnie. Niektóre samorządy, zwłaszcza z tych większych
miast, bardzo aktywnie z nami współpracują. Przekazują wszystkie potrzebne dane, wręcz stawiają za własne
środki pierwsze ładowarki. Niestety są
też takie, które wykazują bardzo bierną
postawę. Sądzę, że ten 2-letni okres
zostanie wykorzystywany przez samorządy w dwojaki sposób. Te, które już
dzisiaj podejmują zdecydowane działania, będą w przyszłości liderami w tej
dziedzinie. Samorząd miasta Szczecin
zakupił już kilkanaście pojazdów dla
obsługi Urzędu Miejskiego i dla obsługi
spółek komunalnych podległych urzędowi miejskiemu. Przy tym planowane
są dalsze dostawy pojazdów użytkowych. Dlatego można stwierdzić, że
administracja samorządowa w Szczecinie jest pod tym względem liderem.
Jeśli chodzi o komunikację publiczną,
chciałbym wspomnieć również o Zielonej Górze i Inowrocławiu, gdzie niedawno zakupiono sporą ilość taboru
elektrycznego.
Enea Operator sama też chce także włączyć się w tę działalność. W tym
roku zamierzamy kupić kilka pojazdów
elektrycznych dla potrzeb naszej obsługi technicznej. Zatem na terenie
dwóch największych aglomeracji, czyli
na terenie Poznania i Szczecina będziemy posiadać w swoich zasobach
tabor specjalistyczny o napędzie elektrycznym.
Jakie widzi Pan trudności w rozwoju elektromobilności?
Największym wyzwaniem stojącym
przed nami jest konieczność rozbudo-

wy sieci elektroenergetycznej. Zwłaszcza w tych miejscach, gdzie z punktu
widzenia użytkowników istotne jest to,
aby móc w miarę możliwości szybko
naładować pojazd i przy okazji znaleźć
stosunkowo dogodne miejsce do parkowania. Łączny koszt pojedynczej stacji
oszacowaliśmy na 120-150 tys. netto
za wersję, która ładuje szybko i 40-60
tys. za wersję standardową.
Chcemy przygotować się również
do tego, aby magazynować energię,
a przez to stabilizować sieć niskiego
napięcia przez nowoczesne rozwiązania
magazynów. Współpracujemy w tym zakresie z Uniwersytetem Zielonogórskim.
Wspólnie z prof. Smoleńskim bierzemy
udział w projekcie NCBiR dotyczącym
stabilizacji sieci dystrybucyjnej, która
w oparciu o magazyny energii ma zapewnić lepsze parametry dostaw energii.
W jaki sposób staracie się prognozować to co się będzie działo
w zakresie popytu na energię elektryczną w najbliższym czasie?
Wspólnie z Instytutem Energetyki
oddział Gdańsk, zleciliśmy opracowanie
które dotyczy prognozy dobowej w okresie szczytu zimowego w aglomeracji poznańskiej przy założenia ujętych w ustawie o elektromobilności. Opracowanie
ma nam pozwolić na ustalenie w jaki
sposób modelowo układ ładowania pojazdów elektrycznych wpłynie na zapotrzebowanie robocze. Generalnie rzecz
biorąc, jesteśmy gotowi poświęcić sporo
sił i środków na rozwój systemu ładowania pojazdów w tych aglomeracjach, które leżą na obszarze naszego działania.
Rozmawiała: Katarzyna Kurowska,
Wydawnictwo „Nowa Energia”
o

E-mobility

że Szczecin leży 5 km od granicy polsko-niemieckiej. Jest głównym portem
dla Berlina, a co za tym idzie - w każdy
weekend kilkanaście do kilkudziesięciu
pojazdów elektrycznych ze strony naszych zachodnich sąsiadów przyjeżdża do historycznej stolicy Pomorza,
by skorzystać z oferty turystyki wodnej
(coraz częściej mieszkańcy aglomeracji
berlińskiej korzystają ze szczecińskich
marin, które są portem macierzystym
dla ich jachtów i łodzi).
Ta dynamika będzie wzrastała,
a liczba użytkowników pojazdów elektrycznych w Szczecinie jest wyższa niż
w Poznaniu. Natomiast w Bydgoszczy
elektromobilność rozwija się znacznie wolniej niż w Poznaniu - zakładając oczywiście określone parametry dla
wielkości tych miast. Podobnie w odniesieniu do Gorzowa Wielkopolskiego czy
Zielonej Góry.
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Rozmowa z Arkadiuszem Chęcińskim, Prezydentem Miasta Sosnowca

Potrzebujemy ewolucji

E-mobility

- doświadczenia Sosnowca
z elektromobilnością
Jakie doświadczenia ma Sosnowiec z elektromobilnością?

Jakie widzi Pan zagrożenia jeśli
chodzi o elektromobiolność?

Samo słowo „doświadczenia” brzmi
nieco na wyrost. Osobiście sądzę, że
aktualnie nie ma w Polsce miasta, które
mogłoby pochwalić się jakimiś większymi osiągnięciami na tym polu. Również
w Sosnowcu elektromobilność to wciąż
pewne novum.
Jako miasto, posiadamy aktualnie 3
autobusy elektryczne, co nie jest wielką
liczbą, jednak i tak daje nam to miejsce
w pierwszej 10 w kraju. Z wspomnianych wyżej powodów, chciałbym poruszyć temat elektromobilności nieco szerzej: odnieść się do zagadnienia walki z
niską emisją, do tramwajów oraz innych
pojazdów, działań służących tworzeniu
miasta przyjaznego mieszkańcom.
Za niewłaściwe uważam określenie
„elektromobilna rewolucja”. Lata historii nauczyły nas, że rewolucje oznaczają jedynie krew, pot i łzy. Elektryfikacja
transportu w naszym kraju powinna być
procesem, odbywać się stopniowo, w
przemyślany sposób.

Skutki wprowadzenia elektromobilności na siłę mogą być bardzo dotkliwe. W debacie publicznej rzadko
porusza się temat przyszłości zakładów związanych z motoryzacją kon-

wencjonalną, a przecież przejście na
elektromobilność oznacza konieczność przestawienia produkcji lub utratę tysięcy miejsc pracy. Sosnowiec
jest jednym z takich miast, w którym
kilkadziesiąt tysięcy ludzi zatrudnionych jest przy produkcji paliw i części
samochodowych.
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Kiedy pojawiły się pierwsze autobusy elektryczne w Sosnowcu i czy
korzystaliście z dofinansowania?
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej w Sosnowcu, którego większościowym udziałowcem jest Sosnowiec, ale i również miasta takie jak:
Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź
- jest największym przewoźnikiem w
ramach Komunikacyjnego Związku
Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W marcu br. nabyliśmy nowy tabor, kończąc równocześnie realizację programu „Zakup
niskoemisyjnego taboru elektrycznego, osobowego”. Czuliśmy dumę, ponieważ w ramach tego zadania kupiliśmy 35 autobusów hybrydowych, to
największy zakup autobusów hybrydowych w Polsce. Co ciekawe, mam
wrażenie, że pojazdy hybrydowe, jak
i te zasilane CNG nie są w naszym
kraju w ogóle rozważane jako alternatywa dla elektromobilności.

Jest to dla mnie niezrozumiałe. Sosnowiec otrzymał na inwestycję dofinansowanie z UE w wysokości 85%.
Bez tych środków byłoby nam bardzo
trudno cokolwiek zmienić jeśli chodzi
o walkę z niską emisją. Warto zauważyć, że w miastach średni udział transportu w emisji wynosi ok. 5%. W Warszawie dochodzi do 40%, natomiast
u nas kształtuje się na poziomie 15%.
Podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi
o przemysł. Natomiast źródłem pozostałej emisji są prywatne gospodarstwa
domowe. Zatem usprawnienie tego sektora transportowego jest jednym ze sposobów walki z niską emisją.
Czy Miasto Sosnowiec realizuje
jeszcze inne inwestycje w tym zakresie?
Dzięki programowi, który wprowadzamy, Sosnowiec będzie pierwszym miastem w województwie śląskim z buspasami. Budujemy oprócz
tego kilkadziesiąt kilometrów ścieżek
rowerowych, remontujemy przejścia
podziemne, tworząc tzw. małe węzły
przesiadkowe, żeby zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Nie jest to jednak łatwe.
Zastanawiające jest iż, niektórzy
przedstawiciele Rady Miejskiej krytykują tworzenie buspasów, argumentując
zwiększonym natężeniem ruchu ulicznego i korkami. Miałem przyjemność
wysłuchać wykładu pewnego profesora AGH, który opowiadał o transporcie i walce z niską emisją. Ów profesor
prowadził zajęcia na sali, której okna
skierowane były na dość ruchliwą ulicę. Pewnego razu podczas wykładu
zapytał studentów I roku co należałoby
zrobić, by zminimalizować korki, które
nieustannie widać za szybą. Studenci
opowiedzieli się za budową kolejnego
pasa. Profesor wyjaśnił, że takie rozwiązanie jest tylko pozornie właściwe, gdyż
spowoduje ono pojawienie się większej
ilości samochodów na drogach, a zatem i większe korki.

Czy Pan się z tym zgadza?
Ja się z tym zgadzam. Współcześnie, żaden dbający o swoje miasto
burmistrz, czy wójt nie pochwali się,
że ma więcej samochodów w przeliczeniu na mieszkańca. Wręcz przeciwnie,
wyznacznikiem sukcesem w jego przypadku będzie sytuacja, gdy tych samochodów jest mniej.
Sama budowa buspasów i przebudowa centrum wkrótce się dobiegnie końca. Pochłonęła w naszym przypadku 24 mln zł. Jak już wspominałem
wcześniej, prócz autobusów Sosnowiec dysponuje także bardzo nowoczesnymi tramwajami. W tym zakresie
współpracujemy z Tramwajami Śląskimi, spółką zarządzaną przez władze
samorządowe. Płacimy składki z tego
tytułu, a ich wysokość ostatnio wzrosła, gdyż spółka chce inwestować w
nowsze i bardziej przyjazne środowisku pojazdy.
Wiem o tym, że w niektórych państwach/rejonach Europy transport publiczny jest bezpłatny dla użytkowników.
Jednak słyszałem, iż powoli się od tego rozwiązania odchodzi, czego przykładem jest Skandynawia, kraje Europy Wschodniej. Jedynie Estonia wciąż
promuje takie rozwiązanie i to tylko w
małych miastach.
Jak kształtuje się roczny koszt
transportu publicznego dla Sosnowca?
Roczny koszt transportu publicznego dla naszego Miasta to ok. 50 mln
zł, a ze sprzedaży biletów uzyskujemy
kwotę ok. 30 mln zł. Należy się zastanowić skąd właściwie pozyskać środki.
Pamiętajmy, że Polska wciąż jest w zbyt
dobrej kondycji finansowej, pewnych
usług nie jest w stanie zapewnić za darmo, zwłaszcza, że transport bezemisyjny jest kosztowny. Autobus elektryczny
w tej chwili kosztuje mniej więcej 2,5-raza tyle ile spalinowy, np. model Euro 6.
Oczywiście ta różnica w cenie będzie
się zmniejszać. Gdyby nie to, że na ten
zakup uzyskaliśmy dofinansowanie, nie

E-mobility

Zupełnie inną sprawą jest dostępność mocy. W naszym przypadku taki
problem się pojawił na etapie budowy
stacji ładowania. Dystrybutor energii
stwierdził, że będzie kłopot z dostawą
wystarczającej ilości energii, a przecież
to jednie 3 pojazdy. Zaledwie kropla w
morzu wobec planowanych tysięcy autobusów elektrycznych. Oprócz tego
miewamy już w Polsce sytuacje latem,
gdy zapotrzebowanie na energię przekracza jej dostępną ilość. Łatwo więc
sobie wyobrazić co będzie się działo,
gdy transport również będzie się opierał na energii elektrycznej.
Niewiele mówi się również o infrastrukturze, która jest sporym wydatkiem,
a wciąż nie wiadomo skąd samorządy
miałyby pozyskać środki na jej sfinansowanie. Skoro instytucje zapewniają
nas, że pieniądze się znajdą, to z jednej strony nas to cieszy. Z drugiej strony, można się domyślać, że w takim
razie pieniądze zostaną pozyskane od
podatników, za pomocą kolejnej opłaty
czy podatku.
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mielibyśmy innego wyboru, jak podnieść
cenę za przejazd komunikacją miejską.
A co z transportem tramwajowym?
Jako miasto, sporo uwagi poświęcamy transportowi tramwajowemu, który
także traktujemy w kategorii elektromobilności. Co więcej, jesteśmy przekonani, że transport szynowy jest najlepszą
formą transportu. To świetny sposób
walki z niską emisją i korkami w mieście.
W Sosnowcu, w ramach poprzedniej
perspektywy finansowej przeprowadzone zostały remonty na kwotę kilkuset
milionów zł. Aktualnie trwają kolejne
modernizacje. Przedłużamy istniejące
linie tramwajowe, budujemy nową, sięgającą do osiedla Zagórze linię łączącą
Sosnowiec z Katowicami. W ciągu najbliższych lat zmodernizujemy większość
torowisk w mieście.

E-mobility

Czy Miasto jest również otwarte
na inne paliwa?
Podobnie jak tramwaje, traktujemy
gaz ziemny. W naszym mieście w zeszłym roku powstała największa stacja
oferująca ten rodzaj paliwa. Działa także firma „Witkowice” - jeden z największych producentów zbiorników na gaz
do samochodów na CNG. Przyznam, że
w ramach promocji na samochody służbowe, chcieliśmy nawet zakupić modele
zasilane właśnie CNG, lecz okazało się
że rynek tego typu nie jest zbyt rozwinięty w naszym kraju, a wręcz, co gorsza - kurczy się. W Polsce samochody
na CNG nie przyjęły się, wciąż promowane są auta z silnikiem spalinowym,
bądź Diesla. Szczerze mówiąc, nie rozumiem tego fenomenu, gdyż jest to na
transport prawie bezemisyjny o większym zasięgu i w dodatku relatywnie
tani - w opozycji do wciąż jeszcze kosztownej elektromobilności. Wystarczy
spojrzeć jak wielu naszych sąsiadów
zza czeskiej granicy korzysta z samochodów zasilanych tym paliwem.
Warto też wiedzieć, że sprzedaż aut

elektrycznych jest w niektórych krajach
dotowana, stąd większy popyt na nie.
Bez wsparcia państwa dla zwykłego
mieszkańca liczy się ekonomia i wybiera
tańsze auto z napędem konwencjonalnym. Cieszę się, że Polacy coraz chętniej kupują pojazdy hybrydowe, choć i
tak nie dorównujemy krajom skandynawskim.
Jako miasto, byliśmy jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie
elektromobilności. Sądzimy, że trzeba
dążyć ku nowoczesności, a nie bezczynnie stać z boku. Nie chcemy, by
ominęło nas coś naprawdę ważnego.
Dokument podpisało łącznie 41 samorządów i jestem przekonany, że nie jest
to tylko blankietowa deklaracja, ale zapowiedź realnych zmian.
Jakie inne działania są u Państwa
podejmowane?
W ramach walki o czyste powietrze
wprowadziliśmy także system rowerów
miejskich. Przedsięwzięcie okazało się
sporym sukcesem. W pierwszy weekend działania nowej usługi skorzystało z niej kilka tysięcy osób. Ciekawym
pomysłem są też rowery elektryczne
- rozwiązanie wprowadzane obecnie
przez trójmiasto. Budowa ścieżek rowerowych - i przy okazji chodnika dla
pieszych - pochłonęła 11 mln zł. Na razie ukończonych zostało 25 km trasy i
9 stacji. 11 kolejnych projektów czeka.
Podpisaliśmy z Ministrem Inwestycji i Rozwoju oraz Premierem porozumienie, które ma zapewnić finansowanie autobusów ze środków NCBR. Jest
szansa, że udział dofinansowania wyniesie 100%.
Ładowarki mamy rozmieszczone w
różnych miejscach: w PKM na Zagórzu,
na dworcu autobusowym w Sosnowcu,
w ścisłym centrum, kolejna w drugiej zajezdni przedsiębiorstwa. Mam nadzieję,
że wkrótce autobusów będzie więcej.
Przewiduję również, że liczba ładowarek
również się powiększy. W Sosnowcu
mamy już pierwszą ładowarkę dla samochodów osobowych, która znajduje

się przy Instytucje Napędów i Maszyn
Elektrycznych. PKM nie ma już w swojej flocie pojazdów o niskim standardzie.
Za inwestycje ograniczające emisję rozwiązania zostaliśmy nagrodzeni w tegorocznym plebiscycie „Top Inwestycje
Komunalne”. Mimo wszystko, trudno
mówić na tym etapie o doświadczeniach. Z pewnością będziemy mogli o
nich porozmawiać dopiero za parę lat.
Czy pojawiły się jakieś problemy z
zakupionymi pojazdami elektrycznymi?
Jak na razie z nie mamy żadnych
problemów, aczkolwiek jeżdżą u nas dopiero od marca. Jestem ciekaw, jak będą się sprawować w okresie zimowym.
Najważniejszą rzeczą jest zapewnienie
dostaw energii elektrycznej, niezbędnej
do poruszanie się pojazdów i kolejna
istotna sprawa - infrastruktura ładowania. Jeśli mamy promować elektromobilność, musi rozwijać się na naszych drogach. Aczkolwiek jeżeli chodzi o koszty
- samorządy potrzebują w tym zakresie
wsparcia. Przerzucenie finansowania w
tym kontekście na samorządy jest po
prostu niemożliwe, ze względów ekonomicznych. O różnicach cenowych
między autobusami elektrycznymi, a
spalinowymi już wspomniałem. Jeśli zaś
chodzi o hybrydowe - wartość kształtuje się mniej więcej dwa razy więcej niż
w spalinowym.
Londyn planuje wprowadzić zakaz poruszania się po terenie miasta
samochodami spalinowymi, ale to nie
wszystko. W Wielkiej Brytanii istnieje
silne lobby, które próbuje przeforsować
całkowity zakaz produkcji pojazdów
spalinowych w kraju od 2030 r. Osobiście myślę, że nie powinniśmy brać
z nich przykładu, lecz systematycznie
przyzwyczajać się do tej stosunkowo
nowej technologii i wprowadzać zmiany stopniowo. Mam nadzieję, że Polska
pójdzie drogą ewolucji.
Rozmawiała: Katarzyna Kurowska,
Wydawnictwo „Nowa Energia”
o
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Perspektywy rozwoju
elektromobilności w Polsce z punktu
widzenia Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego

W

 Uwarunkowania prawne
i polityczne

W 2014 roku wydany został dokument dotyczący rozwoju alternatywnych paliw dla transportu - Dyrektywa
2014/94/UE [3] w większej mierze niż
poprzednie akty, dotyka tematu pojazdów
elektrycznych, wskazując nowe zalecenia i cele w zakresie elektromobilności.
Państwa członkowskie zostały zobowiązane m.in. do przedstawienia Krajowych
Ram Polityki w zakresie poruszanych
przez Dyrektywę obszarów do 16 listopada 2016 r.
W obliczu zobowiązań, nałożonych
w ramach Dyrektywy 2014/94/UE, pol-

skie Ministerstwo Energi przedstawiło
20 września 2016 r. Pakiet na Rzecz
Czystego Transportu [5], w którego
skład wchodzą:
 Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych [7],
 Plan Rozwoju Elektromobilności [4],
 Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.
Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych odpowiadają wymaganiom Dyrektywy w sprawie
rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Przeprowadzono w nich ocenę
obecnego stanu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (jak również
tych zasilanych innymi paliwami alterna-

tywnymi) oraz zaproponowano szereg
zmian dotyczących instrumentów podatkowych, przepisów technicznych.
Z punktu widzenia tej pracy najważniejsza będzie jednak analiza wprowadzenia
głównego celu krajowego, który obejmuje istnienie:
 50000 pojazdów elektrycznych
w 2020 r.,
 6000 punktów ładowania o normalnej mocy i 400 punktów ładowania
o dużej mocy w 2020 r.,
 1000000 pojazdów elektrycznych
w 2025 r.
Ramy prawne dla rozwoju elektromobilności zostały ustanowione
w Projekcie ustawy o elektromobilno-

E-mobility

artykule przedstawiono temat rozwoju sektora pojazdów elektrycznych i jego
możliwych skutków w kontekście obciążenia systemu elektroenergetycznego
w Polsce. Celem artykułu jest oszacowanie wzrostu zapotrzebowania na moc
wynikającego z ładowania samochodów elektrycznych. W pierwszej kolejności
opisano obowiązujący stan prawny, który stanowi ramy dla dalszych zmian w sektorze
pojazdów elektrycznych. W dalszej części artykułu przeprowadzono analizę ilościową
wpływu ładowania pojazdów elektrycznych na obciążenie Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego. Zaprezentowane zostały dane wejściowe oraz założenia
przyjęte do symulacji. Opisano konstrukcję modelu obliczeniowego z uwzględnieniem
różnic pomiędzy analizowanymi scenariuszami. Następnie przedstawiono i omówiono
uzyskane wyniki dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
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ści i paliwach alternatywnych [6] opublikowanym przez Ministra Energii 27
kwietnia 2017 r.
Samochody elektryczne dzieli
się na samochody zasilane wyłącznie baterią (Battery Electric Vehicle,
dalej: BEV) oraz pojazdy hybrydowe
(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, dalej:
PHEV oraz Hybrid Electric Vehicles,
dalej: HEV). Układy hybrydowe zostały
bowiem zaprojektowane z myślą o jeździe miejskiej, charakteryzującej się niewielkimi dziennymi przebiegami oraz
możliwością codziennego ładowania
pojazdu. Samochody typu PHEV różnią
się jednak od HEV możliwością ładowania tych pierwszych z sieci elektrycznej. Zatem to właśnie na nich i na pojazdach BEV skupiona zostanie uwaga
w ramach tego artykułu.

 Opis modelu

matematycznego

 Budowa modelu symulującego

E-mobility

obciążenie systemu elektroenergetycznego
W celu dokładniejszego zbadania możliwego wpływu samochodów
elektrycznych na obciążenie sieci elektroenergetycznej, w ramach artykułu

zaprogramowany został model symulujący dodatkowe zapotrzebowanie
na energię elektryczną, pochodzące
z ładowania pojazdów elektrycznych.
Do osiągnięcia tego celu, niezbędne było zasilenie modelu wieloma danymi statystycznymi pochodzącymi
z opracowań polskich, niemieckich
i brytyjskich urzędów statystycznych
i jednostek badawczych (można przypuszczać, że kultura samochodowa
w tych krajach nie różni się znacząco
od polskiej).
Do budowy modelu wykorzystano
następujące wejściowe dane:
 zapotrzebowania na moc w krajowym systemie elektroenergetycznym od 2010 do 2016 roku,
publikowane przez PSE [2] (wyróżniono cztery podstawowe okresy:
letni dzień roboczy, letni dzień wolny, zimowy dzień roboczy i zimowy
dzień wolny)
 liczba podróży w ciągu dnia [10]
 godzina rozpoczęcia podróży [8]
długość trwania podróży [10]
dostępność ładowarek [9]
 krzywa wstępnego naładowania baterii - w celu utrzymania
maksymalnej żywotności baterii
litowo-jonowych założono, że pre-

ferowanym stanem naładowania
baterii będzie zakres SOC pomiędzy 60% a 90%
 rozkład samochodów elektrycznych PHEV i BEV - w celu przeprowadzenia badań na realnych
danych, wykorzystano po pięć najpopularniejszych modeli samochodów PHEV i BEV w Europie [1]
 cena energii elektrycznej - w scenariuszu rozwojowym (dane pozyskano ze strony TGE, pobierając za
pomocą web scrapingu historyczne
ceny energii elektrycznej na Rynku
Dnia Następnego ze strony giełdy)
Założenia przyjęte w modelu:
 1 milion pojazdów elektrycznych typu PHEV lub BEV
 udział samochodów BEV: 0%, 50%
i 100%
 95% sprawności cyklu ładowanie-rozładowanie dla baterii litowo-jonowej
 10% strat przesyłowych energii
elektrycznej.
Przygotowano dwa modele symulujące wpływ ładowania baterii pojazdów
elektrycznych na obciążenie systemu
elektroenergetycznego: podstawowy
i rozwojowy (definicje w opisane w podrozdziałach 2.2 i 2.3).

fot: Pixabay.com
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Q baterii litowo-jonowej
•
95% sprawności cyklu ładowanie-rozładowanie
SOCi+1 =dlai+1
(2)
•
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Qmax
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systemie
elektroenergetycznym.
• moc w10%
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energii elektrycznej
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SOCpoziom
naładowania
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[%]
dQ i = Q i+1 − Q i = −q ⋅ s
(1)
podrozdziałach 2.2 i 2.3).
podrozdziałach 2.2 i 2.3).
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gdzie: 2.2. Algorytm symulacji podstawowejQmax- maksymalna ilość możliwej do zmagazynowanej energii
2.2. Algorytm symulacji podstawowej
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Rys. 2. Rozkład czasowy zapotrzebowania na moc w KSE wywołanego ładowaniem pojazdów elektrycznych dla modelu
podstawowego - udział BEV 50%

Rys. 3. Rozkład czasowy zapotrzebowania na moc w KSE wywołanego ładowaniem pojazdów elektrycznych dla modelu
podstawowego - udział BEV 100%

Q i+1 = SOCi+1 ⋅ Q max
dQ i = Q i+1 − Q i

(7)
(8)
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miętać, że każde ładowanie ma wpływ na cenę energii elektrycznej w danym oknie
pujący sposób:
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W przypadku osiągnięcia 90% maksymalnego naładowania baterii algorytm wymusza zakończenie
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Rys. 1 Rozkład czasowy zapotrzebowania na moc w KSE wywołanego ładowaniem po
elektrycznych dla modelu podstawowego - udział BEV 0%
Rys. 4. Dobowy wykres zapotrzebowania na moc w Polsce dla letniego dnia roboczego z uwzględnieniem ładowania samochodów
elektrycznych w modelu podstawowym
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Rys. 5. Dobowy wykres zapotrzebowania na moc w Polsce dla letniego dnia wolnego z uwzględnieniem ładowania samochodów
elektrycznych w modelu podstawowym

Rys. 6. Dobowy wykres zapotrzebowania na moc w Polsce dla zimowego dnia roboczego z uwzględnieniem ładowania samochodów
elektrycznych w modelu podstawowym
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Rys. 8. Rozkład czasowy zapotrzebowania na moc w KSE wywołanego ładowaniem pojazdów elektrycznych dla modelu rozwojowego
- udział BEV 0%
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Rys. 7. Dobowy wykres zapotrzebowania na moc w Polsce dla zimowego dnia wolnego z uwzględnieniem ładowania samochodów
elektrycznych w modelu podstawowym
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Pozostałe wzory i założenia są podobne jak dla symulacji podstawowej.

 Wyniki
 Model podstawowy systemu kra-
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jowego
Obliczenia przeprowadzono dla
trzech poziomów udziału samochodów
BEV w rynku samochodów elektrycznych, dla okresu 7 dni, rozpoczynając od
poniedziałku. Wyniki zostały zaprezentowane graficznie na rysunkach 1, 2 i 3.
Krzywa zapotrzebowania na moc
okazuje się być nieznacznie przesunięta w czasie względem krzywej podróży. Zapotrzebowanie w sezonie zimowym przewyższa wartości występujące
latem z uwagi na wyższą konsumpcję
jednostkową energii samochodów elektrycznych zimą. Dni wolne charakteryzują się wyraźnie niższym dodatkowym
zapotrzebowaniem, co jest efektem niższej liczby podróży w te dni.
Średnie zapotrzebowanie na moc
wynikające z ładowania samochodów

elektrycznych wynosi 548 MW w dni
powszednie i 431 MW w dni wolne. Dodatkowe zapotrzebowanie na moc nie
jest jednak rozłożone równomiernie. Dla
zerowego udziału BEV (100% udziału
samochodów PHEV) wśród samochodów elektrycznych maksymalne zapotrzebowanie ładowarek na moc osiąga
około 1 100 MW zimą i 1 000 MW latem, natomiast dla stuprocentowego
udziału BEV rośnie do 1 500 MW zimą
i niecałych 1 200 MW latem.
Wyniki przedstawione na rysunkach
4 i 5 pokazują udział mocy pobieranej
przez ładowarki w całym zapotrzebowaniu krajowym w okresie letnim. Widoczne jest, że odpowiadają one za znikomą
część całkowitego poboru - stanowi on
maksymalnie 5,6% w dzień powszedni
i 5,1% w dzień wolny. Sytuacja w okresie zimowym została przedstawiona na
rysunkach 6 i 7. Jest ona analogiczna
do sytuacji w trakcie lata.
W celach porównawczych oszacowano również, wynikające z modelu obliczeniowego, dodatkowe zapotrzebo-

wanie na energię elektryczną w skali
roku. Tak oszacowane dodatkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną
w Polsce dla 1 miliona samochodów
elektrycznych w użytku wyniosłoby 4,41
TWh w porównaniu do 4,3 TWh prognozowanych w ministerialnym Planie Rozwoju Elektromobilności.
 Model rozwojowy systemu krajo-

wego
Wyniki w tym przypadku różnią się
diametralnie pod względem jakościowym w porównaniu do rezultatów modelu podstawowego.
Przede wszystkim nastąpiło zwiększenie maksymalnego zapotrzebowania
na moc wywołanego przez ładowarki baterii EV. W porównaniu do modelu podstawowego wzrosło ono dwukrotnie, a co
ważniejsze, uległo przesunięciu na godziny nocne, kiedy ceny energii elektrycznej
są najniższe. Dla celów porównawczych,
na każdym z poniższych wykresów zamieszczono przebiegi cen energii elektrycznej w momencie startu modelu.

Rys. 9. Rozkład czasowy zapotrzebowania na moc w KSE wywołanego ładowaniem pojazdów elektrycznych dla modelu rozwojowego
- udział BEV 50%
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Rys. 11. Dobowy wykres zapotrzebowania na moc w Polsce dla letniego dnia roboczego z uwzględnieniem ładowania samochodów
elektrycznych w modelu rozwojowym

E-mobility

Rys. 10. Rozkład czasowy zapotrzebowania na moc w KSE wywołanego ładowaniem pojazdów elektrycznych dla modelu
rozwojowego - udział BEV 100%
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Rys. 12. Dobowy wykres zapotrzebowania na moc w Polsce dla letniego dnia wolnego z uwzględnieniem ładowania samochodów
elektrycznych w modelu rozwojowym

Rys. 13. Dobowy wykres zapotrzebowania na moc w Polsce dla zimowego dnia roboczego z uwzględnieniem ładowania samochodów
elektrycznych w modelu rozwojowym
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Można na nich zauważyć wyraźnie, że
szczyty poboru energii elektrycznej przesunęły się na godziny o najniższych cenach energii elektrycznej. Z kolei w ciągu dnia, kiedy ceny są wyższe, średnie
obciążenie jest znacząco niższe, przy
czym występują fluktuacje poboru mocy,
które przyczyniają się do niekorzystnych
warunków pracy dla źródeł wytwórczych.
W modelu rozwojowym tempo
zmian zapotrzebowania na moc EV wyraźnie wzrosło w porównaniu do modelu
podstawowego.
Wyniki modelu rozwojowego dają
wysoce pożądaną zmianę jakościową
w porównaniu do modelu zakładającego
status quo w zakresie nierównomierności poboru energii.

 Wnioski
W wyniku przeprowadzonej analizy
można wyciągnąć następujące wnioski:
Rozwój sektora elektromobilności
spowoduje wzrost zapotrzebowania na
energię elektryczną.
Oczekuje się, że rozwój elektromobilności w scenariuszu podstawowym

będzie miał negatywny wpływ na krajowy system elektroenergetyczny, ponieważ powiększy się różnica między
szczytowym i pozaszczytowym popytem na energię elektryczną.
Dynamiczne ceny energii elektrycznej na potrzeby ładowania pojazdów
elektrycznych mogą mieć pozytywny
wpływ, dając zachętę do ładowania pojazdów poza godzinami szczytu.
Im większy udział samochodów
BEV w całkowitej liczbie pojazdów
elektrycznych, tym wyższe zapotrzebowanie szczytowe i bardziej zmienne
zużycie energii. Dla Krajowego Systemu Energetycznego PHEV stwarzają
mniejsze zagrożenie niż BEV.
o
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Rys. 14. Dobowy wykres zapotrzebowania na moc w Polsce dla zimowego dnia wolnego z uwzględnieniem ładowania samochodów
elektrycznych w modelu rozwojowym
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II Konferencja „E-Mobility

- wyzwania dla energetyki, samorządu
i transportu” - podsumowanie

W

E-mobility

dniach 19-20 czerwca 2017 r. w Centrum Energetyki na AGH w Krakowie
odbyła się II Konferencja „E-Mobility - wyzwania dla energetyki, samorządu
i transportu”, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”.
Organizatorowi drugiej już edycji
Konferencji udało się stworzyć w Krakowie platformę komunikacji i wymiany
informacji w zakresie elektromobilności
w Polsce, która realizuje cel promocji
nowego kierunku biznesowego związanego z rozwojem elektromobilności
w Polsce oraz ułatwia współpracę instytucjom i firmom działających na tym
polu. Konferencja zgromadziła szerokie
grono uczestników. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele rządu, samorządów, grup energetycznych, niezależnych dystrybutorów energii, klastrów
energetycznych, uczelnie techniczne i
koła studenckie, spółki transportu zbiorowego, podmioty oferujące rozwiązania dla branży e-mobility, a także
przedstawiciele producentów i dealerów pojazdów elektrycznych. Relacja
z Konferencji dostępna jest na stronie
http://konferencje.nowa-energia.com.
pl/emobility/2018/.
Tematyka konferencji obejmowała
zagadnienia infrastruktury sieciowej,
magazynowania energii, wyzwań dla
samorządów jak również roli paliw alternatywnych. Pierwszy blok tematyczny poświęcony był infrastrukturze

sieciowej w kontekście elektromobilności. W ramach dyskusji jak i prezentacji
rozważaniom poddano takie zagadnienia jak budowa i rozwój sieci stacji ładowania w świetle nowych przepisów,
analizowano wpływ rozwoju rynku pojazdów samochodowych z napędem
elektrycznym na zapotrzebowanie na
moc i energię w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym jak również starano się ocenić perspektywy rozwoju
elektromobilności w Polsce z punktu widzenia KSE. Po raz kolejny podkreślono, iż zakładany rozwój sektora
elektromobilności spowoduje wzrost
zapotrzebowania na energię elektryczną. Wśród wyzwań jakie stoją przed
systemem elektroenergetycznym w
tym kontekście zwrócono uwagę że
rozwój elektromobilności w scenariuszu podstawowym będzie miał negatywny wpływ na krajowy system elektroenergetyczny, ponieważ powiększy
się różnica między szczytowym i pozaszczytowym popytem na energię
elektryczną. Z drugiej strony dynamiczne ceny energii elektrycznej na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych
mogą mieć pozytywny wpływ, dając

zachętę do ładowania pojazdów poza
godzinami szczytu. Im większy udział
BEV w całkowitej liczbie EV, tym wyższe zapotrzebowanie szczytowe i bardziej zmienne zużycie energii, a dla
Krajowego Systemu Energetycznego
PHEV stwarzają mniejsze zagrożenie
niż BEV. W ramach tej części Konferencji poruszono również tematykę
roli operatora sieci dystrybucyjnej jako
czynnego uczestnika procesu rozwoju elektromobilności, zaprezentowano koncept vehicle-to-grid jak również rozważano wpływ infrastruktury
ładowania pojazdów elektrycznych
na sieć dystrybucyjną. Niewątpliwie
rozwój elektromobilności będzie miał
istotny wpływ na sieć dystrybucyjną i
ograniczanie negatywnego wpływu infrastruktury ładowania będzie wymagało opracowania nowych rozwiązań
technicznych z wykorzystaniem aktualnie dostępnych technologii. Zdaniem
uczestników Konferencji optymalizacja
rozwiązań będzie możliwa dzięki pracy
interdyscyplinarnych zespołów. Zwrócono również uwagę, iż zastosowanie stacjonarnych magazynów energii
może w znaczący sposób ograniczyć
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moce przyłączeniowe infrastruktury ładowania. Uczestnicy nie mieli wątpliwości że elektryfikacja i rozwój elektromobilności to jedynie początek, a jako
megatrendy mobilności można uznać
connected vehicles, shared mobility,
autonoumus vehicles.
W ramach części poświęconej
mobilnym i stacjonarnym sposobom
magazynowania energii poruszono
zagadnienia wysokosprawnych i skalowalnych systemów magazynowania
energii oraz innowacyjnych technologii. Dyskusja obejmowała nowe modele biznesowe takie jak zarządzanie infrastrukturą i stacjami ładowania
w tym Remote Monitoring, Predictive
Maintenance, IoT, Machine Learning,
zarządzanie energią elektryczną, bilansowanie mocy w tym predykcja, rozliczanie energii z dostawcami (B2B), zarządzanie klientami w tym rozliczanie,
umowy i płatności (blockchain), CRM,
profilowanie klientów jak również nowe
pakiety usług i aplikacje mobilne takie
jak rezerwacja miejsca, nawigacja, programy lojalnościowe, reklama, sprzedaż dodatkowych produktów i usług.
W drugim dniu konferencji dyskusja toczyła się wokół wyzwań dla
samorządów i transportu zbiorowego
oraz skupiała się na roli paliw alternatywnych w transporcie. Poruszone zagadnienia dotyczyły możliwości finan-

sowania elektromobilności w Polsce,
sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa
funkcjonalnego i elektrycznego , LCC
(Life cycle cost) jako elementu ekologii
transportu miejskiego, systemu współdzielonej mobilności miejskiej, technicznych i środowiskowych aspektów
wykorzystywania współczesnych paliw
alternatywnych w transporcie oraz perspektyw wodoru w transporcie.
Planowane działania NFOŚ w zakresie wsparcia rozwoju elektromobilności to wsparcie na przygotowanie
strategii rozwoju elektromobilności dla
jednostek samorządu terytorialnego i
ich związków - przewidywane wsparcie
dotacyjne do 100% kosztów kwalifikowanych (program w trakcie konsultacji) oraz wsparcie miast województwa
śląskiego - przewidywane wsparcie w
zakresie zakupu autobusów elektrycznych oraz budowy infrastruktury (program w trakcie konsultacji). Interesująco przedstawione były doświadczenia
miast takich jak Sosnowiec i Gdynia w
zakresie emobility.
Na szczególną uwagę zasługuje
wątek poświęcony paliwom alternatywnym. W ramach wniosków zwrócono uwagę iż paliwa alternatywne
stanowią realną konkurencję dla paliw
kopalnianych oraz elektromobilności.
Przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i ogranicze-
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nia emisji kancerogennego benzo(a) pirenu. Biorąc pod uwagę procedury bezpieczeństwa oraz stały rozwój
technologii produkcji stanowią wyjątkowo interesującą alternatywę, której rozwój powinniśmy obserwować w
przyszłości. W zakresie wodoru, który postrzegany jest jako przyszłościowe paliwo dla transportu i energetyki
zwrócono uwagę, iż obecne źródła
wodoru oparte są głównie na technologiach przerobu paliw kopalnych (gaz
ziemny, ropa naftowa, węgiel). Rozwój
technologii pozyskiwania wodoru z wykorzystaniem źródeł odnawialnych jest
bardzo intensywny i przewiduje się, że
w 2050 r. uzyska się ok. 25% wodoru
poprzez elektrolizę lub bezpośrednio
poprzez zgazowanie biomasy. W dłuższej perspektywie rozwój transportu
elektrycznego, w szczególności długodystansowego oparty będzie na napędzie wodorowym z wykorzystaniem
ogniw paliwowych. W zastosowaniach
energetycznych wielkoskalowych barierą jest rozwój ogniw paliwowych dużej mocy. Jednym z poważnych źródeł
wodoru w Polsce jest nadmiarowy gaz
koksowniczy, który zawiera ponad 55%
wodoru. Może być także użyty metan
kopalniany oraz biogaz.

- komentarz Partnera Prawnego Konferencji
Branża e-mobility jest branżą bardzo szybko rozwijającą się. Na Konferencji jeden z prelegentów porównał
szybkość rozwoju elektromobilności do rozwoju rynku
telefonii komórkowej. Na początku jej rozwoju telefon
komórkowy kosztował krocie, a rozmowy z komórki
trwały niezbędne minimum. Po kilku latach telekomy
rozdawały telefony w bardzo niskich cenach, a rozmo-

wy można prowadzić bez końca. Takie samo tempo
rozwoju przewiduje się dla branży e-mobility.
Za zmieniającą się rzeczywistością stara nadążyć
się prawo. Podczas Konferencji miałem przyjemność
przybliżyć zebranym zagadnienia prawne związane z
budową i rozwojem sieci stacji ładowania pojazdów
elektrycznych w świetle zmieniającego się prawa.

E-mobility

STAN PRAWNY W E-MOBILITY
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W ramach prezentacji omówiony został stan prawny
w elektromobilności, który chciałbym również przybliżyć czytelnikom.
Potwierdzeniem szybkości zmian w prawie jest
fakt, że stan prawny na jakim opierałem się podczas
prelekcji zdążył się już zmienić.
Rok 2018 jest rokiem przełomowym dla polskiej
branży e-mobility. W lutym tego roku weszła w życie
ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Prace nad ustawą trwały długo. Proszę nie wierzyć w
opinie, ze ustawa ma błędy, gdyż została przygotowana w pośpiechu. Pierwszy projekt ustawy pojawił się
w kwietniu 2017 r.
Po wejściu w życie ustawy w całej okazałości objawiły się błędy jakie zawierała - np. obowiązek podłączania stacji ładowania do sieci OSD. Wskutek zdecydowanej reakcji branży, przygotowano nowelizację
ustawy. Nowelizacja weszła w życie pod koniec lipca
bieżącego roku.

 Co reguluje ustawa o

elektromobilności i paliwach
alternatywnych ?

W pierwszej części ustawa definiuje kilka podstawowych pojęć, takich jak pojazd elektryczny, hybrydowy,
napędzany na wodór, stacja ładowania, itp. Zgodnie ze
słowniczkiem ustawy pojazdem hybrydowym jest tylko hybryda plug-in, a pojazd napędzany na wodór jest
także elektrykiem, z tym że energię elektryczną, którą
wykorzystuje do napędu wytwarza z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych. Poza definicją pojazdu napędzanego wodorem, ustawa niemalże
w ogóle nie reguluje kwestii związanych z wodorem w
transporcie. Pojazd wodorowy pojawia się tylko przy
okazji regulacji dotyczących stref czystego transportu.

E-mobility

 Rozwój infrastruktury
Największa część ustawy została poświęcona rozwojowi infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawodawca zaplanował następujący harmonogram. Do 2020 r. budowa sieci stacji ładowania
została powierzona inwestorom „prywatnym”. Słowo
„prywatnym” należy tu rozumieć szeroko, gdyż stacje
ładowania budują także półki Skarbu Państwa. Jednakże do wskazanej daty podmioty instytucjonalne
(państwowe czy samorządowe) nie będą ingerowały
w rozwój sieci.
Kolejną ważną datą jest 15 stycznia 2020 r. Do te-

go dnia wójt (burmistrz/prezydent miasta) ma obowiązek sporządzić raport dotyczący punktów ładowania w
jego gminie. Z raportu ma wynikać gdzie, ile i o jakiej
mocy zostały wybudowane punkty ładowania, a także
gdzie i o jakiej mocy punkty powstaną do końca 2020 r.
Jednocześnie ustawa o elektromobilności wyznacza
minimalną liczbę punktów ładowania, jaka ma zostać
wybudowana do 31 grudnia 2020 r. Przykładowo: w
gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 1 000 000,
w których zostało zarejestrowanych co najmniej 600
000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców
przypada co najmniej 700 pojazdów samochodowych
ma powstać 1 000 punktów ładowania, w gminach o
liczbie mieszkańców wyższej niż 300 000, w których
zostało zarejestrowanych co najmniej 200 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada
co najmniej 500 pojazdów samochodowych punktów
tych ma być co najmniej 210.
Jeśli z ww. raportu przygotowanego przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) będzie wynikać, że
do 31 grudnia 2020 r. w danej gminie punktów ładowania będzie mniej niż ustawowe minimum, wówczas
organ wykonawczy gminy do 15 marca 2020 r., w porozumieniu z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego, opracowuje plan budowy brakujących punktów ładowania.
Mówiąc w skrócie, w pierwszej fazie za rozwój infrastruktury ładowania odpowiedzialne będą podmioty działające komercyjnie, a gdy te się nie wywiążą z
ustawowego minimum, obowiązek „uzupełnienia” infrastruktury spadnie na OSDe. Koszty postawienia punków
ładowania zostaną doliczone do rachunków za prąd.
Oznacza to ni mniej ni więcej, że za postawienie części punktów ładowania zapłacą klienci OSDe, czyli my
wszyscy. Pojawia się pytanie o zasadność ingerencji
Państwa w rozwój infrastruktury stacji ładowania? Czy
nie lepiej (i taniej) jest pozostawić rozwój sieci stacji ładowania podmiotom komercyjnym?
Witold Chmarzyński, Radca Prawny,
CC Law Cieślikowski Chmarzyński
Kancelaria adwokacko-radcowska
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Ireneusz Piecuch, Partner i Lider Praktyki Teleinformatycznej, Kancelaria CMS

Pierwszy krok na drodze
do Cyberbezpieczeństwa

Płatności cyfrowe w znakomity sposób pozwoliły im na minimalizację ryzyka związanego z pobieraniem haraczu
za odblokowanie zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem serwerów,
a chmura obliczeniowa na wykorzystywanie nielimitowanych zasobów informatycznych. Setki milionów różnego
rodzaju urządzeń przyłączanych do sieci w ramach internetu rzeczy (IoT), pozbawionych jakiejkolwiek ochrony przed
przejęciem kontroli, stanowią niewyczerpane źródło urządzeń wykorzystywanych do ataków DDoS. Ciemna strona
internetu tzw. Dark Net, zapewnia możliwość handlu skradzionymi danymi na
niespotykaną wręcz skalę. Prawdziwe
przestępcze Eldorado - i do tego cyfro-

we. I jeszcze jedno udogodnienie: niska
wykrywalność i jeszcze niższa skuteczność ścigania. Przestępczość cyfrowa to
biznes z definicji globalny. Nie zna granic czy problemów językowych. To dlatego zwalczanie tego typu działalności
wymaga działań ponad granicami. Taka też była geneza powstania regulacji
europejskiej mającej tworzyć zręby dla
powstania skutecznej ochrony gospodarki i obywateli UE w Cyfrowej Europie
- sztandarowym projekcie wdrażanym
przez Komisję Europejską.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz
wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (tzw. dyrektywa

NIS), została uchwalona 6 lipca 2016 r.
Dyrektywa zobowiązała państwa członkowskie do przyjęcia krajowych strategii
w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (w Polsce strategię taką na lata 2017-2022 przyjęto
w dniu 27 kwietnia 2017 r.), utworzyła
tzw. grupę współpracy składającą się z
przedstawicieli państw członkowskich,
komisji oraz Agencji Unii Europejskiej ds.
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA (do dnia dzisiejszego grupa ta opracowała już szereg niewiążących rekomendacji dotyczących poszczególnych
zagadnień adresowanych przez dyrektywę) oraz zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego
(tzw. CSIRT-y). Dyrektywa zobowiązała
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M

cAfee, amerykańska firma stanowiąca część grupy Intel, ocenia, że działalność
cyberprzestępców kosztowała globalną gospodarkę w 2017 r. około 600
miliardów dolarów - czyli prawie 0.8% światowego PKB. Dwie na każde trzy osoby
korzystające z internetu zostały bądź bezpośrednio okradzione, bądź ich dane
zostały przejęte przez cyfrowych przestępców, których osiągnięcia tylko nieznacznie
ustępują działaniom grup specjalizujących się w korupcji oraz w narkobiznesie.
Kolejność ta może zresztą szybko się zmienić. Cyberprzestępcy są bowiem w czołówce
„przedsiębiorców” korzystających z najnowszych rozwiązań cyfrowych.
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także państwa członkowskie do wyznaczenia organów odpowiedzialnych za
realizację celów w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ustanowiła wymogi
dotyczące bezpieczeństwa oraz zgłaszania incydentów czyli zdarzeń mających niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych.
Do dnia 9 maja 2018 r., każdy członek
UE miał dokonać implementacji postanowień dyrektywy do ustawodawstwa
krajowego. W Polsce proces ten zakończył się niedawno, czyli w dniu 1 sierpnia 2018 r., kiedy to Prezydent podpisał
ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
Ustawa weszła w życie po 14 dniach i
przez kolejne lata stanowić będzie fundament systemu ochrony polskich obywateli, przedsiębiorstw oraz jednostek
administracji państwowych i samorządowych przed jednym z głównych zagrożeń XXI wieku.
Zgodnie z wymogami dyrektywy
NIS, polska ustawa definiuje organizacje
krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zadania i obowiązki podmiotów
wchodzących w skład tego systemu,
sposób sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie jej stosowania oraz zakres
Strategii Cyberbezpieczństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład owego systemu wchodzi
dwadzieścia podmiotów lub grup podmiotów, przy czym na potrzeby niniejszego artykułu warto wymienić operatorów usług kluczowych, dostawców
usług cyfrowych, trzy CSIRT-y (MON,
NASK i GOV) oraz sektorowe zespoły
cyberbezpieczństwa.
Operatorem usługi kluczowej, czyli
usługi mającej podstawowe znaczenie
dla utrzymania krytycznej działalności
społecznej lub gospodarczej są podmioty wymienione w załączniku do ustawy.
W odniesieniu do rynku energetycznego są to m.in. przedsiębiorstwa z sektora energii, ciepła, ropy naftowej i gazu,
posiadające koncesję na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania (bądź wydobycia), przesyłania, dystrybucji, obrotu lub magazyno-

wania odpowiednio kopalin, energii elektrycznej, ciepła, ropy naftowej lub gazu.
Ponadto, ustawa wymienia też inne grupy przedsiębiorstw z sektora transportu,
bankowości i infrastruktury rynków finansowych, ochrony zdrowia, zaopatrzenia
w wodę pitną i jej dystrybucji oraz sektora infrastruktury cyfrowej. Do dnia 9
listopada 2018 r., organy właściwe do
spraw cyberbezpieczeństwa muszą,
zgodnie z treścią ustawy, wydać stosowne decyzje o uznaniu danego przedsiębiorstwa za operatora usługi kluczowej,
a następnie powiadomić o tym Mini-

w cyberprzestrzeni, w przypadku podmiotów świadczących usługę kluczową
także w innych państwach UE, konieczne będą konsultacje międzynarodowe
prowadzone przez Ministra Cyfryzacji
(a w zasadzie przez prowadzony przezeń tzw. Pojedynczy Punkt Kontaktowy).
Dla niektórych podmiotów, uznanych za operatorów usługi kluczowej,
może oznaczać to dodatkowe koszty,
a czasami wręcz dodatkowe inwestycje związane z dostosowaniem organizacji wewnętrznej takiego operatora
oraz procesów obowiązujących w jego

stra Cyfryzacji, który prowadzi wykaz
takich podmiotów. Co ciekawe, decyzja
ta będzie podlegać natychmiastowemu
wykonaniu, niezależnie od ewentualnej
ścieżki odwoławczej. Mając na uwadze
fakt, że implementacja dyrektywy NIS,
ma służyć także zbudowaniu ogólnoeuropejskiego systemu zapewniającego
bezpieczeństwo krajów członkowskich

przedsiębiorstwie do wymogów ustawy. Głównym obowiązkiem każdego
operatora usługi kluczowej jest wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi
kluczowej. W ramach takiego systemu,
operatorzy zobowiązani będą między innymi do prowadzenia systematycznego

cechy uporczywości i spełnione zostałyby jeszcze dodatkowe warunki, kara
mogłaby wynieść nawet 1 mln zł.
Kolejnym obowiązkiem operatora
usługi kluczowej (tym razem z terminem realizacji 6 miesięcy), również zagrożonym karą (w wysokości 100 tys.
złotych), jest obowiązek polegający na
wdrożeniu odpowiednich i proporcjonal-

bezpieczeństwo i ciągłość dostaw usług,
od których zależy świadczenie usługi kluczowej, a także wdrażanie, dokumentowanie i utrzymywanie planów działania
umożliwiających ciągłe i niezakłócone
świadczenie usługi kluczowej, poufność,
integralność, dostępność i autentyczność
informacji oraz monitorowanie systemu
w trybie ciągłym.

79

Ponadto, system zarządzania bezpieczeństwem winien zapewniać zbieranie informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i podatnościach na
incydenty, możliwość zarządzania tymi
incydentami (m.in. możliwość usuwania przyczyn wystąpienia takich incydentów) oraz stosowanie środków zapobiegających i ograniczających wpływ
incydentów na bezpieczeństwo systemu
informacyjnego wykorzystywanego do
świadczenia usługi kluczowej.
Praktyka stosowania ustawy o KSC
pozwoli na lepsze zrozumienie na ile wymagania te traktowane będą literalnie, a
na ile określają one wyłącznie kierunek
pożądanych działań.
Pozostałe obowiązki operatora usługi kluczowej sprowadzają się do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za
utrzymywanie kontaktów z innymi podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, utrzymywania stosownej
dokumentacji oraz powołanie wewnętrznej struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo lub
zawarcie umowy z podmiotem świadczącym usługi z tego zakresu (podmioty takie także wchodzą w skład KSC).
Operator usługi kluczowej ma także
obowiązek (przynajmniej raz na dwa
lata), przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa przez podmiot lub audytorów do tego upoważnionych. Pierwszy
taki audyt powinien się odbyć w terminie roku od dnia doręczenia decyzji o
uznaniu za operatora usługi kluczowej.
Wyjątek od tej zasady stanowią operatorzy, u których osoby spełniające warunki
zdefiniowane w ustawie dla audytorów,
przeprowadziły w danym roku audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji na podstawie ustawy z 17 lutego 2015 r. o informatyzacji podmiotów
realizujących zadania publiczne.
Nieco inny reżim ustawowy stosować się będzie do dostawców usług
cyfrowych. Określenie to obejmuje dostawców internetowych platform handlowych, usług przetwarzania w chmurze
oraz dostawców wyszukiwarek internetowych. Dyrektywa NIS, podkreśla-
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nych do oszacowanego ryzyka środków
technicznych i organizacyjnych, uwzględniających najnowszy stan wiedzy. Adekwatność i proporcjonalność to zasady
określone w dyrektywie NIS, dość dobrze
oddające relacje pomiędzy zagrożeniem,
a koniecznymi inwestycjami. Polska ustawa idzie jednak dalej wymieniając szereg
cech, którymi system zarządzania bezpieczeństwem musi się charakteryzować.
Otóż wdrożone środki techniczne i organizacyjne muszą zapewniać utrzymanie i
bezpieczną eksploatację systemu, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,

fot: Pixabay.com

szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarządzania tym ryzykiem. Dyrektywa NIS wyraźnie zachęca w takim
przypadku do stosowania europejskich
lub uznanych międzynarodowych norm.
Przykładem takiej normy jest chociażby norma ISO 27001. System taki winien zostać wdrożony w terminie trzech
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o
uznaniu za operatora usługi kluczowej,
a ustawa przewiduje możliwość nałożenia kary w wysokości 150 tysięcy zł na
podmioty, które takiemu obowiązkowi
uchybią. Jeśli uchybianie takie miałoby
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jąc niższy niż w przypadku operatorów
usług kluczowych poziom ryzyka, nakazuje tu stosowanie łagodniejszych
wymogów w zakresie bezpieczeństwa
oraz pozostawienie dostawcom usług
cyfrowych swobody w podejmowaniu
środków, które uznają za odpowiednie
do zarządzania ryzykiem, na jakie może
być narażone bezpieczeństwo ich sieci i
systemów informatycznych. Uznając potrzebę dalej idącej harmonizacji podejścia, Komisja wydała także 18 stycznia
2018 r. rozporządzenie wykonawcze w
tym zakresie. Podążając za dyrektywą,
ustawa o KSC nakazuje więc dostawcom usług cyfrowych podjęcie właściwych i proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych określonych
w rozporządzeniu wykonawczym oraz
podjęcie środków zapobiegających i minimalizujących wpływ incydentów na
usługę cyfrową.
Zarówno dostawcy usług kluczowych, jak i cyfrowych zobowiązani są
(choć nieco w innym zakresie) do obsługi incydentów, ich klasyfikacji oraz
zgłaszania ich do właściwego CSIRT.
W przypadku operatorów usług kluczowych dotyczy to incydentów poważnych, czyli takich, które powodują
lub mogą powodować poważne obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości
świadczenia usługi kluczowej. Dostawcy usług cyfrowych zgłaszać będą incydenty istotne - tj. incydenty, które mogą spowodować, iż usługa taka będzie
niedostępna przez ponad 5 milionów
użytkownikogodzin, które doprowadziły do utraty integralności lub poufności
danych (lub powiązanych usług) co najmniej 100 tysięcy użytkowników w skali
UE), incydenty powodujące ryzyko dla
bezpieczeństwa publicznego lub ryzyko wystąpienia ofiar śmiertelnych a także incydenty, które wyrządziły, przynajmniej jednemu użytkownikowi UE stratę
materialną wyższą niż milion euro. Każdy taki incydent winien być zgłoszony
niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 24 godzin od jego wykrycia, pod
rygorem kary w wysokości 20 tys. zł
za każdy przypadek braku zgłoszenia.

Kolejną po dostawcach usług kluczowych oraz dostawcach usług cyfrowych grupą podmiotów wchodzących w
skład KSC są, zgodnie z wymogami dyrektywy NIS, organy krajowe do spraw
bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Polska ustawa wdrażająca
dyrektywę przewiduje dość rozbudowaną i skomplikowaną strukturę składającą
się z trzech zdefiniowanych w ustawie
CSIRT-ów (CSIRT GOV - prowadzony
przez Szefa ABW, CSIRT MON - prowadzony przez Ministra Obrony Narodowej
oraz CSIRT NASK - prowadzony przez
Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy), sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa, organów właściwych do
spraw cyberbezpieczeństwa (przykładowo Minister Energetyki w odniesieniu do
sektora energii), Pojedynczego Punktu
Kontaktowego, Pełnomocnika Rządu do
Spraw Cyberbezpieczeństwa oraz Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa.
CSIRT-y współpracując na gruncie
krajowym z pozostałymi wymienionymi tu podmiotami a na gruncie europejskim współpracując w ramach tzw.
Sieci krajowych CSIRT, mają zapewnić
spójny i kompletny system zarządzania
ryzykiem na poziomie krajowym, realizując zadania na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa
o charakterze ponadsektorowym i
transgranicznym, a także zapewniając koordynację obsługi zgłoszonych
incydentów. Mogą też w niektórych
przypadkach udzielać wsparcia w obsłudze incydentów. Najbardziej widocznym, zewnętrznym objawem działalności
CSIRT-ów będą zapewne komunikaty o
zidentyfikowanych zagrożeniach cyberbezpieczeństwa, ale uprawnienia tych
podmiotów sięgają dużo dalej, łącznie
z prowadzeniem badań urządzeń informatycznych i oprogramowania w celu
identyfikacji podatności, której wykorzystanie może zagrozić w szczególności integralności, poufności, rozliczalności, autentyczności lub dostępności
przetwarzania danych mogących mieć
wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub

istotny interes bezpieczeństwa państwa.
Badania takie mogą stanowić podstawę
do wystąpienia do Pełnomocnika Rządu o wydanie rekomendacji dotyczących stosowania takich urządzeń lub
oprogramowania. CSIRT-y mają także
uprawnienia do wystąpienia do organu
właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa z wnioskiem o wezwanie operatora usługi kluczowej lub dostawcy usługi
cyfrowej, aby w wyznaczonym terminie
usunął podatności, które doprowadziły
lub mogłyby doprowadzić do incydentu
(nie usunięcie takiej podatności zagrożone jest sankcją w wysokości 20 tys. zł).
Koordynację działań i realizowanie
polityki rządu w zakresie cyberbezpieczeństwa ustawa pozostawia w rękach
Pełnomocnika (w randze Sekretarza
lub Podsekretarza Stanu), podlegającego Radzie Ministrów i powoływanego i
odwoływanego przez Prezesa Rady Ministrów. Pełnomocnik taki dokonywać
ma między innymi analizy ocen funkcjonowania KSC, sprawować nadzór nad
procesem zarządzania ryzykiem KSC,
opiniować dokumenty rządowe mające
wpływ na realizacje zadań z zakresu
cyberbezpieczeństwa oraz wydawać
rekomendacje dotyczące stosowania
urządzeń informatycznych lub oprogramowania na wniosek CSIRT. W jego
gestii pozostawać będzie także współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa z innymi państwami, wspieranie
badań naukowych i rozwój technologii
z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz
podejmowanie inicjatyw edukacyjnych
w tym zakresie. Przy Radzie Ministrów
powstanie także Kolegium, jako ciało
opiniodawczo-doradcze a niezależnie od Pełnomocnika i Kolegium, Prezes Rady Ministrów, w celu koordynacji działań administracji rządowej w
zakresie cyberbezpieczeństwa otrzymał uprawnienie wydawania wiążących
wytycznych dotyczących zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym. Głównym narzędziem
kształtowania polityki rządu będzie
jednak Strategia przyjmowana przez
Radę Ministrów w drodze uchwały.

Strategia taka zostanie przyjęta do dnia
31 października 2019 r.
Kończąc omawianie głównych wątków ustawy o KSC, warto także wspomnieć o tym, że do dnia 1 stycznia 2021
r. Minister Cyfryzacji zobowiązany będzie zapewnić rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego wspierającego
działania opisane w ustawie, w szczególności zgłaszanie i obsługę incydentów oraz ostrzeganie o zagrożeniach
cyberbezpieczeństwa.
Niewątpliwie samo uchwalenie ustawy o KSC jest olbrzymim krokiem naprzód, bo choć wymuszona dyrektywą
NIS, daje ona szanse na systematyczne i kompleksowe zaadresowanie problemu stanowiącego jedno z głównych
wyzwań cyfryzacji życia prywatnego i
publicznego. Jak zostało to już wspomniane, cyberprzestępczość to intratny biznes ale nie tylko. Wykorzystywanie złośliwego oprogramowania służyć
może jako narzędzie wspomagające lub
zastępujące działania militarne (możemy wspomnieć chociażby wirus Stuxnet, który sparaliżował na lata irański
projekt jądrowy), narzędzie do szpiegostwa przemysłowego na olbrzymią skalę
(wedle specjalistów wartość skradzionej
w ten sposób własności intelektualnej
liczy się w miliardach dolarów) a także
narzędzie mogące wpłynąć na to, jakie
będą wyniki kolejnych wyborów. Cyberzagrożenia to globalne wyzwanie cywilizacyjne o potencjalnych negatywnych skutkach nieporównywalnych ze
skutkami naruszenia dóbr osobistych.
Nic zatem dziwnego, że w niektórych
krajach implementacja dyrektywy NIS
wiąże się z sankcjami porównywalnymi
z tymi, które przewiduje dziś inna regulacja europejska - RODO.
Wydaje się jednak, że oprócz niewątpliwych zalet, ustawa o KSC ma także poważne wady, które mogą znacznie
utrudnić a być może uniemożliwić osiągniecie zakładanych celów. Po pierwsze,
w proponowanym kształcie, ustawa ta
tworzy niesłychanie skomplikowany system kilkudziesięciu organów mających
nierzadko podobne cele i kompetencje,

które powinny aktywnie ze sobą współpracować. Narzędzie mające zapewnić efektywność tej współpracy pojawi
się jednak dopiero za ponad dwa lata.
Oczywiście, specjalny system można
zastąpić istniejącymi narzędziami informatycznymi, ale dużo trudniej będzie się
zmierzyć z wyzwaniem pozyskania odpowiednio licznego grona specjalistów
skłonnych do rozwijania swojej kariery
w ramach służby publicznej.
Kolejnym problemem jest finansowanie. Jednym z głównych zarzutów
Raportu NIK z 2015 r. weryfikującego
działania ówczesnej administracji w obszarze cyberbezpieczeństwa, był brak
stworzenia solidnych podstaw finansowych dla funkcjonowania systemu
ochrony. Obecna regulacja nie zmienia
tego stanu rzeczy w zasadniczy sposób.
Co więcej, zgodnie z treścią ustawy o
KSC, wyczerpanie wyjątkowo skąpych
limitów budżetowych związanych z jej
realizacją, oznaczać będzie ograniczenie działań przewidzianych tą ustawą (tj.
zmniejszenie liczby kontroli, rezygnacja
z ćwiczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa etc.). To trochę tak, jakby straży
pożarnej ustalić odgórne limity na zużycie paliwa a po ich wyczerpaniu zaprzestać wyjazdów do pożarów. W tym
samym czasie budżet USA przeznaczany na zwalczanie cyberprzestępczości
to ponad 14 miliardów dolarów rocznie.
Pomimo, że prace nad ustawą trwały bardzo długo, nie ustrzeżono się też
licznych niejasności, które mogą w przyszłości powodować problemy interpretacyjne. Przykładowo, po wystąpieniu
incydentu to operator usługi kluczowej
zobowiązany jest do zapewnienia jego
obsługi, „współpracując” w tej mierze
z odpowiednim CSIRT-em. Na czym
jednak polegać ma taka współpraca?
Ustawa nakłada także na CSIRT-y obowiązek „reagowania” na zgłoszone incydenty, ale nie wyjaśnia na czym reakcja taka ma polegać. Jeszcze inny
przepis tejże ustawy przewiduje, że w
uzasadnionych przypadkach i wyłącznie
na wniosek operatora usługi kluczowej,
dostawcy usług kluczowych lub innych

uprawnionych podmiotów, CSIRT może
zapewnić wsparcie w obsłudze incydentów. Nie wiadomo jednak o jakich uzasadnionych przypadkach mowa i jakie
będą kryteria udzielenia takiej pomocy.
Na CSIRT-y nałożono także obowiązek
przekazania operatorowi usługi kluczowej zgłaszającemu poważny incydent,
informacji dotyczących działań podjętych po zgłoszeniu incydentu, które mogłyby pomóc w jego obsłudze… ”jeżeli
pozwalają na to okoliczności”. Podobnych znaków zapytania jest więcej.
Wydaje się także, że ustawa w swoim obecnym kształcie, ma niewielkie
szanse na stworzenie skutecznej platformy aktywnej współpracy pomiędzy
podmiotami prywatnymi a podmiotami
publicznymi. Jej tradycyjna, nakazowo-rozdzielcza konstrukcja wydaje się ignorować fakt, że to po stronie przedsiębiorców istnieją olbrzymie zasoby, które
można byłoby wykorzystać dla osiągnięcia zakładanych celów. W końcu, wydaje
się, że absolutnie słuszna idea przeprowadzania obowiązkowych audytów w
zakresie cyberbezpieczeństwa, również
może nie osiągnąć zakładanych celów, a
to na skutek dość liberalnego podejścia
do kompetencji audytorów przeprowadzających takie audyty.
Pomimo tych mankamentów, pierwszy krok na drodze do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa został dokonany. Ważne, aby kolejne działania
związane z wdrożeniem tej ustawy w
życie (w tym wydanie wszystkich aktów wykonawczych, zorganizowanie
efektywnej pracy nowych organów oraz
aktywne uczestniczenie Polski w pracach organów europejskich) pokazały,
że jest to krok wystarczająco duży, aby
pokonać pierwszą przeszkodę. Nie ma
bowiem nic bardziej niebezpiecznego
jak próba pokonania przepaści w kilku krokach.
o
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bezpieczeństwo informatyczne?
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oryzontem, który ogranicza moje rozważania jest 2050 r. Perspektywa stosunkowo
bliska, jak na próbę wizjonerstwa i futurologii, a jednocześnie odległa, jeśli wziąć
pod uwagę przyspieszenie technologiczne i tempo zmian cywilizacyjnych.

Lata po 2050 r. to światy syntetyczne, pełne immersji (proces zanurzania
albo pochłaniania przez rzeczywistość
elektroniczną), innymi słowy: będzie to
świat o rozszerzonej rzeczywistości, całkowicie wirtualny i cyberprzestrzenny,
ale nie ten ze światów gier, a świat wir-

tualny „na serio”, globalna szybkoprzestrzeń. Oparty na trudnych obecnie do
wyobrażenia wynalazkach i rewolucyjnych zdobyczach nauki i techniki.
Ta transformacja przyniesie istotne przemiany społeczne, gospodarcze
i polityczne, wpływając praktycznie na

wszystkie sfery aktywności człowieka,
przeobrażając zasadniczo modele życia.
Ludzkość zderzy się z rozbudowanym rynkiem medialnym przekraczającym możliwości percepcji odbiorców.
Dyfuzyjny rozwój mediów komunikowania wpłynie na transformację prze-
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Szyfrowanie kwantowe wykorzystuje
zjawisko nielokalności, określone przez
Alberta Einsteina jako „upiorne działanie na
odległość”. Nielokalność uwikłana jest w znane
eksperymentalnie zjawiska, takie jak splątanie
czy kwantowa teleportacja - które przez szereg
dekad były tylko ciekawostkami

szą rolę, a świat był pełen chaosu i niepewności. Kryzys, jaki zapanował, był
wynikiem oddziaływania czynników
o różnym charakterze i występujących
w różnym horyzoncie czasowym, którym nie towarzyszyły konieczne zmiany
regulacyjne i nadzorcze.
Niestety, przestępcy takie technologie jak robotyka, biologia syntetyczna,
sztuczna inteligencja, nanotechnologia
i komputery kwantowe stale skutecznie
kompromitowali. Wykorzystując każdą
słabość tych technologii: kradli dane,
atakowali urządzenia i obiekty OT i manipulowali rzeczywistością, którą mieli
wokół siebie.
Słowo „ransomware” (oprogramowanie szantażujące) wciąż pojawiało
się w nagłówkach wiadomości i było
jednym z największych zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Również każda nowa technologia
niosła za sobą nowe luki bądź błędy.
Największym zagrożeniem dla firm były
ataki zero day. Luka zero-day (lub exploit zero-day) to właściwość nowych produktów z luką bezpieczeństwa.
Sytuacja stała się jeszcze bardziej
dramatyczna pod koniec drugiej dekady
XXI wieku. Zidentyfikowano w sieciach
korporacyjnych w kilku regionach (głównie w Ameryce Łacińskiej) szkodliwą
koparkę kryptowaluty o nazwie PowerGhost. PowerGhost był rozprzestrzeniany poprzez infekcję zarówno stacji roboczych, jak i serwerów i stosował wiele
różnych technik bezplikowych. Skomplikowało to bardzo mocno procesy wykrywania i neutralizowania zagrożenia.
To był bardzo groźny sygnał, oznaczał
bowiem, że atakowanie cyberprzestępców rozszerzyło się i już nie tylko użyt-

kownicy indywidualni są atakowani, ale
również duże przedsiębiorstwa. Niestety,
nawet czołowe agencje wywiadowcze
sporo przegapiły i nie zapobiegły tym
poważnym atakom. Agresorzy pozostali nieznani, nie wiadomo było, czy to
są państwa, organizacje, czy jednostki.
Była to również konsekwencja istnienia globalnej sieci. Upowszechnienie
dostępu do internetu miało być triumfem
demokracji, a tak naprawdę, zaczęło…
zagrażać wolności i demokracji.
Społeczeństwo nie rozumiało, dlaczego, skoro byliśmy w stanie sfotografować galaktyki oddalone o miliardy lat
świetlnych, manipulować genami sterującymi procesami życiowymi i dotrzeć do
wnętrza atomu, nie możemy uporać się
z cyberprzestępcami.
Sprawy zaszły za daleko. Nasza
cywilizacja, jeśli miała przetrwać, musiała na nowo określić warunki w jakich
działa cyberprzestrzeń.
Potrzebna były spektakularne zmiany!
I wreszcie nadeszły.
Dostosowano metodologię do problemu, który wydawał być się nierozwiązywalny. Pomogło przestawienie się na
myślenie poza schematami. Zrezygnowano z dopasowywania rozwiązań na
siłę do określonej metodologii. Trochę
przypadkowo sięgnięto do zasady ekonomii myślenia zwanej „brzytwą Ockhama”. Rozwiązania następnie wzbogacono o elementy Artificial Life i struktury
emergentne.
Ale, po kolei.
William Ockham to żyjący na przełomie XIII i XIV w. angielski filozof i teolog
franciszkański. Zradykalizował on sformułowane przez Platona i Arystotelesa
zasady ekonomii myślenia. W XVII w.
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strzenną i czasową uwarunkowań życia
społecznego, wykreuje nowe formy działania i współdziałania, które nie będą już
połączone z jednością miejsca i czasu.
Część osób z pozoru lepiej się będzie czuła w świecie wirtualnym niż realnym. Wywoła to cały szereg nowych
chorób. Uzależnienia te znajdują się od
szeregu lat na międzynarodowej liście
klasyfikacji chorób OCD-10 (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych).
Prognozuje się, że po 2050 r. roboty
staną się integralną częścią codziennego życia wszystkich ludzi. Automatyzacja i robotyzacja będzie wszechobecna, a dzisiejsi informatycy ewoluują do
… roli nauczycieli maszyn i opiekunów
sztucznych inteligencji. Pojawią się też
nowe zawody, bezpośrednio wynikające
z rozwoju technologicznego.
Tworzenie oprogramowania zostanie całkowicie zautomatyzowane. To
zoptymalizuje tempo jego powstawania
i zapewni wysoką jakość.
Cyber fabryki przejdą kolejną faza digitalizacji i wykorzystując automatyczne
procesy samoplanowania, samoadaptacji i samokonfiguracji będą produkować
krótkie serie wyrobów i spersonalizowane egzemplarze urządzeń.
To oznacza, że trzeba być gotowym
do objęcia umysłem i skoordynowania
działanie gigantycznej ilości czujników
(liczbę urządzeń podpiętych do sieci
określa się w miliardach sztuk).
Sytuację dodatkowo skomplikuje lawinowy wzrost ilości cyfrowych narzędzi
produkcji i dystrybucji.
Dwie dekady wcześniej (około 2030
r.) rozpadowi uległ ład świata, który opierał się na filarze państwa narodowego.
Nastał świat opanowany globalizacją,
świat kumulowania się nierównowagi
finansowej, handlowej, płatniczej, demograficznej, surowcowej i ekologicznej; świat kolejnego, ogólnoświatowego
kryzysu gospodarczego, a perspektywa
cyberwojny doprowadziła do kolejnego
wyścigu zbrojeń.
Był to czas, gdzie iluzoryczność
wykształcenia odgrywała coraz więk-
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brzytwa Ockhama została oddzielona
od swego średniowiecznego kontekstu
i jako zasada ekonomii myślenia stała się
podstawą nowożytnej metodologii nauki.
Zgodnie z tym ujęciem, nie należy wprowadzać nowych pojęć i założeń, jeśli
nie ma się ku temu mocnych podstaw,
a najprostsze rozwiązania teoretyczne,
przyjmujące najmniejszą liczbę założeń,
uważane są za najlepsze.
Z kolei, Artificial Life to dziedzina silnie interdyscyplinarna i obejmująca takie obszary jak sztuczna inteligencja,
robotyka, matematyka, fizyka, biologia,
lingwistyka, filozofia i informatyka.
Emergencja to ogólna cecha tzw.
układów złożonych powodująca, że są
one nieredukowalne - z praw opisujących ich elementy składowe nie wynikają logicznie właściwości i zachowania
systemu jako całości. Mówiąc w skrócie
i w mocnym uproszczeniu: całość to coś
więcej niż suma części.
W oparciu o te rozwiązania opracowano całkowicie zautomatyzowany,
zintegrowany, trójwarstwowy, wzajemnie uzupełniający się system bezpieczeństwa. System ten łączy ze sobą różne elementy – wielowarstwową
obronę, systemy ofensywne oraz rozwiązania, pozwalające na minimalizację skutków ataku.
W chwili uruchomienia składał się
on z 27 naziemnych stacji odbiorczo-nadawczych zlokalizowanych w różnych miejscach świata i 64 satelitów,
umieszczonych na orbitach okołoziemskich, a jego pracę wspomagało 12 superkomputerów.
Początkowo był bliźniaczo podobny do projektu Echelon (sieć wywiadu
elektronicznego zarządzana przez amerykańską służbę wywiadu NSA). W kolejnych dekadach XXI w. był rozwijany
niezależnie od sieci Echelon.
Pozwala on przeglądać 100% całego ruchu internetowego świata, monitorować rozmowy telefoniczne przez
linie naziemne i komórkowe, czytać faksy, monitorować połączenia satelitarne,
a także śledzić historie kliknięć w komputerowych przeglądarkach.

Stale monitorowane są podstawowe
procesy związane z bezpiecznym wprowadzaniem danych, integralnością pamięci operacyjnej, rozróżnianiem danych
i kodu, przepływem informacji i ograniczeniami w ramach kontroli dostępu.
Elementy nie spełniające określonych
norm (anomalie) zostają albo wyłączone albo wyeliminowane.
Osiągnięto w ten sposób niesamowitą moc samooczyszczania, regeneracji i rewitalizacji systemów zbliżoną do
procesów neurogenezy (proces tworzenia nowych neuronów w mózgu).
Procesowi regeneracji i przywróceniu
właściwości użytkowych podlega każdy niespełniający integralności element
zbioru. Zabezpieczają to kryptograficzne algorytmy ochrony integralności danych, które rozwinęły się i rozwijają się
w sposób niezwykle dynamiczny. Bezpieczna informatyka zyskała neuronalne
korelaty integralności, potrafi sama się
odtwarzać. Również technologia rejestrów rozproszonych (blockchain) przeszła kolejne etapy rozwoju, co uniemożliwia niezauważoną ingerencję w dane.
Technologia ta, przez szereg dekad XXI
w., odgrywała wiodącą rolę na rynku
rozwiązań IT.
Olbrzymi wpływ na poprawę bezpieczeństwa miała również budowa bardzo
szerokiej sieci sensorów zapewniających
wczesne ostrzeganie o wydarzeniach
w sieci, zautomatyzowaną analizę kryminalistyczną i neutralizację zagrożeń.
Zadbano również o rozwój kwantowych systemów szyfrowania danych.
Osiągnięto bardzo wysoką szybkość
dystrybucji klucza, a nowe systemy były w stanie transmitować zaszyfrowane
dane z szybkością kilkudziesięciu megabitów na sekundę.
Działania te umożliwiły stworzenie
światowej sieci komunikacyjnej opartej
na szyfrowaniu kwantowym 4D odpornej na turbulencje powietrzne i promieniowanie elektromagnetyczne.
Szyfrowanie kwantowe wykorzystuje
zjawisko nielokalności, określone przez
Alberta Einsteina jako „upiorne działanie
na odległość”. Nielokalność uwikłana

jest w znane eksperymentalnie zjawiska, takie jak splątanie czy kwantowa
teleportacja - które przez szereg dekad
były tylko ciekawostkami.
Rozwiązania te miały i mają jednak
swoje ograniczenia. Konsumują bowiem
bardzo dużo zasobów.
Ograniczenia początkowo wynikały z wydajności komputerów. Wprawdzie konstruktorzy i programiści stale ją
zwiększali wykorzystując przy budowie
systemów obliczeniowych rozwiązania hybrydowe, łączące wielordzeniowe procesory ogólnego przeznaczenia
i dedykowane, masywnie zrównoleglone akceleratory obliczeniowe, ale
to wszystko za mało. Problem został
złagodzony gdy pojawiły się komputery kwantowe (logika wielowartościowa), które następnie zostały zastąpione maszynami budowanymi w oparciu
o DNA. Te z kolei zostały wyparte przez
komputery neuronowe. Kolejny skok
wydajnościowy osiągnięto stosując rekonfigurowalne układy programowalne.
Zadbano również, z myślą o wzmocnieniu bezpieczeństwa, o rozwinięcie
programów szkoleniowych dla wszystkich grup społecznych. W szkołach
wprowadzono nauczanie oparte na konektywizmie (uczenie zdolności do tworzenia sieci i przechodzenia przez nie).
Spowodowało to wzrost kultury i myślenia o bezpieczeństwie.
To był przełom na skalę globalną.
Poziom bezpieczeństwa informatycznego wzrósł wielokrotnie.
Potrafiliśmy, więc … daliśmy radę.
Trwało to ponad 30 lat i kosztowało…. nieco ponad 25 bilionów USD (dla
porównania: budżet USA na 2018 r.to
4,1 bilionów USD).
o
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Andrzej Cieślak, Ekspert ds. Bezpieczeństwa i Komunikacji Przemysłowej,
CCIE #48567, MSc Ethical Hacking & Computer Security, SCPIN, CCDP, CCNP Sec,
CCNA Industrial, ISO 27001 Auditor, Prince 2 Practitioner, NSA Recognition
FIRMA: Dynacon sp. z o.o.

Piotr Jaskólski,
Product Manager Siemens RUGGEDCOM.
FIRMA: Siemens Sp. z o.o.

Nowa era

akłady wytwarzające jakiekolwiek dobra konsumpcyjne, opierające swoją
produkcję na standardach przemysłu procesowego, zderzają się z zagadnieniami
wymiany informacji na masową skalę, wymiany danych pomiędzy światem biznesu
oraz połączeniami pomiędzy OT (Operation Technology/Technologia Operacyjna),
ICT (Information and Communication Technolog /Technologia Informacyjna
i Komunikacyjna) i IT (Information Technology/Technologia Informacyjna). Jak
optymalnie podejść do budowy skutecznej strategii komunikacji w przemyśle? Jak
wybrać właściwą technologię i ją wdrożyć? W końcu jak eksploatować i utrzymywać
wypracowany poziom jakości i skuteczności wymiany danych w środowisku OT?
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komunikacji przemysłowej
Z
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Poruszane zagadnienie jest osadzone w środowisku przemysłowym i jako
takie wymaga niezależnego podejścia
i obsługi. Większość projektów dotyczących modernizacji czy implementacji
nowych sieci przemysłowych oparte jest
o środowisko IT. Dla systemów sterowania prace te oparte są o wysoce izolowane i specjalistyczne rozwiązania sygnalizacyjne. Konieczność łączenia i zarazem
izolacji tych stref materializuje, obserwowane w coraz większej skali przenikanie, czy wręcz wprost przeszczepianie niemodyfikowanych rozwiązań IT,
do przemysłowych środowisk przesyłu
danych. Rozumienie rozpoznanych różnic pomiędzy światem IT, ICT i OT jest
uważane za pierwszy skuteczny i bezpieczny krok w doborze strategii i tym
samym odpowiedzi na postawione na
wstępie pytania. Różnice te efektywnie
ujęto w m.in. dokumentach NIST.
Spojrzenie na świat ICS (Industrial
Control Systems/Przemysłowe Systemy Sterowania) jako środowisko kontrolujące świat fizyczny, a na świat IT
jako środowisko zarządzające danymi,
ułatwia interpretację zasadniczych różnic. Usługi ICS mają wiele cech różniących się od tradycyjnych systemów IT,
w tym różne rodzaje ryzyka i priorytety.
Systemy ICS mają różne wymagania

dotyczące wydajności i niezawodności,
a także korzystają z systemów operacyjnych i aplikacji, które mogą być uznane
za niekonwencjonalne w typowym środowisku sieci IT. Zabezpieczenia muszą
być implementowane w sposób zapewniający integralność systemu podczas
normalnych operacji, a także podczas
sytuacji kryzysowych.
Początkowo system ICS miał niewielkie podobieństwo do systemów IT,
ponieważ systemy ICS były izolowanymi
systemami z zastrzeżonymi protokołami kontrolnymi, wykorzystującymi specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie.
Powszechnie dostępne, tanie urządzenia Ethernet i protokół internetowy (IP)
zastępują obecnie starsze, zastrzeżone
technologie, co zwiększa możliwości luk
w zabezpieczeniach i incydentów związanych ze stabilnością rozwiązań czy
cyberprzestępczością. Ponieważ ICS
przyjmuje rozwiązania IT (jedynie opisywane jako OT), które są projektowane
i wdrażane przy użyciu standardowych
komputerów, systemów operacyjnych
i protokołów sieciowych, zaczynają przypominać systemy IT. Ta integracja obsługuje nowe możliwości dzięki IT, ale
zapewnia również znacznie mniej izolacji dla ICS od świata zewnętrznego niż
systemy wcześniejsze.

Biorąc pod uwagę istotny aspekt
środowiska systemów technologicznych
w tym systemów sterowania w kontekście np. infrastruktury krytycznej, należy
rozważyć zastosowanie rekomendacji
wynikającej wprost z zapisów dokumentu NIST 800.82 rev 2.
Podczas gdy rozwiązania bezpieczeństwa zostały opracowane
w celu radzenia sobie z tymi problemami bezpieczeństwa w typowych
systemach IT, należy wprowadzić
specjalne środki ostrożności przy
wprowadzaniu tych samych rozwiązań do środowisk ICS. W niektórych
przypadkach potrzebne są nowe rozwiązania komunikacji, bezpieczeństwa
oraz szkoleń dostosowane do środowiska ICS.
Systemy ICS są na ogół krytyczne
czasowo, z kryterium dopuszczalnych
poziomów opóźnienia i fluktuacji dyktowanych przez poszczególne instalacje.
Niektóre systemy wymagają deterministycznych odpowiedzi. Wysoka przepustowość zazwyczaj nie jest niezbędna
w przypadku usługi ICS. W przeciwieństwie do tego systemy IT zazwyczaj wymagają dużej przepustowości i zazwyczaj
mogą wytrzymać pewien poziom opóźnień i fluktuacji. Istnieją systemy IT biorące
pod uwagę względy wartości czasowej,

wymaganych zasobów, które spełniłyby
wymagania aktualnie stosowanych zabezpieczeń, zatem dodawanie funkcji
może nie być możliwe.
Protokoły komunikacyjne i media
używane przez środowiska ICS do sterowania urządzeniami obiektowymi i komunikacji wewnątrz-procesowej zwykle
zasadniczo różnią się od większości protokołów informatycznych.
Zarządzanie zmianą ma kluczowe
znaczenie dla utrzymania integralności
systemów informatycznych i kontrolnych. Niezaktualizowane oprogramowanie stanowi jedną z największych luk
w zabezpieczeniach danego systemu.
Aktualizacje oprogramowania w systemach IT, w tym poprawki zabezpieczeń,
są zazwyczaj stosowane w odpowiednim czasie, w oparciu o odpowiednią
politykę bezpieczeństwa i procedury.
Ponadto procedury te są często zautomatyzowane za pomocą narzędzi serwerowych. Aktualizacje oprogramowania systemów ICS nie zawsze mogą
być wdrożone zgodnie z wymaganiami
producentów poszczególnych komponentów, ponieważ te aktualizacje muszą
być dokładnie przetestowane przez dostawcę aplikacji systemów sterowania
i głównego operatora przed wdrożeniem, a niedostępności komponentów
ICS muszą być zaplanowane z wyprzedzeniem. System ICS może również wymagać ponownej walidacji w ramach
procesu aktualizacji. Innym problemem
jest to, że wiele usług ICS wykorzystuje
starsze wersje systemów operacyjnych,
które nie są już obsługiwane przez integratora. W związku z tym dostępne
poprawki mogą nie mieć zastosowania.
Zarządzanie zmianami dotyczy również
sprzętu i oprogramowania układowego.
Proces zarządzania zmianami, gdy jest
stosowany do ICS, wymaga starannej
oceny przez ekspertów OT pracujących
w powiązaniu z personelem bezpieczeństwa i IT. Bezpośrednie stosowanie systemów zarządczych ze świata IT może
być katastrofalne w skutkach.
Podsumowując, systemy ICS często
różnią się znacznie od odpowiedników
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IT, wymagając różnych zestawów umiejętności, doświadczenia i poziomu wiedzy specjalistycznej. Sieci przemysłowe
są zwykle zarządzane przez inżynierów
OT, a nie przez personel IT. Założenia,
że różnice nie są znaczące, mogą mieć
katastrofalne konsekwencje. Dodatkowo
różnice operacyjne i źródła ryzyk między
systemami ICS a systemami informatycznymi stwarzają potrzebę zwiększenia złożoności w kontekście komunikacji, cyberbezpieczeństwa i strategii
operacyjnych. Interdyscyplinarny zespół
inżynierów OT, operatorów systemów
sterowania i specjalistów ds. Bezpieczeństwa IT musi ściśle współpracować,
aby zrozumieć możliwe konsekwencje
instalacji, działania i utrzymania rozwiązań bezpieczeństwa w połączeniu
z działaniem systemu sterowania. Specjaliści IT pracujący z ICS muszą zrozumieć wpływ niezawodności technologii
komunikacji i bezpieczeństwa informacji przed wdrożeniem. Niektóre systemy
operacyjne i aplikacje działające w systemie ICS mogą nie działać poprawnie
z dostępnymi komercyjnie rozwiązaniami komunikacji i cyberbezpieczeństwa
IT ze względu na wyspecjalizowane architektury środowiskowe ICS. Stosowanie rozwiązań projektowanych dla
OT i „rozumiejących” specyfikę i wymagania środowisk ICS (m.in. SIEMENS
RUGGEDCOM i DYNACON) o wysokim współczynniku adaptacyjności i elastyczności (np. wymienne moduły komunikacyjne na gorąco, szerokie spektrum
technologii uruchamianych na platformach RUGGEDCOM, dedykowane systemy autonomicznego zarządzania i reakcji na zdarzenia cyberbezpieczeństwa
- DYNACON A.R.I.C Network Defence
System, czy IDCS AIN® uruchamiane
bezpośrednio na urządzeniach RUGGEDCOM, zgodność z rygorystycznymi normami przemysłowymi m.in. IEC
61850, IEC 1613, IEC 61000-6-2, IEC
61800-3, NEMA TS-2, EN 50155, itd.),
znacząco podnosi poziom skuteczności, stabilności i efektywności dla
systemów OT wymagających przesyłu danych.
o
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ale wiele systemów IT tego nie robi. Systemy te, które modelują przestrzeń problemową, w której czas nie jest czynnikiem,
są ściśle kombinatoryczne. ICS i systemy
IT, które zawierają czas jako zmienną, są
sekwencyjne. Układy sekwencyjne często
mają wymagania dotyczące czasu i jego
synchronizacji. W przypadku niektórych
usług ICS bardzo ważny jest automatyczny czas odpowiedzi. Niektóre usługi ICS
opierają się na systemach operacyjnych
czasu rzeczywistego (RTOS), w których
czas rzeczywisty odnosi się do wymogów
terminowości.
Wiele procesów w ICS ma charakter
ciągły. Nieoczekiwane wyłączenia systemów kontrolujących procesy przemysłowe są niedopuszczalne. Wyczerpujące
testy przed wprowadzeniem zmian są
niezbędne dla zapewnienia wysokiej dostępności (tj. niezawodności) dla usługi
ICS. Systemy kontroli często nie mogą
być łatwo zatrzymane i uruchomione bez
wpływu na produkcję. W związku z tym
stosowanie typowych strategii informatycznych, takich jak ponowne uruchomienie komponentu, jest zwykle niedopuszczalnym rozwiązaniem. Niektóre usługi
wykorzystują nadmiarowe składniki, często działające równolegle, aby zapewnić
ciągłość, gdy podstawowe komponenty
są niedostępne co wymusza zastosowanie specyficznej architektury sieci, która nie jest wspierana przez systemy IT.
ICS i ich systemy czasu rzeczywistego są często systemami z ograniczonymi zasobami, które nie obejmują typowych współczesnych
możliwości bezpieczeństwa informatycznego. W starszych systemach często
brakuje zasobów wspólnych dla nowoczesnych systemów informatycznych.
Wiele systemów może nie mieć pożądanych funkcji, w tym możliwości szyfrowania, rejestrowania błędów i ochrony hasłem. Te rozwiązania ICS mogą
nie tolerować typowych praktyk bezpieczeństwa IT. Nieuzasadnione ich użycie
może spowodować niedostępność i zakłócenia w czasie. W przypadku chęci
modernizacji komponentów ICS możemy spotkać się z zagadnieniem braku
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Paweł Łapiński,
Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Wojciech Józefowicz,
Dyrektor Departamentu Korporacyjnego
Bezpieczeństwa ICT w Grupie Azoty S.A.

Cyberbezpieczeństwo

O bezpieczeństwie ICT, cyberzagrożeniach, obronie przed nimi oraz kształtowaniu kultury bezpieczeństwa informacyjnego rozmawiamy
z Pawłem Łapińskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za obszar IT, finansów i cyberbezpieczeństwa
oraz Wojciechem Józefowiczem, Dyrektorem Departamentu Korporacyjnego Bezpieczeństwa ICT

Ewolucja

kultury bezpieczeństwa
W ostatnich latach problem bezpieczeństwa teleinformatycznego
największych zakładów przemysłowych zyskuje na znaczeniu, ale specjaliści od bezpieczeństwa nadal zastanawiają się, jak przekonać kadrę
zarządzającą, że nakłady na bezpieczeństwo ICT nie są zbędnym wydatkiem. Grupa Azoty taką świadomość
miała już wcześniej i stąd pytanie do
Panów, co można podpowiedzieć innym firmom, jakich argumentów powinni użyć, by przekonać swoje kierownictwa do koniecznych inwestycji
w bezpieczeństwo ITC?

Łapiński: W ostatnim czasie spotykamy w mediach coraz więcej doniesień dotyczących ingerencji w systemy
informatyczne firm, instytucji rządowych
czy finansowych. Zdarzenia te występują
na całym świecie i niosą ze sobą wiele
skutków, począwszy od wizerunkowych,
po znaczące konsekwencje finansowe.
Nie można również zapomnieć o atakach cybernetycznych, które zagrażają
bezpieczeństwu ludzi, czy pojedynczych
osób. Myślę, że najlepszym sposobem
dotarcia do osób decyzyjnych w firmach
z przekazem o konieczności ochrony
przed atakami jest operowanie przykła-

dami. Każdy rozsądny menedżer powinien uczyć się na cudzych błędach,
a przykładów takich, w kontekście zagrożeń cybernetycznych, możemy znaleźć w serwisach internetowych całe pokłady. Wystarczy zgromadzić informacje
o cyberincydentach, które przystają do
działalności danej firmy, zdarzyły się w firmach podobnych, np. u konkurentów.
Dzięki temu świadomość decydentów
wzrasta i mogą oni w ten sposób uruchomić proces zmian. Kluczowa jest świadomość zagrożeń. Fakt, że określona
firma nie miała w przeszłości incydentów
związanych z bezpieczeństwem IT, nie

nr 4(64)/2018

Józefowicz: Można powiedzieć
więcej - dobre argumenty są bardzo
istotne, ale trzeba się zastanowić, zanim je wysuniemy, czy nie warto dokonać diagnozy i realistycznej oceny środowiska IT.
Łapiński: Małym i średnim przedsiębiorcom można doradzić, by zatrudnili specjalistyczną firmę, która dokona
bezstronnej analizy sytuacji, przeprowadzi profesjonalny audyt i przedstawi
obiektywny raport. To może też być też
ekspert zewnętrzny. Istotny jest raport
z analizy, który staje się dobrym argumentem do uświadomienia zarządowi,
że nie wszędzie jest dobrze, że trzeba
uważniej spojrzeć na bezpieczeństwo,
zainwestować w nie… Ale także zacząć
się pilnować. Niejednokrotnie kadra kierownicza z pewną nonszalancją podchodzi do bezpieczeństwa. Często są to
osoby o rozszerzonych uprawnieniach,
pewne ograniczenia ich nie dotyczą,
pewne zabezpieczenia omijają lub lekceważą - cyberprzestępcy doskonale
o tym wiedzą i to wykorzystują.
Firmy mogą w ogóle nie zdawać
sobie sprawy z tego, że mają problem
z bezpieczeństwem informacji. Wewnętrzne przykłady naruszeń bezpieczeństwa działają dobrze w przypadku,
gdy w firmie są już świadomi zagrożeń
ludzie, którzy rozumieją problemy. Myślę, że jest wiele firm, gdzie pracownicy
nie mają jeszcze żadnej świadomości
niebezpieczeństw związanych z cyberprzestrzenią. Istotne jest też, żeby w procesie uświadamiania zagrożeń, czy diagnozowania sytuacji w firmie, operować
zrozumiałym językiem.
Józefowicz: Małe przedsiębiorstwa
patrzą z innej perspektywy i gdy zobaczą ogromne nakłady na bezpieczeństwo, jakie ponoszą duże firmy - to mogą się po prostu wystraszyć. Trzeba

użyć przykładów, które są zrozumiałe,
wypowiedziane językiem przystępnym
dla „niefachowców”. To jest kluczowa
kwestia. Jeżeli będziemy mówić o podatnościach, mitygacjach, DDoS-ach
i innych takich, to dla większości osób
będzie to niezrozumiałe. Także język ma
tutaj bardzo duże znaczenie. Dobór języka, dobór argumentów i dobór fachowców, którzy są świetnymi technikami potrafią sprawdzić zabezpieczenia firmy,
ale także posiadają umiejętność przekazania dalej tych informacji odpowiednim,
zrozumiałym językiem.
A przekonując Zarząd jaką drogę
lepiej wybrać - małych kroków, czy
rewolucyjnego podejścia?
Józefowicz: To zależy z czym mamy do czynienia - czy jest to produkcja, czy działalność tzw. biurowa. Z naszych doświadczeń wynika, że lepsza
jest ewolucja, niż rewolucja.
Łapiński: Zwłaszcza jeżeli firma
w ogóle nie działa w zakresie cyberbezpieczeństwa. Tak naprawdę pierwsze kroki są najtańsze i najbardziej skuteczne - bo tu chodzi o świadomość
osób najbardziej narażonych na ataki
i zabezpieczenie najbardziej wrażliwych
podstawowych punktów - więc raczej
droga ewolucyjnych zmian.
Józefowicz: Unikniemy dzięki temu oporu przed zmianą, bo opór wynika ze strachu. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obniży poziom
strachu i będzie można dokonywać
zmian. Dotychczas w firmach przeważnie wszystkie systemy były dla wszystkich otwarte i każdy mógł zrobić co
chciał w danym systemie, środowisku
informatycznym. A gdy zaczyna się
działać w kierunku poprawy bezpieczeństwa, to dla użytkownika coś może
przestać być dostępne. Mówimy mu,
że teraz będzie musiał mieć uprawnienia, że pojawi się ktoś, kto je nada
i sprawdzi, czy na pewno są potrzebne. Ludzie często boją się tych zmian,

bo ich nie rozumieją. Nie chcą ich - bo
są na początku niewygodne.
Łapiński: Dokonując zmian musimy ciągle informować i uświadamiać
użytkowników, dlaczego podejmujemy
określone działania, jakie one przyniosą skutki. Powinniśmy używać prostego,
zrozumiałego dla odbiorcy języka, a unikać żargonu informatycznego. To zdecydowanie pierwszy etap. Zaczynamy
właśnie od tego, by mieć dalej szersze
grono ludzi świadomych potencjalnych
zagrożeń i skłonnych do współpracy. Nakłady finansowe na początku też nie muszą być zbyt wysokie. Pierwszy krok, to
przeważnie zmiany organizacyjne i wykorzystanie w pełni zasobów, którymi
dysponuje dana organizacja, a które często przez jakieś zaniedbania - nie są
wykorzystane w odpowiednim stopniu.
A jakie cyberzagrożenia wskazaliby Panowie, jako priorytetowe
w kontekście sektora chemicznego
w Polsce?
Józefowicz: Obawiałbym się tutaj
jakiejś permutacji ataku takiego, jak miał
miejsce na Ukrainie, albo jakiejś mutacji
Stuxneta. Myślę jednak, że mówimy tu
raczej o zagrożeniu stricte terrorystycznym. Skala zdarzenia, które może mieć
miejsce jest ogromna, lecz z nieznanych
powodów np. w kontekście unijnej dyrektywy NIS (Dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów
informatycznych na terytorium Unii) sektor chemiczny jest pominięty.
Łapiński: Trzeba mieć świadomość,
że układy produkcyjne w branży chemicznej są bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju zaburzenia. W instalacjach
w sposób ciągły odbywają się procesy
chemiczne, które na skutek utraty kontroli mogą spowodować ogromne straty.
Niemal wszystkie procesy chemiczne są
wspomagane i kontrolowane przez różnego rodzaju systemy komputerowe. Nie
możemy dopuścić do sytuacji ingerencji w systemy osób niepożądanych. Są
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świadczy bynajmniej o tym, że ich nie
było. Może to bowiem wynikać z faktu,
że ich nie zauważono, co jest o wiele
bardziej groźne dla tej firmy.
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wprawdzie zabezpieczenia mechaniczne i odpowiednie procedury chroniące
instalacje, ale zadaniem służb bezpieczeństwa IT jest niedopuszczanie do sytuacji, w której dochodzi do nieautoryzowanej ingerencji w systemy sterowania.
W związku z tym, jest to obszar bardzo
wrażliwy i wymagający ciągłej ochrony.
Jeżeli nawet nie z punktu widzenia Dyrektywy NIS, czy interesu państwa, to na
pewno z punktu widzenia każdej firmy
dbającej o majątek i bezpieczeństwo
pracowników oraz otoczenia.

Cyberbezpieczeństwo

A czy inne firmy z branży chemicznej w Polsce mogą liczyć na
wsparcie Grupy Azoty w zarządzania bezpieczeństwem?
Łapiński: Jeżeli jakaś z firm, z branży chemicznej, będzie potrzebowała
wsparcia w działaniach, które mają poprawić bezpieczeństwo ITC, to oczywiście służymy pomocą, możemy podzielić
się swoim doświadczeniem, wymienić
poglądy. Zachęcamy też małe i średnie
przedsiębiorstwa do współpracy i nie
mówimy tu tylko o sektorze chemicznym. Cyberbezpieczeństwo to rozległy
temat, mamy tutaj działania z zakresu IT,
bezpieczeństwa systemów OT, problem
synergii IT i OT, zagadnienia związane
z security awareness, szkoleniami, budowaniem kultury bezpieczeństwa informacji. Zmierzyliśmy się już z wieloma
wyzwaniami z tego obszaru i jeżeli tylko
ktoś zechce z tego doświadczenia skorzystać, chętnie nawiążemy współpracę.
Wspomnieli Panowie o bezpieczeństwie OT. Niewątpliwie w procesach produkcyjnych i logistycznych
coraz większą rolę odgrywają maszyny, które są podłączone do Internetu,
czego konsekwencją jest potrzeba integracji dwóch wcześniej odseparowanych obszarów - IT i OT. Jak Grupa
Azoty razi sobie z współpracą IT i OT
w zakresie bezpieczeństwa?
Józefowicz: Współpraca IT-OT
jest trochę jak małżeństwo z rozsąd-

ku. Musi zaistnieć, żeby powstała rodzina. A innymi słowy, współpraca między tymi obszarami jest niezbędna, by
firma prawidłowo funkcjonowała. Co
z tego, że będziemy mieli produkcję, jak
nie będzie całej obudowy IT i nie będzie
funkcjonował system dostaw. Choć nie
ukrywam, że trzeba mieć też świadomość różnic. IT - to w zasadzie dostarczanie usług. W IT możemy pozwolić
sobie na pewną przerwę, bo to biznes
definiuje, że dana usługa może być niedostępna przez pewien czas. W OT
mamy raczej do czynienia z utrzymaniem i ciągłością działania. Tutaj jeżeli
jest jakaś przerwa poza zaplanowanym
czasem, to mówimy o awarii i od razu
o wysokich kosztach.
W Grupie Azoty powołaliśmy międzyzakładowy zespół ds. bezpieczeństwa. Prowadzimy testy bezpieczeństwa nie tylko systemów IT, ale
dotykamy też OT. I muszę przyznać,
że prowadzimy te testy z powodzeniem już od roku. Chociaż zauważyłem, że na spotkaniach zespołu często wydaje nam się, że mówimy o tym
samym, a w rzeczywistości IT rozumie
ten przekaz inaczej, OT inaczej. Trzeba zatem znaleźć wspólny język, poprawną komunikację… I dużo tłumaczyć (śmiech).
Czyli tę komunikację udaje się
nawiązać?
Józefowicz: Udaje się nawiązać
pomimo początkowych trudności… Wielokrotnie słyszeliśmy: co IT chce od automatyki?
Łapiński: Ale po kilku spotkaniach
udowodniliśmy, że kontakt i współpraca
są niezbędne.
Józefowicz: Warto to podkreślić kluczowe znaczenie ma też wsparcie
zarządu i kadry kierowniczej. Gdyby nie
wysoka świadomość zarządu, a nawet
powiem więcej, pewne naciski, żeby
zajmować się też obszarami produkcji,
byłoby na pewno dużo trudniej.

”

Budowanie kultury
bezpieczeństwa
informacyjnego
jest procesem.
I ten proces
będzie trwał
w nieskończoność

Łapiński: To jest przełamanie pierwszej linii oporu. Często nam się wydaje,
że tak jak było wcześniej, było dobrze.
Ale świat się zmienia i nawet to, co wydawało im się dotychczas dobre lub niezmienne, też się musi zmienić.
Zwłaszcza, że z roku na rok ryzyko cyberataków rośnie i coraz trudniej przewidzieć wektor ataku. Jak
chronić się przed cyberatakami i jakie mogą być ich skutki?
Łapiński: Jak w większości tego typu tematów, tak i tutaj słabym
ogniwem jest człowiek. Tak jak już
wspominaliśmy - najpierw powinna
być diagnoza, potem uświadamianie
potrzeby zmian, a dalej plan działania
- nie na zasadzie rewolucji w firmie,
a raczej ewolucyjnej drogi zmian ku
lepszemu. Skutki ataków mogą być
potężne. Wszystko zależy od skali
działalności firmy i jej profilu działania.
Dla firmy finansowej, np. pośrednika
ubezpieczeniowego, atak typu ransomware, czyli zaszyfrowanie wszystkich danych, będzie katastrofą. Po
takim ataku firma właściwie przestaje działać, ponieważ nie ma narzędzi,
kontaktów, danych… jeżeli oczywiście
nie pomyślano wcześniej o systematycznym tworzeniu kopii zapasowych.
Skutki ataku mogą zatrzymać działalność firmy, zwłaszcza jeżeli opiera
się ona tylko na systemach informatycznych.
Józefowicz: Jak się chronić?
Uświadamianie, security awareness
i równolegle działania techniczne. Nie
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A jakie są doświadczenia Grupy
Azoty w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa informacyjnego?
Józefowicz: Można śmiało powiedzieć, że w Grupie Azoty jest wysoka świadomość potrzeby zapewniania bezpieczeństwa ICT, a co za tym
idzie rośnie poziom kultury bezpieczeństwa. Kształtujemy tę kulturę choćby
poprzez zakrojone na szeroką skalę
szkolenia. Przeszkoliliśmy już kilkaset
osób - członków zarządu, dyrektorów,
asystentki, pracowników… To, że budujemy kulturę widać choćby po danych z naszego SOC (Security Operations Center), które wskazują znaczny
przyrost interakcji z użytkownikami po
pierwszym etapie szkoleń, czyli uświadamianiu zagrożeń. Przez początkowy
okres SOC działał anonimowo zbierając
dane z systemu, a operatorzy podejmowali działania inicjując je od wewnątrz.
Po cyklu szkoleniowym coraz więcej
zgłoszeń przychodzi do nas od użytkownika końcowego, który jest świadomy zagrożeń. I nie jest to mały wzrost,
bo mówimy tutaj o przyroście niemal
300%. Nie będę tutaj oczywiście rozgraniczał, czy są to incydenty, czy false positive, niemniej ludzie zachowują
większą czujność. Poza tym znacznie
łatwiej się z nimi rozmawia.
Łapiński: A to jest właśnie podstawa
bezpieczeństwa - zorientować się, że jest
problem. Bo często jeżeli brakuje nam tej
wiedzy, że coś złego się dzieje w naszej
firmie, to szkody wyrządzone przez długotrwałe działanie cyberprzestępców, mogą
być znacznie większe. To, że o czymś nie
wiemy, nie znaczy, że nasze systemy nie
są inwigilowane, zmieniane.
Spear phishing jest aktualnie
uznawany za jedno z największych
zagrożeń. Ukierunkowane ataki
wymierzone w osoby pełniące najważniejsze funkcje w przedsiębior-

stwach to jedne z najtrudniejszych
przypadków. Czy kierownictwo Grupy jest świadome, że może być celem ataku i czy zarząd jest odpowiednio przygotowany do obrony
przed atakiem?
Łapiński: Oczywiście. Warto podkreślić jednak, że poza zwiększeniem
świadomości mamy też systemy, które
pomagają wyłapywać potencjalne zagrożenia. Oczywiście atakujący znają
te systemy i potrafią je obchodzić, ale
pomimo tego, takie systemy pełnią też
doskonałą rolę edukacyjną - pokazują
użytkownikom, na to powinni zwracać
uwagę, że jest to potencjalne zagrożenie.
Człowiek też się uczy patrząc, jak automat zwraca mu uwagę na złośliwego
maila, w jaki sposób sugeruje, że widzi
problem i dlaczego. To, co można zrobić
poprzez automatyczne wsparcie programowe, trzeba zrobić i my to robimy…
Józefowicz: Nie ma też co ukrywać,
że phishing należy do Top10 zagrożeń.
Nadal tych maili trafia do nas bardzo
dużo, o coraz bardziej wymyślnej treści.
Używana jest w nich coraz lepsza polszczyzna i coraz lepsze techniki. W takich
przypadkach oczywiście ciężko jest się
bronić automatycznie, pozostaje zatem
wysoka świadomość zarządzających,
dzięki której nie dają się „złowić”.
Warto też podkreślić, że planując
szkolenia skupiliśmy się na jakości.
Zależało nam, by nie zanudzić użytkowników, by nie przytłoczyć ich nadmiarem informacji i też nie przerazić.
Postawiliśmy na obrazowe przykłady
i zajęcia warsztatowe, na zrozumiały
język, na żywo pokazywaliśmy, jakie
mogą być zagrożenia i jak się przed
nimi chronić. I co zaskoczyło nawet
nas samych - te szkolenia cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem i wysoką atencją. Może też dlatego, że nie
ograniczaliśmy interakcji. Były pytania,
wątpliwości, pojawiały się przykłady
z codziennej pracy osób uczestniczących w szkoleniu, z którymi musieliśmy się zmierzyć.

Jakie jeszcze działania podejmuje Grupa Azoty, by wzmocnić bezpieczeństwo teleinformatyczne Spółki?
Łapiński: Budowanie kultury bezpieczeństwa informacyjnego jest procesem.
I ten proces będzie trwał w nieskończoność. Przestępcy będą się uczyć jak
obchodzić systemy zabezpieczeń, my
będziemy się uczyć jak się bronić przed
nowymi formami ataku.
Józefowicz: To ciągła pogoń za króliczkiem (śmiech).
Łapiński: Niekończąca się opowieść i niekończący się proces. Tym
bardziej, że ta sfera rozwija się bardzo
dynamicznie.
To może na koniec o sukcesach
z dziedziny bezpieczeństwa? Jeżeli mogą coś Panowie opowiedzieć.
Łapiński: Najważniejsze wydaje się
to, że kiedy zespół bezpieczeństwa zaczął działać i kiedy już uruchomiliśmy
wszystkie maszyny i specjalistyczne
oprogramowanie, to dopiero wtedy poznaliśmy skalę zagrożeń. Wydawało
nam się, że skala problemu jest duża
- teraz wiemy jak bardzo.
Józefowicz: Pracujemy w dużym
środowisku informatycznym. Codziennie
wykrywamy, co najmniej jedną kampanię phishingową… Kilka miesięcy temu
odnotowaliśmy bardzo groźny przypadek ataku - gdyby się udał, groziłby nam
kilkutygodniowy paraliż informacyjny.
Dzięki wyszkolonym pracownikom i odpowiedniemu oprogramowaniu byliśmy
w stanie bardzo szybko odeprzeć atak,
wykrywając malware w jednym z programów, z którego korzystamy w skali
niemal tysiąca komputerów. Zadziałaliśmy błyskawicznie. Niestety nie mogę
mówić o szczegółach.
Rozmawiała: Dorota Kubek,
Wydawnictwo „Nowa Energia”.
o
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da się uniknąć technikaliów, bo na nich
bazujemy.
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Dlaczego cyberbezpieczeństwo
przemysłowe

różni się od cyberbezpieczeństwa
biurowego?
Cyberbezpieczeństwo

Z

e względu na przytłaczającą obecność systemów informatycznych i komputerów
w każdym aspekcie naszego życia i coraz łatwiejszy dostęp do zaawansowanych
technologii oprogramowania i sprzętu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
informacji i komputerów występuje w dzisiejszych czasach na porządku dziennym.
Większości ludzi cyberbezpieczeństwo kojarzy się przede wszystkim z zainstalowanym na ich osobistych komputerach i urządzeniach mobilnych
oprogramowaniem antywirusowym.
Nie zdają sobie oni często sprawy, że
jest to dziedzina, która zajmuje się szeroką gamą środków ochrony przeciw
cyberatakom dla wszystkich rodzajów
systemów informatycznych. Należą do
nich nie tylko nasze telefony komórkowe
czy laptopy, ale także mikroprocesory
w sprzęcie AGD oraz komputery sterujące i monitorujące urządzenia przemysłowe, które są odpowiedzialne za ich
właściwe i bezpieczne funkcjonowanie.

 Kwestia definicji
Niestety, pomimo powszechnej popularności tematyki cyberbezpieczeń-

stwa, jego rola i znaczenie jest ciągle
niedoceniane i często postrzegane jako zbędne obciążenie, szczególnie w
infrastrukturze przemysłowej. Sytuację
dodatkowo komplikuje fakt, że związana z tym tematem terminologia jest
często źle rozumiana lub niewłaściwie
stosowana. Wiele ludzi używa pojęć
bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo komputerowe i cyberbezpieczeństwo zamiennie, podczas gdy dla innych
osób każdy z tych terminów ma trochę
inne znaczenie. Dla jasności w niniejszym artykule, bezpieczeństwo komputerowe zakłada ochronę wszelkich
zasobów cyfrowych, które zawierają,
przetwarzają, przesyłają lub przechowują dane elektroniczne, przed szerokim
zakresem zagrożeń. Bezpieczeństwo
informacji chroni poufność, integralność
i dostępność informacji niezależnie od

jej formatu. Ponieważ coraz więcej danych jest przechowywanych w formacie
cyfrowym, można przyjąć, że bezpieczeństwo informacji i bezpieczeństwo
komputerowe to dwie strony tej samej
monety i wspólnie nazwać je cyber bezpieczeństwem lub bezpieczeństwem
teleinformatycznym.

 Nie przewidywano
zagrożenia

Jakkolwiek pierwsze komputery pojawiły się na rynku na pod koniec lat 40,
cyberbezpieczeństwo zaistniało dopiero
na początku lat 70 XX wieku 1. Działo
się to tak dlatego, że przy niewielkiej
liczbie komputerów podłączonych do
sieci ograniczonych tylko do kilku in1) Early Computer Security Papers (1970-1985), National Institute of Standards and Technology, Retrieved from
http://csrc.nist.gov/publications/history/index.html
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 Kruche bezpieczeństwo
Raport opublikowany w 1969 r.
przez Willisa Ware z RAND Corporation, zwrócił uwagę Departamentowi
Obrony USA na słabości i techniczne
ograniczenia istniejących mechanizmów
kontroli bezpieczeństwa w ich komputerach i rozpoczął faktyczny rozwój tej
dyscypliny2. Ponieważ systemy informatyczne prawie od samego początku
obejmowały złożone i ciągle zmieniające się technologie, rozwiązania służące
ich ochronie musiały praktycznie od samego początku stawiać czoła nieustającemu wyzwaniu, jakim jest nie tylko
nadążanie za ich szybkim rozwojem, ale
także rosnącą pomysłowością ludzi na
wykorzystanie zaistniałych w nich słabości i podatności na cyberataki.
Dużo się zmieniło się od czasu opublikowania raportu RAND. Dawno minę2) Security Controls for Computer Systems: Report of
Defense Science Board Task Force on Computer Security - RAND Report R-609-1, RAND Corporation, http://
www.rand.org/pubs/reports/R609-1/index2.html

ły czasy, gdy największym problemem
administratorów systemów informatycznych byli tzw. script kiddie (niedoświadczeni hakerzy), dla których uzyskanie
nieuprawnionego dostępu do komputera lub podmienienie zawartości strony
internetowej było osiągnięciem zamierzonego celu. Obecnie niemal codziennie słyszymy o cyberatakach na znane
organizacje, na skutek których są np.
pozyskane przez hakerów poufne dane
klientów witryn e-commerce (niestety
często nieodpowiednio zabezpieczonych) lub następuje kradzież laptopa
rządowej organizacji z wrażliwymi danymi jego personelu. Nawet firmy specjalizujące się w cyberbezpieczeństwie
nie są odporne na naruszenia i udane
ataki hakerskie.

 Początki
Ponieważ początkowo przedmiotem cyberataków były sieci i komputery biurowe, a wraz z rozwojem Internetu serwisy i aplikacje internetowe,
spowodowało to, że przez długi czas
pokutował pogląd, że instalacje przemysłowe nie tylko nie są przedmiotem
zainteresowania hakerów ale także są
mało podatne na tego typu ataki. Dodatkowymi argumentami wspierającymi
takie przekonania był fakt, że w procesach produkcyjnych są wykorzystywane
głównie specjalistyczne systemy sterowania (ICS3), w składa których wchodzą
lokalne systemy kontroli i gromadzenia
danych (SCADA4), rozproszone systemy kontroli (DCS5) i programowalne
sterowniki logiczne (PLC6). W przeciwieństwie do biurowych systemów IT
opartych na dobrze znanych standardach, większość przemysłowych komputerów powstało w przeszłości z wykorzystaniem zastrzeżonych i chronionych
przez producentów technologii oprogramowania i protokołów komunikacyjnych,

dla których nie zostały opublikowane
szczegółowe specyfikacje. Poza tym,
priorytetem ICS zawsze była i jest ich
niezawodność, utrzymanie i dostępność (RMA7) a nie ich bezpieczeństwo.
Ponieważ środki i mechanizmy bezpieczeństwa mogą mieć negatywny wpływ
na ich właściwe funkcjonowanie, architektura komponentów ICS prawie nigdy
nie miała ich w siebie wbudowanych.
W zamian było przyjęte uważać, że odseparowanie tych systemów od sieci
komputerowych i fizyczne ograniczenie
dostępu do urządzeń przemysłowych
jest wystarczającym środkiem bezpieczeństwa przeciwko potencjalnym ale
raczej mało prawdopodobnym (jak wtedy uważano) cyberatakom.

 Ataki na coraz większą
skalę

3) Z angielskiego: Industrial Control Systems

Stuxnet8, który pojawił się w latach
2009-2010 łatwo wykazał, że komputery przemysłowe są tak samo podatne
na cyber ataki jak komputery biurowe.
Wirus ten został wykorzystany między
innymi do zaatakowania programowalnych sterowników logicznych (PLC) w
obiektach nuklearnych w Iranie gdzie
przez ponad rok skutecznie uszkadzał
wirówki do produkcji paliwa jądrowego w zakładach wzbogacania uranu w
Natanz. Ani specjalistyczne oprogramowanie ani brak połączenia urządzeń
przemysłowych z Internetem nie było przeszkodą to zaatakowania tych
urządzeń przy pomocy zainfekowanej
pamięci podręcznej USB. Innym przykładem cyberataku na instalacje przemysłowe jest wirus BlackEnergy, który w
2015 r. przejął kontrolę nad systemami
automatycznego sterowania lokalnymi
sieciami energetycznymi w zachodniej
Ukrainie i spowodował wyłączenie na
kilka godzin dostawy prądu do prawie
1.5 miliona ludzi. W organizacjach przemysłowych przedmiotem cyberataku
mogą być oczywiście też komputery

4) Z angielskiego: Supervisory Control And Data Acquisition

7) Z angielskiego: Reliability, Maintainability, Availability

5) Z angielskiego: Distributed Control Systems
6) Z angielskiego: Programmable Logic Controller

8) An Unprecedented Look at Stuxnet, the World’s First
Digital Weapon, Kim Zetter, Wired, 2014, http://www.wired.com/2014/11/countdown-to-zero-day-stuxnet

Cyberbezpieczeństwo

stytucji militarnych i akademickich, cyber bezpieczeństwo było uważane za
„problem ludzki”. Wstępnie założenia
były takie, że jeśli ludzie będą postępować zgodnie z przyjętymi zasadami
używania komputerów, zainstalowane
na nich systemy operacyjne i programy są wystarczające do zapewnienia
ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa
przechowywanych na nich danych. W
tym okresie, priorytetem dla infrastruktury komputerowej było zapewnienie
dostępu i przesyłanie informacji z komputera A do komputera B, a nie ryzyko
nieautoryzowanego dostępu, kradzieży
lub modyfikacji tych informacji. Przyjęcie takiego podejścia do cyber bezpieczeństwa w tamtym okresie było możliwe tylko ze względu ograniczoną liczbę
profesjonalnych i wysoce odpowiedzialnych użytkowników. W miarę jednak jak
zasoby komputerowe rosły i dostęp do
nich uzyskiwała coraz większa liczba
osób, model odpowiedzialnego użytkownika i samokontroli stawał się niewystarczający.
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biurowe. Np. w 2012 r. wirus Shamoon9 został wykorzystany do wykradzenia
poufnych informacji z koncernu paliwowo-chemicznego Saudi Aramco w Arabii Saudyjskiej i rafinerii gazowej RasGas w Katarze. W ramach ataku wirus
kompilował listę zidentyfikowanych plików, które następnie przesyłał do atakującego systemu, po czym usuwał je
z zainfekowanych komputerów. Na koniec wirus uszkadzał sektor rozruchowy dysku aby było niemożliwe ponowne uruchomienie komputera, z których
zostały wykradzione informacje. Jak
więc widać, organizacje przemysłowe
nie tylko są narażone na cyberataki, ale
stoją przed podwójnym wyzwaniem, bo
muszą chronić zarówno systemy IT jak
i systemy ICS, które wymagają innego
podejścia ze względu na ich specyficzne wymagania.

 Odmienne grupy

Cyberbezpieczeństwo

systemów, odmienne
sposoby obrony

Ze względu na dużo niższy popyt i
wysoki koszt sprzętu ICS, jest on produkowany na znacznie mniejszą skalę
niż komputery biurowe. Dlatego oczekiwania wobec niego są, że będzie działał
przez 20-30 lat a czasem i dłużej. Dla
wielu przemysłowych systemów zbudowanych dawno temu nie ma po prostu
rozwiązań technologicznych typu antywirus czy firewall a nawet gdyby zostały
one teraz utworzone, to ich zainstalowanie może być nadal niemożliwe. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów
IT łatwo tolerujących częste ponowne uruchamianie oraz pewien poziom
opóźnienia spowodowany interakcją z
systemem bezpieczeństwa, sprzęt przemysłowy ma zwykle bardzo wysokie wymagania ciągłości operacji i reagowania
w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do
rzeczywistego, bo nawet milisekundowe
opóźnienie może wpłynąć negatywnie
na proces operacyjny lub spowodować
jego awarię. Przeniesienie ich do trybu
9) Shamoon virus targets energy sector infrastructure,
BBC News, 2012, http://www.bbc.com/news/technology-19293797

offline w celu konserwacji i aktualizacji
jest często niemożliwe, chyba że równoległy system zapasowy może przejąć
kontrolę nad operacjami produkcyjnymi
albo taka przerwa jest zaplanowana z
odpowiednim wyprzedzeniem. Trzeba
jednak pamiętać, że prawie każdy przestój produkcyjny, nawet krótki wiąże się
ze stratami finansowymi a utrzymanie
w gotowości produkcyjnej zapasowego
systemu kontroli i monitorowania to też
dodatkowy koszt dla organizacji.
W wielu obiektach przemysłowych,
np. takich jak elektrownia atomowa czy
zakład chemiczny, niezawodność tych
systemów nie może być naruszona, bo
konsekwencje awarii mogą być tragiczne w skutkach zarówno dla ludzi jak i
dla środowiska. Niewłaściwe zainstalowanie aktualizacji oprogramowania
może doprowadzić do zaistnienia większego zagrożenia niż tego, przed którym system miał być chroniony. Dlatego, aby zminimalizować ryzyko takiego
wydarzenia, każda planowana zmiana
wymaga przed jej wdrożeniem przeprowadzenia ekstensywnych testów
dla poszczególnych komponentów ICS
(zarówno sprzętu jak i oprogramowania)
oraz dla całego systemu. Niezbędne
jest też prowadzenie bardzo szczegółowej ewidencji wprowadzanych zmian.
Kontrolowane zarządzanie nimi nie tylko
utrzymuje ich historię, ale także ułatwia
w ich wycofaniu na wypadek gdyby to
się okazało konieczne. Przestrzeganie
tak rygorystycznego procesu zmian jest
bardzo kosztowne i nierzadko jest największą pozycją w budżecie przeznaczonym na konserwację infrastruktury
przemysłowej.
Z wyżej wymienionych powodów
program cyberbezpieczeństwa w obiektach przemysłowych musi oprzeć się
w równym stopniu na następujących
elementach modelu bezpieczeństwa:
strategia i procedury, element ludzki i
technologie. Strategia i procedury pozwalają na długo terminowe zaplanowanie co i kiedy można zrobić oraz kto
i w jakim zakresie jest odpowiedzialny
za konkretne działania. Większy udział

ludzi jest konieczny, bo nie wszędzie da
się wdrożyć zautomatyzowane rozwiązania technologiczne. Np. kiedy fizyczne
zabezpieczenia mogą być jedyną formą ochrony dla systemów przemysłowych, ich modyfikacje są wykonywane
w obecności co najmniej 2 osób. Jedna
z nich dokonuje koniecznych zmian, a
druga nadzoruje pierwszą aby ich wykonanie nie odbiegało od zaplanowanych
działań oraz aby ograniczy do minimum
ryzyko popełnienia błędu lub sabotażu. Dla zminimalizowania zagrożenia
ze strony człowieka konieczne jest też
budowanie w zakładzie przemysłowym
kultury bezpieczeństwa, której celem
jest wytworzenie wśród pracowników
nie tylko odpowiedzialnego zachowania ale też właściwego reagowania na
wypadek zauważenia zagrożenia. Przemysłowy program cyberbezpieczeństwa
musi też posiadać plan szacowania ryzyka, który powinien ocenić nie tylko
pierwotne zagrożenia chronionych systemów, ale także ewentualne ryzyka
wtórne, które mogą się zmaterializować
w wyniku reakcji na pierwotne ryzyka.
Podsumowując, cyberbezpieczeństwo przemysłowe wymaga dobrej
współpracy między ekspertami od systemów komputerowych i tych, którzy
zapewniają ochronę całego obiektu. W
przemyśle nuklearnym przyjęło się to
nazywać planem bezpieczeństwa 4G10.
o

10) Gates, Guards, Guns and Geeks
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Skutki wyroku sądowego
wydanego w wyniku odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, której nadano rygor natychmiastowej wymagalności
komentarz do wyroku SA w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt VII AGa 243/18

Elektroenergetyka

W

dniu 11 kwietnia br. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn.
akt VII AGa 243/18 („Wyrok VII AGa 243/18”), w której autor niniejszego
artykułu reprezentował powodowe przedsiębiorstwo energetyczne („Operator”).
Uwzględniwszy zarzuty apelacji pełnomocnika powoda, sąd uchylił wyrok sądu
I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Według autora uzasadnienie
tego orzeczenia zasługuje na szczególną uwagę, zwłaszcza, że przy publikowaniu
go w najważniejszych systemach informacji prawnej osoby tezujące nie wychwyciły
istoty problemu. A problem ten jest złożony i potencjalnie istotny dla całej branży
energetycznej, bowiem może dotyczyć nie tylko operatorów sieci dystrybucyjnych, ale
potencjalnie również każdego odbiorcy.
 Stan faktyczny sprawy
Na tło faktyczne omawianego orzeczenia składają się następujące okoliczności. W 2005 r. Dystrybutor zawarł
umowę o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej z odbiorcą - dużym
przedsiębiorstwem produkcyjnym („Odbiorca”). Między stronami powstał spór
ogniskujący wokół zasadności stoso-

wania podwyższonego współczynnika
zwiększającego składnik stały stawki
opłaty sieciowej kp, a więc tzw. zwiększonej pewności zasilania. Sytuacja od
strony technicznej była niestandardowa
- energia elektryczna była dostarczana
do obiektu odbiorcy z dwóch źródeł
(elektrociepłowni i rozdzielni) za pomocą dwóch osobnych, jednotorowych linii
napowietrznych, które na odcinku kilku

ostatnich słupów zbiegały się, tworząc
jedną dwutorową linię napowietrzną.
Operator przewidział więc w załączniku do umowy dystrybucyjnej, że opłaty
będą naliczane według współczynnika
1,3, twierdząc, iż Odbiorca korzysta ze
zwiększonej pewności zasilania, choć
nie w pełnym wymiarze, bowiem tylko
na odcinku, w którym obie linie są jednotorowe i biegną niezależnie od siebie.
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trybucyjnej z 2005 r.) do 31 marca 2007
r. (wejście w życie nowej umowy), co
zmusiło Operatora do wytoczenia powództwa o zapłatę tych kwot we wrześniu 2011 r.
Po długim procesie w maju 2016 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok oddalający powództwo Operatora w całości, wskazując w uzasadnieniu, że prawomocny wyrok zmieniający
decyzję Prezesa URE wywołuje skutki
prawne na przyszłość. W tym ujęciu
dopiero od z chwilą wydania wyroku
powstałoby ewentualne zobowiązanie Odbiorcy z tytułu zmienionych warunków świadczenia usług dystrybucji
energii elektrycznej. W konsekwencji
sąd stwierdził, że umowa dystrybucyjna z 2005 r., ukształtowana Wyrokiem
VI ACa 10/08, nigdy nie weszła w życie, gdyż w toku postępowania strony
zawarły nową umowę ze skutkiem od
początku kwietnia 2007 r. sąd pominął
przy tym całkowicie fakt, że przedmiotowa decyzja została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności i jego konsekwencje dla rozliczeń między
Operatorem a Odbiorcą.
Dostrzegając wady w opisanym wyżej rozumowaniu, pełnomocnik Operatora wniósł apelację, argumentując, że
Wyrok VI ACa 10/08 wywołał skutek ex
tunc, a więc doprowadził do wstecznej zmiany treści umowy dystrybucyjnej z 2005 r. poprzez przywrócenie
współczynnika pewności zasilania na
poziomie 1,3. W przekonaniu Operatora wyrok ten spowodował konieczność
dokonania wstecznego rozliczenia opłat
za energię elektryczną za okres, w którym krzywdzące dla Operatora, narzucone odgórnie, postanowienie umowy
dystrybucyjnej wiązało strony na skutek nadania wadliwej decyzji Prezesa
URE rygoru natychmiastowego wykonalności.
W wyniku rozpoznania ww. apelacji
pełnomocnika Operatora Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wspomniany we
wstępie Wyrok VII AGa 243/18, którego
uzasadnienie może okazać się interesujące dla całej branży energetycznej.

 Analiza prawna zawarta
w uzasadnieniu Wyroku
VII AGa 243/18

Analizując zarysowany wyżej problem, rozstrzygający sprawę sąd wyszedł od jednoznacznego stwierdzenia,
że błędna jest interpretacja art. 8 ust.
1 w zw. z art. 5 ust. 1 prawa energetycznego w zw. z art. 47953 k.p.c. w zw.
z art. 108 k.p.a., zgodnie z którą Wyrok VI ACa 10/08 nie może wywierać
wpływu na treść umowy dystrybucyjnej
z 2005 r. w sytuacji, gdy przedmiotem
rozstrzygnięcia tego wyroku była nieprawomocna decyzja Prezesa URE,
opatrzona rygorem natychmiastowej
wykonalności, która w błędny sposób
ukształtowała treść umowy.
Skład orzekający przywołał przy
tym stanowisko Sądu Najwyższego,
zgonie z którym rygor natychmiastowej wykonalności służy jedynie tymczasowemu uregulowaniu obowiązków
przedsiębiorców, a przez to także praw
i obowiązków stron umowy zmienianej
na mocy decyzji regulatora (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28
stycznia 2015 r., sygn. akt III SK 37/14).
Obserwacja ta jest kluczowa dla prawidłowego zrozumienia omawianego
problemu. Otóż w przypadku wadliwej
decyzji organu regulacyjnego o zmianie umowy między stronami, której nie
nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, nie ma zagrożenia, że jedna
ze stron zostanie skrzywdzona wskutek
funkcjonowania jej w obrocie. Wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej jest bowiem z reguły suspensywne, tj. wstrzymuje wykonanie (wejście
w życie) decyzji do czasu ostatecznego
rozstrzygnięcia sprawy (a więc w sprawach z art. 8 ust. 1 p.e. - wydania prawomocnego wyroku SOKiK lub Sądu
Apelacyjnego w Warszawie). Inaczej
jest w przypadku decyzji opatrzonych
takim rygorem - one wchodzą w życie
od razu i obowiązują przez cały czas
trwania postępowania odwoławczego.
Może zatem dojść do sytuacji, w której
nawet przez kilka lat stosunek praw-
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Odbiorca argumentował natomiast, że
w tej sytuacji w ogóle nie korzysta ze
zwiększonego bezpieczeństwa energetycznego i z tego względu w rozliczeniach należy stosować współczynnik
kp w wysokości 1,0.
Odbiorca zwrócił się o rozstrzygnięcie sporu do Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki („Prezes URE”), w trybie art.
8 ust. 1 ustawy prawo energetyczne
(„p.e.”), domagając się zmiany treści
umowy dystrybucyjnej. Prezes URE
uwzględnił żądanie Odbiorcy i w grudniu 2005 r. orzekł decyzją administracyjną, że strony zawarły umowę dystrybucyjną ze spornym współczynnikiem
na poziomie 1,0, nadając jednocześnie
decyzji rygor natychmiastowej wymagalności. Przedmiotowa decyzja weszła
zatem w życie z chwilą doręczenia i wymogła na Operatorze stosowanie w rozliczeniach podstawowego współczynnika (1,0) od początku obowiązywania
umowy, tj. 1 stycznia 2016 r. Operator złożył odwołanie od tego rozstrzygnięcia do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, wnosząc jednocześnie
o wstrzymanie jego natychmiastowej
wykonalności. Sąd I instancji oddalił
jednak odwołanie wyrokiem wydanym
w lipcu 2007 r., który Operator zaskarżył apelacją. Wcześniej natomiast strony zawarły nową umowę dystrybucyjną,
na nowo regulującą zasady współpracy
począwszy od 1 kwietnia 2007 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie przychylił się do stanowiska Operatora i 17
sierpnia 2009 r. wydał wyrok (sygn. akt
VI ACa 10/08), zmieniający wyrok sądu I instancji w ten sposób, że sporna
decyzja Prezesa URE została zmodyfikowana poprzez ustalenie wysokości
współczynnika pewności zasilania na
poziomie 1,3 („Wyrok VI ACa 10/08”)
- a więc zgodnie z pierwotnym stanowiskiem Operatora. Odbiorca odmówił
jednak uiszczenia brakującej różnicy
w dotychczasowych opłatach, ujętej
w dostarczonych mu fakturach korygujących za okres od 1 stycznia 2006 r.
(początek obowiązywania umowy dys-
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Przenosząc powołaną wyżej regułę na
realia rozstrzyganej sprawy, Sąd Apelacyjny
w Warszawie zakończył swój wywód,
stwierdzając, że „w sytuacji, gdy regulująca
stosunki umowne między stronami decyzja
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki okazała się
wadliwa w zakresie przyjętego współczynnika
pewności zasilania, lecz podlegała wykonaniu
na mocy rygoru natychmiastowej wykonalności,
wynik postępowania odwoławczego od tej
decyzji nie powinien pozostać bez wpływu
na wzajemne rozliczenia stron, co wymaga
przyjęcia działania wyroku sądowego z mocą
wsteczną"

ny stron będzie ukształtowany przez
wadliwe orzeczenie administracyjne,
które ostatecznie zostanie zmienione
lub uchylone.
Na wypadek takich sytuacji absolutnie konieczne jest zapewnienie stronom możliwości odwrócenia skutków
związania wadliwą decyzją administracyjną. Stąd w uzasadnieniu Wyroku VII
AGa 243/18 sąd trafnie powołał się na
orzeczenie Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej z dnia 13 października 2016 r. wydane w sprawie C-231/15
w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne
polskiego Sądu Najwyższego. W orzeczeniu tym Trybunał stwierdził, że sąd
krajowy rozpoznający odwołanie od
decyzji krajowego organu regulacyjnego powinien móc uchylić ją z mocą
wsteczną, jeżeli stwierdzi, iż jest to konieczne do udzielenia skutecznej ochrony praw przedsiębiorstwu, które wniosło odwołanie. W ocenie Trybunału,
wobec braku szczególnej regulacji unijnej w tym zakresie, to zadaniem państw
członkowskich, w ramach ich autonomii proceduralnej, jest wprowadzenie
zasad postępowania z odwołania od
decyzji organu regulacyjnego, wobec
czego sąd krajowy powinien móc uchylić ją z mocą wsteczną, jeżeli stwierdzi,
że jest to konieczne do udzielenia skutecznej ochrony praw przedsiębiorstwu,
które wniosło odwołanie.

Przenosząc powołaną wyżej regułę na realia rozstrzyganej sprawy, Sąd
Apelacyjny w Warszawie zakończył
swój wywód, stwierdzając, że „w sytuacji, gdy regulująca stosunki umowne między stronami decyzja Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki okazała się wadliwa w zakresie przyjętego
współczynnika pewności zasilania, lecz
podlegała wykonaniu na mocy rygoru
natychmiastowej wykonalności, wynik
postępowania odwoławczego od tej decyzji nie powinien pozostać bez wpływu na wzajemne rozliczenia stron, co
wymaga przyjęcia działania wyroku sądowego z mocą wsteczną. Przemawia
za tym: po pierwsze - potrzeba udzielenia skutecznej ochrony praw przedsiębiorstwu, które wniosło odwołanie,
zaś po drugie - potrzeba ujednolicenia
skutków wyroków sądowych zapadłych
w wyniku wniesienia odwołań od decyzji różnych regulatorów rynku”. Tym samym skład orzekający w pełni podzielił
argumentację pełnomocnika Operatora
w tym zakresie i przekazał sprawę do
ponownego rozpoznania, stwierdzając,
że sąd I instancji nie rozpoznał istoty
sprawy (art. 386 § 4 k.p.c.).

 Komentarz
Zaprezentowane wyżej uzasadnienie Wyroku VII AGa 243/18 zasługuje

na pełną aprobatę. Ma ono przy tym
o tyle precedensowy charakter, że jako
pierwsze w kwestii skutków decyzji Prezesa URE wydanej na podstawie art. 8
ust. 1 p.e. wprowadza wyraźne rozróżnienie na decyzje, których wykonalność
zostaje zawieszona wskutek wniesienia
odwołania i decyzje opatrzone rygorem
natychmiastowej wykonalności, które
wchodzą w życie pomimo wniesienia
środka zaskarżenia.
Dzięki temu rozróżnieniu można jednoznacznie stwierdzić, że skoro rygor
natychmiastowej wymagalności nadany
decyzji organu regulacyjnego (od której
wniesiono odwołanie) ma na celu jedynie tymczasowe uregulowanie stosunków cywilnoprawnych między dwoma
uczestnikami obrotu, to skutki funkcjonowania tej decyzji w obrocie są uzależnione od jej dalszego bytu prawnego,
a więc od treści prawomocnego wyroku
wydanego w postępowaniu odwoławczym. Jeżeli zatem prawomocny wyrok sądowy doprowadzi do zmiany lub
uchylenia takiej decyzji, to automatycznie powstaje konieczność odwrócenia
wszelkich następstw funkcjonowania
jej w obrocie za sprawą nadanego jej
rygoru natychmiastowej wykonalności.
W realiach omawianej sprawy oznacza to, że Operatorowi przysługuje
roszczenie o wyrównanie opłat za energię elektryczną, dostarczaną w okresie
obowiązywania umowy dystrybucyjnej
z 2005 r., zmienionej wadliwą decyzją Prezesa URE, w taki sposób, jak
gdyby od pierwszego dnia stosowania
tej umowy obowiązywał podwyższony
współczynnik pewności zasilania na poziomie ustalonym prawomocnie Wyrokiem VII AGa 243/18, tj. 1,3.
o
Orzeczenie: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt
VII AGa 243/18, Legalis: 1775654, LEX:
2490967.
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Prawnik, Wieloletni Pracownik Urzędu Regulacji Energetyki

Obowiązek przeprowadzenia audytu
energetycznego przedsiębiorstwa (AEP)
w świetle aktualnej ustawy o efektywności energetycznej

 Cele audytu

energetycznego
przedsiębiorstwa

Wyznaczonym ustawowo celem
AEP jest przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej tzw. dużych przedsiębiorców1
1) Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca
2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) jest
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej, definiowanej jako zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu
i w sposób ciągły.

niezależnie od branży wykonywanej
przez nich działalności gospodarczej.
Efektywność energetyczna uznawana jest za kluczowy element strategii
europejskiej i jeden z najważniejszych
elementów służących zrównoważonemu wykorzystywaniu energii pierwotnej.

 Pojęcie efektywności
energetycznej

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia
technicznego lub instalacji, w typowych
warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten

obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi
niezbędnej do uzyskania tego efektu.
Aktualne unormowanie przewiduje
nie tylko obowiązek przeprowadzenia
AEP przez każdego dużego przedsiębiorcę, ale także obowiązek zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie oraz o możliwych do
uzyskania średniorocznych oszczędnościach energii finalnej. Stosowne dane
o potencjalnych oszczędnościach energii Prezes URE przekazuje Ministrowi
Energii, który ‑ następnie - przekazuje
je Komisji Europejskiej. Wymierne korzyści z przeprowadzenia AEP oraz zastosowanych rozwiązań efektywnych

Elektroenergetyka

A

udyt energetyczny, a audyt efektywności energetycznej. Audyt energetyczny
przedsiębiorstwa jest obowiązującą - od 1 października 2016 r. - procedurą
audytową, określoną w ustawie o efektywności energetycznej (wdrażającej do
krajowego systemu prawa, zasady wyrażone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r.). Pojęcie i zakres „audytu
energetycznego przedsiębiorstwa” („AEP”), nie jest tożsame z pojęciem i zakresem
„audytu efektywności energetycznej”, a przedstawienie Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki informacji na podstawie audytu efektywności energetycznej, nie oznacza
wypełnienia obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa
i zawiadomienia w tym zakresie.
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energetycznie, wykorzystuje zarówno
gospodarka, jak i przedsiębiorcy (nie
tylko w kontekście ekonomicznym).

 Podmioty mające

Elektroenergetyka

kompetencje do
przeprowadzenia audytu
energetycznego

Ustawa o efektywności energetycznej wskazuje, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza:
1) podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe
w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu; 2) ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio
zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy, na podstawie
aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania
danych dotyczących zużycia energii
oraz, w przypadku energii elektrycznej,
zapotrzebowania na moc.
Audytorzy przeprowadzający AEP,
w praktyce weryfikowani są przez „rynek”, bowiem nie mają obowiązku zawodowej przynależności korporacyjnej
lub legitymowania się zunifikowanymi
uprawnieniami (kwantyfikatorem jest ‑
w zasadzie ‑ subiektywna ocena audytora rozumiana jako jego wiedza i doświadczenie zawodowe).

 Obowiązek audytowy
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa (przechowywany do celów kontrolnych przez okres 5 lat) zawiera
szczegółowy przegląd zużycia energii
w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych
oraz w transporcie, odpowiadających
łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo i powinien opierać się - o ile
to możliwe - na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych,
a nie na okresie zwrotu nakładów, tak
aby uwzględnić oszczędności energii

w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długo-terminowych oraz
stopy dyskonta.
Mimo prawie dwuletniego okresu
obowiązywania ustawy o efektywności
energetycznej (z jedną nowelizacją wynikającą z zastąpienia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawą
Prawo przedsiębiorców ‑ w zakresie
pojęcia przedsiębiorcy), nadal wiele jest
kontrowersji oraz pytań, zamykających

”

dzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/
WE - jeżeli w ramach tych systemów
przeprowadzono audyt energetyczny
przedsiębiorstwa i audyt ten spełnia
wymagania prawem przepisane.
Prawodawca zrezygnował z definicji dużego przedsiębiorcy (nie tylko
w polskim porządku prawnym). Wykładnia słowna i celowościowa ustawy
‑ Prawo przedsiębiorców, jednoznacz-

Odpowiedzialny oraz racjonalny przedsiębiorca
posiada stosowne dane i wiedzę, pozwalające
na indywidualne dokonanie właściwej oceny czy
i kiedy spełnia przesłanki obligujące go (jako tzw.
dużego przedsiębiorcę), do przeprowadzenia audytu
energetycznego przedsiębiorstwa, czyli wypełnienia
obowiązku wyznaczonego treścią przepisów prawnych

się w dążeniu do ustalenia m.in. jaki
podmiot i kiedy winien przeprowadzić
audyt energetyczny przedsiębiorstwa,
a także jakie są konsekwencje prawne nieprzeprowadzenia takiego audytu przez podmiot do tego zobowiązany i nie przekazania Prezesowi URE
zawiadomienia w terminie ustawowym.
Zasada statuująca obowiązek
przeprowadzania co 4 lata audytu
energetycznego przedsiębiorstwa
przez dużego przedsiębiorcę, ma
charakter względny, bowiem nie stosuje
się jej do dużego przedsiębiorcy, który
posiada: 1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią,
wymagań i zaleceń użytkowania lub 2)
system zarządzania środowiskowego,
o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporzą-

nie pozwala jednak określić, iż tzw. dużym przedsiębiorcą, zobowiązanym
do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, w trybie
art. 36 ust. 1 cyt. ustawy o efektywności energetycznej, jest przedsiębiorca,
który nie jest kwalifikowany jako mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca
i średni przedsiębiorca2.
W tym miejscu warto podać przykład i poglądowo zaznaczyć, że jeśli
przedsiębiorca od 1 stycznia 2018 r.
zatrudnia średniorocznie ponad 250
pracowników i utrzyma to średnioroczne zatrudnienie w 2019 r., to kwantyfikatorem obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa
2) Prawo przedsiębiorców (które od 30 kwietnia br. zastąpiło ustawę o swobodzie działalności gospodarczej),
wprost wskazuje, że średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników
oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów
euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości
w złotych 43 milionów euro, i który nie jest mikro ani małym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy
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3) Zob. art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy o efektywności energetycznej

ta statusu tzw. dużego przedsiębiorcy
w ciągu 4 lat aktualności audytu energetycznego przedsiębiorstwa wyłącza
obowiązek przeprowadzenia kolejnego audytu.
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzony przed dniem
wejścia w życie ustawy o efektywności energetycznej, ale nie wcześniej niż
przed dniem 5 grudnia 2012 r., i spełniający jednocześnie aktualne wymagania ustawowe, został uznany przez
ustawodawcę za wypełnienie przez tzw.
dużego przedsiębiorcę obowiązku prawem przepisanego. O przeprowadzeniu takiego audytu należało jednak zawiadomić Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki w terminie 30 dni od dnia
wejścia w życie cyt. ustawy.
Podmioty stosujące prawo - w tym
przedsiębiorcy - dokonują wykładni przepisów prawa na własną odpowiedzialność i ryzyko, natomiast organy administracji publicznej czynią to
w szczególności w toku konkretnego
postępowania.
Odpowiedzialny oraz profesjonalny przedsiębiorca posiada stosowne
dane i wiedzę, pozwalające na indywidualne dokonanie właściwej oceny czy
i kiedy spełnia przesłanki obligujące go
(jako tzw. dużego przedsiębiorcę), do
przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, czyli wypełnienia obowiązku wyznaczonego treścią
przepisów prawnych.
Duży przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie
energetycznym przedsiębiorstwa albo
o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa w ramach
systemu, o którym mowa w art. 36 ust.
2 ustawy o efektywności energetycznej
- w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.
Do zawiadomienia należy dołączyć adekwatną i poprawną informację
o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z rzetelnie
oraz fachowo przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 Sankcje finansowe
za przekroczenie
przepisów

Karze pieniężnej podlega ten, kto
nie przeprowadza audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Nie przewidziano sankcji za niedochowanie trzydziestodniowego terminu zawiadomienia
Prezesa URE o przeprowadzonym audycie, co może wskazywać na termin
instrukcyjny (a nie zawity) w przepisach
materialnych.
Karę pieniężną wymierza Prezes
URE, w drodze decyzji a jej wysokość
nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 39 ust.
1 przywołanej ustawy, Prezes URE
uwzględnia zakres naruszeń, powtarzalność naruszeń oraz możliwości finansowe ukaranego podmiotu.
Prezes URE może odstąpić od
wymierzenia kary pieniężnej, o której
mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej, jeżeli zakres
naruszeń jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim Prezes URE
powziął o tym wiadomość.
o

Elektroenergetyka

będzie zatrudnienie pracowników w roku 2018 i 2019, więc audyt energetyczny przedsiębiorstwa winien być przeprowadzony przez tego przedsiębiorcę
(z dołożeniem należytej staranności,
jako kategorii w którą wkomponowana jest stosowna wiedza fachowa i doświadczenie), niezwłocznie w 2020 r.
Warto też w tym miejscu wyjaśnić,
że średnioroczne zatrudnienie dotyczy
zatrudnienia w przeliczeniu na pełne
etaty pracowników (określanego w kodeksie pracy jako osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, powołania,
mianowania, wyboru lub spółdzielczej
umowy o pracę) i bez uwzględnienia
osób przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich
i wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego czy wykonujących powierzone
przez przedsiębiorcę zadania na podstawie umów cywilnych.
Kryterium dwóch ostatnich lat obrotowych - analogicznie - dotyczy obowiązku przeprowadzenia przedmiotowego audytu, biorąc pod uwagę drugie
kryterium odnoszące się do obrotu netto lub sumy aktywów bilansu.
Podkreślenia wymaga formuła wzięcia pod uwagę wyłącznie przedsiębiorców i oddziałów wykonujących działalność gospodarczą na terenie RP (bez
uwzględniania osób zatrudnionych i kryterium obrotu netto oraz sumy aktywów bilansu osiąganych w oddziałach
europejskich placówek danego przedsiębiorcy), jak również formuła wymagania przez ustawodawcę systemu zarządzania energią zgodnego z polską
normą krajową (pozostającą w zgodności z normą europejską).
Zasadne jawi się zwrócenie uwagi
na obowiązek audytowy w kontekście
tytułu prawnego do nieruchomości objętej audytem energetycznym przedsiębiorstwa (własność, posiadanie: najem
dzierżawa) poprzez ocenę „całkowitego
zużycia energii przez to przedsiębiorstwo”3), a także zaznaczenie, iż utra-
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Dr Sebastian Piątkowski,
Delegatura IPN w Radomiu, Autor książki: „Kozienice: monografia miasta”

50 lat Elektrowni
Kozienice:
początki budowy i pierwszy prąd z elektrowni

M
Elektroenergetyka

inęło 50 lat od momentu, gdy wiosną 1968 r., po wielu miesiącach
przygotowań i prac projektowych, rozpoczęła się budowa Elektrowni
Kozienice. Cztery lata później z elektrowni popłynął pierwszy prąd. Przedstawiamy
kolejny odcinek cyklu, opowiadającego o przebiegu budowy największej w kraju
elektrowni na węgiel kamienny.
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w trakcie prac nie doszło do ani jednego niekontrolowanego wybuchu.
Prace przygotowawcze zakończyły
się po kilku miesiącach. Już w ich trakcie zespół pracowników warszawskiego przedsiębiorstwa „BETON-STAL”,
kierowanych przez Zenona Mirkowicza,
rozpoczął budowę sieci utwardzonych
dróg dojazdowych do placu budowy,
wznoszenie baraków mieszkalnych,
instalowanie linii energetycznej i sieci telefonicznej. Finałem pierwszego

etapu było powołanie do życia przedsiębiorstwa „Elektrownia Kozienice
w budowie” pełniącego rolę głównego
inwestora. Jego Dyrektorem Naczelnym został inż. Adam Biały - wybitny
specjalista z zakresu turbin parowych,
współtwórca wielu inwestycji energetycznych w kraju i poza jego granicami,
zajmujący wcześniej stanowisko Dyrektora Technicznego Elektrowni Stalowa
Wola. Stanowisko Głównego Inżyniera powierzono Tadeuszowi Rubaszowskiemu specjaliście o ogromnym doświadczeniu, kierującemu wcześniej
wznoszeniem trzeciej siłowni w Stalowej Woli, a w kilka lat później - jak pokazała przyszłość - pierwszemu w historii Dyrektorowi Naczelnemu Elektrowni
Połaniec. Generalnym wykonawcą inwestycji zostało przedsiębiorstwo „BETON-STAL”, a na stanowisko jej Dyrektora powołano inż. Józefa Zielińskiego
- dotychczasowego dyrektora budowy
Elektrowni Pątnów.

 Barakowozy i hotele
pracownicze

Początkowo pracownicy administracji
i członkowie kadry inżynierskiej pracowali
w barakowozach przy budowie nocując

Elektroenergetyka

Wczesną wiosną 1968 r. w Świerżach Górnych pojawili się pierwsi robotnicy, których zadaniem było przygotowanie placu budowy. Było to tylko
pozornie proste zadanie, obejmujące
wykarczowanie lasu o powierzchni blisko 60 ha. Największy problem wiązał się z faktem, że las naszpikowany
był niewybuchami pozostałymi po niedawno zakończonej wojnie. Wycinkę
prowadzono więc w ścisłej współpracy z oddziałem saperów. Dzięki nim
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w prywatnych kwaterach wynajmowanych w mieście. Bardzo szybko rozpoczęto jednak wznoszenie hoteli pracowniczych w Świerżach Górnych, a także
budowę Osiedla Energetyki w Kozienicach, gdzie już w końcu 1969 r. oddano do użytku pierwszy blok mieszkalny,
usytuowany przy ul. Kopernika.
Chociaż budową kierowali przybysze z różnych stron kraju, znaczną
część robotników stanowili rdzenni
mieszkańcy powiatu kozienickiego.
Co ciekawe, wielu z nich odnosiło się
do całej inwestycji nie tylko ze sceptycyzmem, ale wręcz z niechęcią.
Budowa elektrowni oznaczała wręcz
rewolucję społeczną, burzącą dotychczasowy, utrwalony przez długie dziesięciolecia porządek. Wielu rolników
nie mogło pogodzić się z faktem, że
tereny uprawne będą teraz wykorzystywane na cele przemysłowe. Bardzo
ważny był też czynnik ekonomiczny okazywało się, że młody mężczyzna
pracujący na budowie elektrowni jest
w stanie zarobić więcej, niż jego ojciec czy dziadek, prowadzący gospodarstwo rolne. Nierzadko prowadziło
to do najróżniejszych waśni i konflik-

tów. Osobą, która odegrała ogromną
rolę w łagodzeniu sporów był Proboszcz parafii w Świerżach Górnych,
ks. Adam Socha. Wielokrotnie udzielał
on budowniczym dużej pomocy, m.in.
zachęcając swych parafian do wspierania inwestycji.

 Kształcenie kadr
W 1969 r. rozpoczęto wykopy pod
fundamenty bloków energetycznych,
a na plac budowy wkroczyły specjalistyczne przedsiębiorstwa, m.in. Elektrobudowa, Hydrocentrum, Termokor.
Równocześnie trwały prace nad wzniesieniem siedzib Zespołu Szkół Zawodowych, przychodni zakładowej, a także
kolejnych budynków mieszkalnych. Docelową liczbę pracowników elektrowni
szacowano na 1,5 tys.; aby ich pozyskać w Radomiu i Warszawie powstały
nowe szkoły średnie - technika energetyczne. Ich absolwentów zamierzano
zachęcać do kontynuowania nauki na
studiach wyższych oraz osiedlania się
właśnie w Kozienicach. W samym mieście powstała natomiast zasadnicza
szkoła energetyczna.

 Rozruch
Plany rozruchu Elektrowni Kozienice przewidywały realizację inwestycji w dwóch, wieloletnich etapach.
W pierwszym z nich, obejmującym lata 1972-1975, planowano oddać do
użytku osiem bloków energetycznych
o łącznej mocy 1600 MW. Wielkość ta
stanowiła jedną trzecią ogółu przyrostu
mocy energetycznej, przewidywanego
dla całej Polski. Etap drugi, realizowany w latach 1975-1979, miał objąć budowę dwóch, odznaczających
się nowoczesnością bloków o łącznej mocy 1000 MW. Na przełomie lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XX w. Elektrownia miała zatem osiągnąć moc 2600 MW, stając się tym samym największym przedsiębiorstwem
energetycznym w kraju. Jak pokazała
przyszłość, plany te udało się zrealizować w pełni.

 Pierwszy prąd
18 października 1972 r. do sieci popłynął po raz pierwszy prąd z Elektrowni Kozienice. Pierwszy blok elektrowni
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 Znakomita kadra
Osiągnięcie sukcesu było zasługą
starannie dobranej i doskonałej załogi, tworzonej przez kadrę inżynierską,
pracowników administracyjnych oraz

rzeszę pracowników fizycznych. Dyrektorem elektrowni pozostawał przez
długi czas Adam Biały, a w 1980 r.
stanowisko to objął Zbigniew Wrona.
Współpracował z nimi zespół specjalistów, który w 1977 r. tworzyli m.in. Józef Zieliński - Przewodniczący, Adam
Biały - Zastępca Przewodniczącego,
Bolesław Miszułowicz - Sekretarz Naukowy, Alfons Czartoszewski - Przewodniczący Zespołu Konsultantów
Branżowych, a także Andrzej Nowacki,
Józef Stawowy, Damazy Laudyn, Jan
Bembenek, Kazimierz Dziełak, Tadeusz Szumigaj, Andrzej Bartoszewicz,
Jan Piasecki i Stanisław Kominek Przewodniczący podzespołów.

 Nie tylko Elektrownia
Chociaż powstanie gigantycznego
przedsiębiorstwa zmieniło życie Kozie-

nic i regionu, wpływ na to zjawisko miały także liczne zakłady przemysłowe,
które powstały tutaj w związku z budową elektrowni. Drugim pod względem wielkości zatrudnienia lokalnym
pracodawcą pozostawał przez wiele lat lokalny oddział Warszawskiego
Przedsiębiorstwa Budowy Elektrowni
i Przemysłu „BETON-STAL”, zajmujący się m.in. wznoszeniem budynków
mieszkalnych i obiektów użyteczności
publicznej w Kozienicach i Świerżach
Górnych. Dzięki pracownikom „BETON-STAL-u” Kozienice otrzymały wygląd
nowoczesnego ośrodka miejskiego,
w którym pracownicy elektrowni znaleźli dobre warunki bytowe. Było to
w ogromnej mierze zasługą Dyrektora przedsiębiorstwa, inż. Józefa Zielińskiego, angażującego się całym sercem
w rozwój miasta.
o
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o mocy 200 MW (tzw. „dwusetka”) został przekazany oficjalnie do eksploatacji
6 listopada 1972 r. Prąd zaczął być przesyłany liniami napowietrznymi w kierunku Warszawy, Siedlec, Puław i Radomia.
Proces wznoszenia kolejnych bloków
realizowano planowo, a ostatnia, ósma,
„dwusetka”, została oddana do użytku 18
stycznia 1975 r. Oznaczało to zakończenie pierwszego etapu budowy przedsiębiorstwa i przystąpienie do wznoszenia
dwóch bloków energetycznych o mocy
500 MW każdy. Również one zostały oddane do użytku w terminie, rozpoczynając pracę 20 lutego i 19 grudnia 1979 r.
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OSDn
Elektroenergetyka

- problemy związane z brakiem
jasnej regulacji w tym zakresie

W

ramach zaszłości historycznych i dawnych systemów regulacyjnych nadal
funkcjonuje w Polsce wiele zakładów przemysłowych posiadających własne
sieci dystrybucyjne i własnych odbiorców. Inwestorzy lokujący kapitał w nowo
powstałych biurowcach w ramach strategii inwestycyjnych i optymalizacji kosztów
energii elektrycznej poszukują możliwości zakwalifikowania wewnętrznych sieci
jako sieci dystrybucyjnych, co umożliwia uzyskanie koncesji na dystrybucję energii
elektrycznej. Podobne rozwiązania stosują kompleksy mieszkaniowe czy galerie
handlowe. Co łączy wszystkie wyżej wymienione podmioty? Odpowiedź jest
wyjątkowo prosta - każdy z nich mógłby być kwalifikowany jako Operator Systemu
Dystrybucyjnego w zamkniętym systemie dystrybucyjnym (OSDn). I każdy z nich
oczekuje na uporządkowanie regulacyjne w tym zakresie.

 OSDn - definicja
OSDn to przedsiębiorstwo energetyczne nie posiadające bezpośrednich
połączeń z siecią przesyłową. Terminem, który stosuje się zamiennie wobec

OSDn jest „zamknięty system dystrybucyjny” (ZSD), spotykane jest także pojęcie „niezależnego dystrybutora energii
elektrycznej”. Istotą OSDn jest również
to, że łączą ze sobą funkcję odbiorcy
energii elektrycznej jak również jej dys-

trybutora. Ustawa - Prawo energetyczne nie zawiera definicji legalnej OSDn.
Istotnym jest, że w stosunkowo nowej
regulacji jaką jest regulamin rynku mocy, który został opracowany przez PSE
S.A. została sformułowana definicja
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reklama

tyki, przygotowywanie planów rozwoju). Jedynym wyjątkiem są przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo, które
po spełnieniu określonych przesłanek
ustawowych są uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku
przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).
Nie jest to przywilej całkowicie realny,
gdyż operatorzy w tym zakresie podlegają kontroli Prezesa URE, jednak jest
to kontrola innego charakteru. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami na takim
przedsiębiorstwie ciąży obowiązek, w
terminie 90 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej nowej lub zaktualizowanej IRiESP, zamieszczenia na swojej
stronie internetowej oraz udostępnienia w siedzibie do publicznego wglądu,
przygotowanej IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników
systemu uwagach oraz sposobie ich
uwzględnienia. Co ważne, Prezes URE
w tym przypadku również dysponuje prawem kontroli treści IRIESD - jest
to kontrola ex post pod rygorem kary
pieniężnej w przypadku stwierdzenia
jej niezgodności z prawem. Bez względu na powyższe, objęcie tym zwolnie-

niem wszystkich OSDn, a nie wyłącznie przedsiębiorstw zintegrowanych
pionowo, należałoby potraktować jako
właściwy krok w kierunku pożądanej
deregulacji - na razie jednak ta kwestia
pozostaje niespełnionym postulatem.

 Deregulacja i jej
przesłanki

Od ponad kilku lat przedstawiciele
OSDn w sposób wyraźny sygnalizują
potrzebę wprowadzenia regulacji, która
sprawi, że ich dotychczasowe, zawiłe
obowiązki zostaną zredukowane. Poszczególni OSDn połączyli swoje dążenia tworząc stowarzyszenia (np. OSDnEE) lub przystępując do organizacji,
których głos jest brany pod uwagę w
procesie legislacyjnym. Wśród najczęściej podnoszonych postulatów należy
wymienić zwolnienie z następujących
obowiązków: przedkładanie taryf do
zatwierdzenia Prezesowi URE, sporządzanie planów rozwoju czy przyłączanie nowych podmiotów do sieci (jeżeli znajdują się poza obszarem ZSD),
opracowywanie i aktualizacja IRIESD.
Nie ulega wątpliwości, że dla skuteczności postulatów musi istnieć również
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OSDn (operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego
sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową, zgodnie z IRiESP). Rola i obowiązki OSDn w rynku mocy zostały w
regulaminie wyraźnie oddzielone od roli
i obowiązków klasycznego OSD. Z tego
wynika, że operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego wyraźnie
dostrzegł potrzebę odróżnienia OSD od
OSDn na cele związane z funkcjonowaniem rynku mocy.
Pomimo możliwości zakwalifikowania danego operatora sieci dystrybucyjnej jako OSDn ustawodawca nie
przewidział w tym aspekcie w zasadzie
żadnych preferencji czy też zwolnień
od realizacji poszczególnych obowiązków wynikających dla przedsiębiorstw
energetycznych w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej. W związku z tym,
pomimo faktu, że OSDn z reguły operują na terenach i obiektach o niewielkiej
powierzchni, są oni obowiązani do realizacji obowiązków ustawowych tak jak
każdy inny OSD (m. in. uzyskiwanie statusu przedsiębiorstwa energetycznego,
przedkładanie taryf do zatwierdzenia
Prezesowi Urzędu Regulacji Energe-
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podstawa prawna do ich wdrożenia.
Istotnym jest, że w tym przypadku taka podstawa realnie istnieje. Mowa o
Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca
2009 r. dotyczącej wspólnych zasad
rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/
WE (dalej: „Dyrektywa). Już z pkt 30
preambuły Dyrektywy wynika, że określone obiekty (m.in. zakłady przemysłowe, obiekty handlowe, lotniska, szpitale)
powinny mieć możliwość korzystania ze
zwolnienia w zakresie obowiązków mających cechy nadmiernych obciążeń administracyjnych w przypadku spełnienia
określonych w tym punkcie przesłanek.
Natomiast art. 28 Dyrektywy wprost daje Państwom Członkowskim możliwość
sklasyfikowania danego systemu dystrybucyjnego jako zamkniętego systemu
dystrybucyjnego w sytuacji, gdy w ramach tego systemu nie są zaopatrywane gospodarstwa domowe oraz jeżeli:
ze szczególnych względów technicznych lub bezpieczeństwa procesy
eksploatacji lub wytwarzania użytkowników tego systemu są zintegrowane;
system ten dystrybuuje energię
elektryczną głównie do właściciela lub
operatora systemu lub do powiązanych
z nim przedsiębiorstw.
Jeśli ww. przesłanki będą spełnione, operator zamkniętego systemu dystrybucyjnego może zostać zwolniony
z wymogu dostarczania energii na pokrycie strat bądź też wymogu przedstawienia taryf do zatwierdzenia. Nie
ma przeszkód dla wdrożenia również
pozostałych postulatów. Wydaje się,
że polski ustawodawca miał i nadal
ma otwartą możliwość wprowadzenia
omawianych przywilejów, jednak jak
dotychczas nie zdecydował się z niej
skorzystać.

 Funkcjonowanie OSDn

w praktyce - jakie są
najczęstsze problemy?

Niewątpliwie pierwszą i prawdopodobnie najpoważniejszą przeszkodą w

funkcjonowaniu OSDn jest nadmiar regulacji i obowiązków administracyjnych.
Już sam proces uzyskania koncesji w
zakresie dystrybucji energii elektrycznej jest złożony (na potrzeby postępowania administracyjnego niezbędne jest przedłożenie m.in. opisu sieci
elektroenergetycznych wykorzystywanych do prowadzenia działalności objętej koncesją czy projektu planu rozwoju). Na marginesie należy wspomnieć,
że od dnia wejścia w życie tzw. pakietu energetycznego (wrzesień 2016 r.)
proces koncesjonowania stał się skomplikowany i czasochłonny - wystarczy
wspomnieć choćby o obowiązku uzyskania zaświadczeń o niekaralności
członków zarządu wnioskodawcy oraz

członków jego rady nadzorczej, co jest
problematyczne w przypadku, gdy osoby te nie są obywatelami RP. Mając
na uwadze powyższe wymogi nie jest
zaskoczeniem, że w przypadku większości postępowań, w tym w szczególności postępowań o udzielenie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej,
czas ich prowadzenia liczyć należy nie
w tygodniach lecz w miesiącach. Jak
przyzna każdy przedsiębiorca - trudno
wskazać bardziej destrukcyjnie wpływający na rozwój przedsiębiorstwa czynnik
niż zagmatwane i ciągnące się miesiącami (a nawet latami) postępowania.
W dalszej kolejności, gdy zainteresowanemu udało się skutecznie
przebrnąć przez pierwsze mury admi-

nistracyjne i uzyskać koncesję, pojawiają się kolejne regulacyjne bariery.
Każdy OSD musi przedstawić IRiESD
oraz taryfę (będącej zbiorem cen, stawek oraz opłat za świadczone usługi) do zatwierdzenia Prezesowi URE.
Ewentualne zmiany i aktualizacje w/w
dokumentów również wymagają zatwierdzenia. Oprócz tego OSD ma obowiązek realizować pozostałe obowiązki
sprawozdawcze i informacyjne przewidziane dla wszystkich koncesjonariuszy
energetycznych.
Wspomnieć też należy o sytuacjach, w których Prezes URE odmawia udzielenia koncesji na dystrybucję
energii elektrycznej, do czego jest na
mocy ustawy - Prawo energetyczne
uprawniony (np. w przypadku nieuzupełnienia przez wnioskodawcę wniosku w terminie i wymaganym zakresie). W takim stanie rzeczy cały proces
uzyskania koncesji ulega znacznemu
wydłużeniu, co może mieć negatywne
przełożenie na procesy inwestycyjne
wnioskodawcy.
Uregulowanie w polskim systemie
prawa kwestii związanych z posiadaniem statusu OSDn jest oczekiwane
nie tylko przez operatorów kwalifikujących się jako zamknięte systemy dystrybucyjne, ale również przez odbiorców
końcowych przyłączonych do sieci tych
operatorów. „Odbiorca końcowy” (np.
najemca lokalu w galerii handlowej) jest
dyskryminowany przez obowiązujący
system, który uniemożliwia mu skorzystanie z prawa swobodnego zmiany
sprzedawcy energii elektrycznej. Wynika to z faktu, że właściciel/zarządca
obiektu nie decyduje się na uzyskanie
koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z przyczyn, o których mowa
była powyżej i rozlicza się z najemcą
na zasadzie tzw. refaktury prostej przenosząc na niego koszty związane ze
dostawą energii elektrycznej jakimi obciążył go jego dostawca. W ten sposób
najemca nie ma statusu odbiorcy końcowego w rozumieniu ustawy - Prawo
energetyczne i ma żadnego wpływu na
ostateczny kształt ceny energii elek-

trycznej oraz pozostałych warunków
handlowych umowy sprzedaży energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej.
Należy też wspomnieć o niebezpiecznym procederze polegającym na doliczaniu do refaktury dodatkowych marż
przez właściciela/zarządcę obiektu, co
jest działaniem nielegalnym. Jak wielokrotnie podkreślał to Prezes URE - w
takiej sytuacji nie można już mówić o
refakturze prostej, gdyż doliczana marża stanowi zysk właściciela/zarządcy,
a takie działanie stanowi działalność
gospodarczą, która podlega koncesjonowaniu.
Na zaistniałą sytuację na pewno
obojętny nie pozostaje centralny regulator rynku energii w Polsce - Prezes
URE. W uporządkowaniu sytuacji organ ten również dostrzega swoje korzyści. Wraz z rozwojem rynku energii
w Polsce, w tym energii ze źródeł odnawialnych, wprowadzeniem rynku mocy
czy zmian w prawie mających na celu
skrupulatne monitorowanie koncesjonariuszy (obowiązki sprawozdawcze i
informacyjne) Prezes URE jako organ
administracji publicznej ma problemy
natury organizacyjnej. Uzyskanie przez
Prezesa URE nowych uprawnień, funkcji i obowiązków nie zostało poprzedzone odpowiednim przygotowaniem
organizacyjnym i strukturalnym. Oddziały terenowe URE nie są w stanie
zapewnić sprawnej obsługi wszystkich
prowadzonych spraw, podobnie jak oddział centralny w Warszawie. Dynamika
zmian w obowiązującym prawie również
nie wpływa korzystnie na całą sytuację.
Można przypuszczać zatem, że wszelkie próby deregulacji, które najpewniej
dotyczyłyby stosunkowo znacznej grupy podmiotów, zostały by przez URE
poparte.

 Wymierne korzyści

dla wszystkich
zainteresowanych?

Szereg postulowanych zwolnień
z obowiązków formalnych operatorów
kwalifikujących się jako operatorzy za-

mkniętych systemów dystrybucyjnych,
stworzyłby dogodne warunki do prowadzenia działalności dystrybucyjnej na
obszarach/obiektach, które wymagają
tego z racji uwarunkowań technicznych
oraz kategorii podmiotów będących odbiorcami końcowymi.
W przypadku formalnego uregulowania kwestii zamkniętych systemów
dystrybucyjnych wszyscy zainteresowani mają rzeczywiste szanse na uzyskanie
korzyści. Odbiorcy końcowi będą mogli
w pełni skorzystać z ustawowej zasady
TPA, dzięki czemu otwarta zostanie dla
nich możliwość bezpośredniego negocjowania cen energii elektrycznej. Ewentualna deregulacja może ułatwić OSDn
prowadzenie przez nich działalności, a
nadto usprawni procesy inwestycyjne.
Na zmianach zyskałby sam regulator
(Prezes URE) - mniejsza ilość obowiązków ciążących na OSDn oznaczałaby
prawdopodobnie usprawnienie funkcjonowania urzędu. Należy też mieć na
względzie potrzebę ujednolicenia europejskiego rynku energii elektrycznej w
celu poprawienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym w szczególności przedsiębiorstw energetycznych w świetle rynku wspólnotowego.
Z powyższych rozważań wynika
jednoznacznie, że nie tylko istnieje nagląca potrzeba przeprowadzenia deregulacji ale również istnieją ku temu
prawne podstawy. Co więcej, interesy
zainteresowanych stron są w przeważającej większości zbieżne. Okoliczności te wskazują, że brakującym elementem dla powodzenia tej inicjatywy może
okazać się konstruktywna dyskusja, w
którą zaangażowane powinno zostać
także Ministerstwo Energii. W ten sposób, za pośrednictwem Ministerstwa
Energii, możliwe będzie zainicjowanie
procesu legislacyjnego. 

o
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Wpływ rynku mocy

na działalność przedsiębiorstw energetycznych
i odbiorców końcowych energii elektrycznej

W
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dniu 18 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 grudnia 2017
r. o rynku mocy. Jeszcze w tym roku, w listopadzie i grudniu, odbędą się
pierwsze aukcje mocy dla pierwszych trzech tzw. lat dostaw rynku mocy - 2021,
2022 i 2023 r.

Wprowadzenie rynku mocy oznacza zasadniczą przebudowę modelu
działania polskiego hurtowego rynku
energii elektrycznej. W chwili obecnej
funkcjonuje on jako tzw. rynek jednotowarowy, na którym handluje się jedynie
wyprodukowaną energią elektryczną.
Wraz z rozpoczęciem funkcjonowa-

nia rynku mocy, polski hurtowy rynek
energii elektrycznej stanie się tzw. rynkiem dwutowarowym - oprócz handlu
samą energią elektryczną odbywającego się pomiędzy wytwórcami energii
elektrycznej, przedsiębiorstwami obrotu oraz odbiorcami końcowymi pojawi
się też mechanizm scentralizowanego

pozyskiwania przez operatora systemu
przesyłowego (OSP) czyli spółkę PSE
S.A. zobowiązania do dostarczenia do
systemu odpowiedniej mocy w określonych sytuacjach oraz do pozostawania
w gotowości do jej dostarczenia.
Celem wprowadzenie rynku mocy jest realizacja jednego z zdań pań-
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OZE), a tym samym w przypadku źródeł sterowalnych pojawia się konieczność przenoszenia kosztów stałych na
krótsze okresy ich pracy - co oznacza,
że pokrycie tych kosztów wymagałoby
jeszcze wyższych cen energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę kapitałochłonność inwestycji w moce wytwórcze oraz
bardzo długi okres zwrotu z kapitału, w
warunkach obecnego modelu rynku decyzje o inwestycjach w nowe moce są
obarczone zbyt wysokim ryzykiem. Dlatego też, jak czytamy w uzasadnieniu,
potrzebne jest przemodelowanie otoczenia regulacyjnego rynku energii elektrycznej w taki sposób, aby stworzyć
silne zachęty ekonomiczne do budowy,
utrzymywania i modernizacji jednostek
wytwórczych oraz do zarządzania zużyciem energii i uelastycznienia popytu
u odbiorców. W związku z tym podjęto decyzję o wprowadzeniu w Polsce
scentralizowanego rynku mocy elektrycznej, w którym centralny nabywca
- operator systemu przesyłowego - pozyskuje zobowiązanie do dostarczenia do systemu odpowiedniej mocy w
określonych sytuacjach oraz do pozostawania w gotowości do jej dostarczenia. Zobowiązanie, nazwane obowiązkiem mocowym, oferują na aukcjach
dostawcy mocy - wytwórcy, magazyny
energii i niektórzy odbiorcy energii elektrycznej, a także podmioty reprezentujące grupy wytwórców albo odbiorców
(tzw. agregatorzy). Aukcje dzielą się na
aukcje główne - w ramach których kontraktowane są obowiązki mocowe na
okresy roczne, oraz aukcje dodatkowe,
w ramach których kontraktowane są
obowiązki mocowe na okresy kwartalne. Aukcje odbywają się z określonym
wyprzedzeniem przed rokiem, na który dostawcy mocy zaoferują swój produkt - w przypadku aukcji głównych co
do zasady odbywają się one na 5 lat
przed okresem dostaw, z wyjątkiem aukcji dla lat 2021, 2022 i 2023, dla których aukcje odbędą się już listopadzie
i grudniu 2018 r. W zamian za realizację obowiązku mocowego, dostawcy
mocy będą otrzymywać wynagrodze-

nie, na poziomie ustalonym w wyniku
aukcji mocy, wypłacane przez spółkę
Zarządca Rozliczeń S.A. Wynagrodzenia te będą finansowane poprzez tzw.
opłatę mocową, która będzie pobierana od odbiorców energii poprzez, odpowiednio, taryfę przesyłową OSP lub
taryfę dystrybucyjną OSD.
Obowiązek mocowy i warunki realizacji zobowiązań stron określone będą
w umowie mocowej pomiędzy dostawcą mocy, OSP a Zarządcą Rozliczeń
S.A.. Umowa taka będzie zawierana z
mocy prawa, w sposób niejako automatyczny, z chwilą rozstrzygnięcia aukcji mocy. Obowiązek mocowy polega
na zobowiązaniu dostawcy mocy do:
 pozostawania w okresie dostaw w
gotowości do dostarczania określonej mocy elektrycznej do systemu
przez jednostkę rynku mocy oraz
 dostawy określonej mocy elektrycznej do systemu w tzw. „okresach
zagrożenia” ogłaszanych przez
OSP.
Dzięki zawarciu umów mocowych
dostawcy mocy uzyskają dodatkowe
źródło dochodów. Co do zasady umowy mocowe będą zwierane na okres
jednego roku, jednak, co bardzo istotne, w określonych przypadkach umowy takie, z ustalonym wynagrodzeniem
za wykonanie obowiązku mocowego,
będą mogły być zawierane na okresy wieloletnie, do 5 a nawet 15 lat. Te
dłuższe okresy będą dostępne dla jednostek fizycznych na które ponoszone
są kwalifikowane nakłady inwestycyjne,
przy czym najdłuższe okresy (do 15
lat) dotyczyłyby wyłącznie jednostek
zupełnie nowych (tzw. planowanych).
W ten sposób rynek mocy będzie spełniał swoją rolę zapewnienia sygnałów
inwestycyjnych dla nowych mocy wytwórczych.
Tak fundamentalne przemodelowanie sposobu funkcjonowania rynku
energii elektrycznej będzie miało istotny
wpływ na wszystkich uczestników tego
rynku - OSP, OSD, wytwórców, odbiorców a także spółki obrotu, w związku z
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stwa w obszarze energetyki, którym
jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, definiowanego w Prawie
energetycznym jako zdolność systemu
elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia
dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię. Jak czytamy
w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o rynku mocy, istnieje kilka
czynników warunkujących bezpieczeństwo dostaw, jednak w pierwszej kolejności zależy ono od dostępności źródeł
wytwarzania energii elektrycznej w wielkości umożliwiającej pokrycie zapotrzebowania na moc i energię. Zgodnie z
uzasadnieniem, przeprowadzone analizy wykazują, że w Polsce może w przeciągu dwóch dekad wystąpić znaczący
niedobór mocy wytwórczych, wynikający z jednej strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z
drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych
z eksploatacji. Niedobór mocy wytwórczych może spowodować konieczność
wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przed
odbiorców, co przekłada się na straty gospodarcze i społeczne. W opinii
autorów uzasadnienia uniknięcie tego
niedoboru nie byłoby możliwe w modelu rynku jednotowarowego - na takim
rynku inwestorzy najprawdopodobniej
nie podejmą decyzji o inwestycjach w
nowe moce, mimo przewidywanego
ich niedoboru, ze względu na brak wystarczającej wiedzy o m.in. prawdopodobieństwie, że w okresach niedoboru
ceny będą na tyle wysokie, aby generować atrakcyjny sygnał inwestycyjny,
brak wiedzy o przyszłym rozwoju źródeł
objętych różnymi systemami wsparcia
(np. OZE, kogeneracja) oraz brak możliwości przewidzenia cen uprawnień do
emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo, zmniejsza się czas pracy jednostek
sterowalnych, ze względu na priorytet
sprzedaży energii pochodzącej z określonych technologii (w szczególności
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tym, iż każda z tych kategorii podmiotów będzie miała przypisaną rolę w ramach rynku mocy, oraz wynikające z
niej prawa i obowiązki.
Zgodnie z ustawą, „uczestnikiem
rynku mocy” są OSP, OSD, Zarządca
Rozliczeń S.A., właściciele tzw. jednostek fizycznych oraz dostawcy mocy.
W tym miejscu konieczne wydaje
się wyjaśnienie terminów „dostawca
mocy, „jednostka fizyczna” oraz „jednostka rynku mocy”. Są to terminy odnoszące się do strony „podażowej”
rynku mocy. Dostawca mocy jest to
podmiot oferujący obowiązek mocowy
przez zasoby, którymi dysponuje jako
ich właściciel albo podmiot upoważniony przez właścicieli. Tymi zasobami są
„jednostki fizyczne” czyli zespoły urządzeń w systemie wyodrębnione w taki
sposób, że możliwe jest dokonywanie z
nich dostawy mocy. Jednostki fizyczne
to przede wszystkim bloki elektrowni,
mniejsze urządzenia wytwórcze oraz
urządzenia odbiorców końcowych zdolne do redukcji zapotrzebowania. Jednostki fizyczne dzielą się na jednostki
fizyczne wytwórcze oraz jednostki fizyczne redukcji zapotrzebowania. Jednostki fizyczne mogą uczestniczyć w
rynku mocy jeżeli w ramach tzw. certyfikacji do aukcji (o czym niżej) zostaną
przypisane do „jednostki rynku mocy”
(„JRM”) - JRM są formą, w stosunku do
której w ramach rynku mocy określane
są prawa i obowiązki (oraz ich wykonanie) dostawców mocy.
OSP jest podmiotem, na którym
spoczywa obowiązek przeprowadzenia procesów rynku mocy, w szczególności:
 certyfikacji ogólnej - w celu pozyskania informacji o jednostkach fizycznych i wpisania ich do rejestru
rynku mocy,
 certyfikacji do aukcji głównej - w
celu utworzenia jednostek rynku
mocy i dopuszczenia ich do aukcji
głównej,
 certyfikację do aukcji dodatkowych - w celu utworzenia jednostek rynku mocy i dopuszczenia ich

do jednej lub większej liczby aukcji
dodatkowych,
 aukcji głównych i dodatkowych.
Z kolei OSD są zobowiązani do
współpracy z OSP, w szczególności w
zakresie pozyskiwania informacji koniecznych dla ustalenia zapotrzebowania na moc i realizacji przez dostawców mocy ich obowiązków mocowych.
Dodatkowo, OSD pełnią rolę płatników
opłaty mocowej, tzn.
 pobierają opłatę mocową od podmiotów przyłączonych do ich sieci
 przekazują opłatę mocową do OSP
 uwzględniają wysokość opłaty mocowej i warunki jej stosowania w
swojej taryfie
 sporządzają i przekazują do Prezesa URE pisemne informacje za
każdy kwartał pobierania opłaty
mocowej
Wytwórcy energii elektrycznej będą
zapewniać większość podaży mocy na
rynku, będąc samodzielnie dostawcami mocy bądź też udostępniając swoje jednostki fizyczne innym dostawcom
mocy. Przede wszystkim, każdy właściciel jednostki fizycznej wytwórczej istniejącej, której moc osiągalna brutto jest
nie mniejsza niż 2 MW ma obowiązek
wziąć w certyfikacji ogólnej. Brak udziału w certyfikacji ogólnej jest zagrożony
karą pieniężną nakładaną przez Prezesa URE w wysokości do 5% przychodu
przedsiębiorcy w poprzednim roku podatkowym. Natomiast nie jest obowiązkowy udział w certyfikacjach do aukcji
oraz w samych aukcjach. Jeżeli jednak
wytwórca zamierza wziąć udział w aukcjach, musi przejść przez odpowiednio certyfikację do aukcji głównej lub
aukcji dodatkowej, w ramach których
tworzone są jednostki rynku mocy, które mogą uczestniczyć w aukcjach. W
przypadku wygrania aukcji, wytwórca
§staje się stroną umowy mocowej, na
podstawie której:
 jest zobowiązany do wykonania
obowiązku mocowego;
 jest uprawniony do otrzymania wy-

nagrodzenia za wykonanie obowiązku mocowego.
Wprowadzenie rynku mocy ma też
oczywiście wpływ na odbiorców energii
elektrycznej. Przede wszystkim, wszystkie podmioty zużywające energię elektryczną będą uczestniczyć w rynku mocy niejako biernie - ponosząc ciężar
opłaty mocowej, która będzie pobierana od nich w ramach, odpowiednio,
taryfy przesyłowej lub dystrybucyjnej.
Odbiorcy energii elektrycznej mogą
brać udział w rynku mocy także „aktywnie” jako dostawcy mocy - jeżeli dysponują „jednostką fizyczną redukcji zapotrzebowania”, czyli jednostką fizyczną
dostarczającą moc do systemu poprzez
czasowe ograniczenie poboru energii
elektrycznej z sieci elektroenergetycznej w wyniku wykorzystania:
 sterowanego odbioru lub
 jednostki wytwórczej będącej częścią instalacji odbiorcy, czyli tzw.
„generacji wewnętrznej”.
Wreszcie dla spółek obrotu wprowadzenie rynku mocy oznacza m.in.
możliwość zaangażowania w nowe formy działalności, jak np. pełnienie roli
tzw. „agregatorów” dostaw mocy, czyli
przyjęcie roli dostawcy mocy z wielu
jednostek fizycznych, zarówno wytwórczych jak i redukcji zapotrzebowania.
Wydaje się, że szczególnie rola reprezentowania wielu jednostek redukcji
zapotrzebowania może tworzyć nowe
możliwości biznesowe dla spółek obrotu. Przedsiębiorstwa takie mogą tworzyć jednostki rynku mocy DSR, które
obejmowałyby jednostki fizyczne DSR
wielu odbiorców energii elektrycznej
(dowolnej ich liczby), pod warunkiem
jedynie, aby łączna moc tych jednostek
fizycznych redukcji zapotrzebowania w
ramach jednej Jednostki Rynku Mocy
DSR wynosiła minimum 2 MW.
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