
D
W

U
M

IE
SI

ĘC
Z

N
IK

 2
(6

7)
/2

01
9

IS
SN

 1
89

9-
08

86
 

C
EN

A 
– 

15
 Z

Ł 
(W

 T
YM

 5
%

 V
AT

)



ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI I CIEPŁOWNICTWA
 SKUTECZNY SPOSÓB NA ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA KOTŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH.

•  Ekonomizery 
    do odzysku ciepła ze spalin, 

gorącego powietrza oraz 
gazów odlotowych.  
(z by-passem lub bez, 
także ekonomizery 
kondensacyjne). 

•  Nagrzewnice/
podgrzewacze powietrza

    zasilane gorącą wodą,  
parą lub kondensatem.

•  Kotły  
wodne do 35 MW,  
parowe do 55 t/h,   
o ciśnieniu do 32 bar(g),  
płaszczowo-rurowe, 
pionowe lub poziome. 

•  Moc chłodnicza od 50 kW  
do 3 500 kW.

•  Możliwość  schłodzenia 
wody do:  -5°C.

•  Możliwa kombinacja kilku 
jednostek w celu osiągnięcia 
większej wydajności 
chłodniczej.

•  W ofercie posiadamy 
pompy ciepła  
w zakresie mocy  
od 250 kW - 40 000 kW.

•  Zasilane są wysokotempera-
turowym źródłem energii 
(gazy spalinowe odpadowe 
lub palnik gazowy, gorąca 
woda, para wodna).

Odzysk  
ciepła

Kotły  
odzysknicowe

Absorpcyjne  
agregaty chłodnicze

Absorpcyjne 
pompy ciepła

Danstoker Poland Sp. z o.o.   
ul. Kolejowa 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel. +48 41 246 00 41, www.danstoker.com

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM:
Polska północna: +48 723 444 335
Polska centralna: +48 723 444 336

Polska południowa: +48 723 444 337
lub wyślij e-mail: oferta@danstoker.pl

OFERUJEMY:

•  Kotły wodne i parowe  
(nisko- i wysokociśnieniowe)

•  Kotły olejowe i gazowe
•  Kotły na biomasę
•  Kotły odzysknicowe
•  Kotły elektryczne
•  Kotły wodno-rurowe
•  Zbiorniki ciśnieniowe
•  Wymienniki ciepła
•  Absorpcyjne pompy ciepła
•  Absorpcyjne agregaty chłodnicze

Grupa Danstoker  jest częścią Grupy Thermax. 
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Moda, Wiara i Fantazja
- przeciw budowie Elektrowni Ostrołęka C 
- „ostatniej elektrowni węglowej”

Janusz Badur, Paweł Ziółkowski, Sylwia Gotzman, Zakład Konwersji Energii IMP PAN

Żyjemy w  epickich czasach, kiedy to budowa najzwyklejszej elektrowni staje się 
kluczowym bastionem walki o kształt, tempo i kierunki rozwoju naszego kraju. Co 

jakiś czas w gospodarce państwa potrzeba jest nowego koła zamachowego budzącego 
nadzieję, otwierającego nowe perspektywy gospodarcze i społeczne. Właśnie takim 
kołem ma stać się stosunkowo mała inwestycja dwóch giełdowych spółek, jaką jest 
budowa nadkrytycznego bloku węglowego Ostrołęka C o mocy 1000 MWe. 

Opór społeczeństwa przeciw decy-
zji zarządów tych spółek jest wyraźny 
i zorganizowany1, bo idzie tu nie tylko 
o małą inwestycję w prowincjonalnym 
mieście, lecz o błędną - ich zdaniem 
- strategię energetyczną całego pań-
stwa, czyli przyszłość energetyczną 
i klimatyczną nas wszystkich.

Wielu z nas zgodzi się z tym, że 
państwo, aby wypełniać swoje obo-
wiązki względem społeczeństwa, mu-
si utrzymywać i rozwijać własne środki 
produkcji. Nie może się ono opierać je-
dynie na dochodach z podatków, jako 
swoim jedynym źródle utrzymania. Po 
okresie, w którym energetyka była dla 
państwa „kamieniem u szyi” i prowa-
dzono pospieszną wyprzedaż mająt-
ku, nastąpiło w ministerialnych budyn-
kach otrzeźwienie. Zaczęto brać pod 
uwagę kwestie bezpieczeństwa ener-
getycznego, a energetykę zawodową 
traktować jako jeden z najważniejszych 
jej aspektów.

Oczywiście państwo ma też prawo 
zachować daleko idącą kontrolę w stra-
tegicznych obszarach gospodarki. Jeśli 
zyski z energetyki wiatrowej i fotowol-
taicznej są (będą) ponadprzeciętne na 

tle branży, to państwo ma podstawy 
i właściwe narzędzia, aby sprawiedliwie 
redystrybuować benefity wynikające 
z prowadzenia takiej działalności. Mu-
si się to jednak odbywać w granicach 
prawa krajowego i z poszanowaniem 
unijnych źródeł prawa, zarówno pier-
wotnego - wynikającego z traktatów, 
jak i pochodnego - wynikającego z ak-
tów normatywnych organów wspólno-
ty. Trzy lata temu rząd podjął decyzję 
o wyhamowaniu rozwoju energetyki 
wiatrowej. Nad słusznością tej decyzji 
należałoby się gruntownie zastanowić, 
bowiem ten sektor wytwarzania energii 
„jest skazany” na nieuchronny wzrost 
i być może w 2050 r. będzie głównym 
źródłem energii elektrycznej.

Z punktu widzenia państwa należy 
podjąć jednakże strategiczną decyzję 
o kierunkach rozwoju grup energetycz-
nych z większościowym (kontrolnym) 
udziałem Skarbu Państwa i ich udzia-
le w posiadaniu aktywów energetyki 
odnawialnej, głównie wiatrowych i fo-
towoltaicznych. Należy tego dokonać 
również z przyczyn ekonomicznych. 
Dochody z elektrowni wiatrowych i fo-
towoltaicznych przewyższają dwu-, 

trójkrotnie dochody z elektrowni wę-
glowych i kilkukrotnie z elektrowni ga-
zowo-parowych.

Faktem jest, iż elektrownie wiatro-
we i fotowoltaiczne opierają się na „dar-
mowych” źródłach energii, acz trudno 
prognozowanych, stąd też przy braku 
dobrej pogody wymagają stabilizacji 
sterowalnymi źródłami energii takimi 
jak: hydroenergetyka, magazyny ener-
gii (np. elektrownie szczytowo-pompo-
we), czy też elektrownie oparte o pali-
wa kopalne. Wydaje się, że w naszym 
kraju to właśnie elektrownie węglowe 
stopniowo przejmują i przejmą całko-
wicie do 2050 r. ciężar i obowiązek sta-
bilizacji źródeł OZE.

Z geostrategicznego punktu widze-
nia za pozytywny można uznać aspekt, 
że energetyka wiatrowa i fotowoltaicz-
na oraz stabilizująca je energetyka wę-
glowa w całości będą podlegały regu-
lacjom prawnym i instrukcjom ruchu, 
nad którymi kontrolę (bezpośrednio 
lub pośrednio) sprawuje państwo, które 
z kolei jest odpowiedzialne za zagwa-
rantowanie bezpieczeństwa energe-
tycznego. Istotne jest też to, że Skarb 
Państwa posiada właścicielską kontro-

X KONFERENCJA „GAZ W ENERGETYCE 
- TECHNOLOGIE, EKSPLOATACJA, SERWIS”
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lę nad istotną częścią aktywów energe-
tycznych, gdyż każde państwo musi, 
oprócz podatkowych, mieć swoje wła-
sne, materialne, fundamenty. Niezmier-
nie istotne jest jednak to, by zarządy, 
kadrę kierowniczą i pracowników tych 
spółek charakteryzowała ponadprze-
ciętna wiedza merytoryczna i spraw-
ność organizacyjna, większa niż ich 
konkurentów w spółkach prywatnych.

Nie wiadomo jeszcze jaki winien 
być optymalny stosunek mocy ener-
getyki wiatrowej, fotowoltaicznej i wę-
glowej. Z prowadzonych przez nas ba-
dań wynika2, że istnieje „przyrodnicza 
korelacja między energetyką wiatro-
wą i fotowoltaiczną”, która być mo-
że przełoży się na pożądany stosu-
nek zainstalowanej mocy energetyki 
wiatrowej, fotowoltaicznej i węglowej 
np.: 40 do 40 do 40 tys. MWe [1]3. 
Ten duży udział energetyki węglowej 
w stabilizacji OZE bierze się również 
stąd, iż to ona jedynie [a nie np. ener-
getyka gazowa] może spełnić warunki 
utrzymania bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju w kontekście istotnego 
uniezależnienia się od dostaw tychże 
paliw spoza Polski4. 4 grudnia 2018 
r., na odbywającym się w Katowicach 
szczycie COP24 Minister Krzysztof 
Tchórzewski wypowiada zaskakują-

ce słowa, że „budowa Ostrołęki C nie 
leży w interesie Polski, lecz budowa 
będzie kontynuowana”. Eksperci spo-
łecznych ruchów przeciwnych budo-
wie, krytykując taką decyzję, podkre-
ślają, iż „przed katastrofą klimatyczną 
może ochronić Polskę tylko całkowity 
zakaz używania węgla w energetyce 
zawodowej.” Przykładowo, Pani Diana 
Maciąga5, Koordynatorka ds. Klima-
tu ze Stowarzyszenia Pracownia na 
Rzecz Wszystkich Istot, podkreśla, że 
Ostrołęka C będzie emitowała 600 (?) 
mln ton CO2 rocznie. Minister podno-
si, że cele budowy Ostrołęki C to rów-
nież cele geopolityczne. Elektrownia 
w Ostrołęce ma służyć synchronizacji 
systemów elektroenergetycznych Li-
twy, Łotwy i Estonii z systemem eu-
ropejskim. W odpowiedzi Pani Diana 
Maciąga twierdzi, że taka strategiczna 
potrzeba nie istnieje i nie ma podstaw 
prawnych [2]. Również koalicja „Stop 
Ostrołęce C” komentuje: nie ma żad-
nych dokumentów międzynarodowych 
potwierdzających tę tezę. Przeciwni-
cy budowy podnoszą argumenty ad 
personam, że:

„Słowa Ministra udowadniają, że 
jest on doskonale świadomy zagro-
żeń wynikających z budowy Ostro-
łęki C, takich jak jej głęboka nieopła-

calność, szkodliwość dla zdrowa 
i bezpieczeństwa oraz niezależności 
energetycznej Polski. Należy zadać 
pytanie: czyje interesy reprezentu-
je Krzysztof Tchórzewski? - Lobby 
węglowego czy nas wszystkich, na-
rażonych na horrendalne podwyż-
ki cen prądu i katastrofalne skutki 
zmian klimatu?”

W sprawie przyszłości elektrow-
ni opalanych węglem, m.in. takich 
jak planowana El. Ostrołęka C, w no-
cy z 18 na 19 grudnia 2018 r. kraje 
członkowskie UE oraz europarlament 
doszli do porozumienia takiego, że 
elektrownie, w których emisje prze-
kraczają 550 kilogramów CO2 na 
MWh, nie będą mogły korzystać ze 
wsparcia państwa w ramach rynku 
mocy po 1 lipca 2025 r. [3]. Dla obiek-
tów takich, jak planowana elektrow-
nia Ostrołęka C znalazła się jednak 
furtka. Minister K. Tchórzewski za-
pewnia, że: „Możemy organizować 
aukcje na rynek mocy do końca przy-
szłego roku. Te aukcje będą ustalały, 
od kiedy energia będzie dostarczana. 
Od tego momentu, kiedy ta energia 
będzie dostarczana, może być umo-
wa na 15 lat” [4]. Taka interpretacja 
wskazuje, że inwestycja byłaby ob-
jęta rynkiem mocy. Wskazać jednak 
należy, że ostateczną interpretację 
w tym względzie (i zgodę na zawar-
cie kontraktu mocowego) wyda Ko-
misja Europejska.

W ogniu krytyki Minister Tchórzew-
ski używa różnych racjonalnych i wiary-
godnych argumentów, ale gdy podczas 
ożywionej debaty się one wyczerpią, 
Minister używa określenia: „ostatnia 
elektrownia węglowa”. Oglądającym 
te wystąpienia słuchaczom rodzi się 
przypuszczenie, że Minister jest świa-
dom, iż nie wszystko jest biznesowo 
uzasadnione i wprost prosi swoich roz-
mówców o zgodę zapewnieniem; „że 
będzie to już ostatni raz”.

Celem naszego artykułu jest obro-
na zasadności budowy Elektrowni 
Ostrołęka C. Chcemy tu poprawić, nie 
do końca trafne, zawołanie Ministra 

Rys. 1. Widok na Ostrołękę, rzekę Narew, istniejącą Elektrownię Ostrołęka B 
(z kominami, bez chłodni) i animację elektrowni Ostrołęka C (bez kominów, z chłodnią). 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie położonym na pograniczu Miasta Ostrołęki 
i Gminy Rzekuń
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Energetyki, że Ostrołęka C to „ostat-
nia elektrownia węglowa”, jaka będzie 
budowana w kraju. Bowiem literalnie 
rzecz ujmując, będziemy, po Ostro-
łęce C, nieuchronnie, budować inne 
elektrownie węglowe. Lepiej oddają-
cym rzecz hasłem jest: „Ostrołęka C - 
pierwsza w Polsce elektrownia sta-
bilizująca OZE”6. 

 � Ostrołęka C - pomysł na 
innowacyjność

Przedstawmy bliżej bohatera spo-
ru. Przesłanki dla budowy elektrowni 
Ostrołęka C istniały prawie od zawsze 
- bowiem po wcześniejszych elektrow-
niach: Ostrołęce A (1956), Ostrołęce B 
(1972), około 2008 r. przyszedł czas 
na Ostrołękę C [5, str. 47]. Inwesto-
rem budowy jest konsorcjum spółek 
giełdowych Enea i Energa, a general-
nym wykonawcą GE Power. Wartość 
oferty konsorcjum to 5,049 mld zł net-
to (6,023 mld zł brutto), co jest wyni-
kiem zbliżonym do przetargów w Opolu 
i Kozienicach.

Spółką realizującą projekt jest Elek-
trownia Ostrołęka sp. z o.o., w której 
Energa i Enea mają po 50% udziałów. 
Podpisanie kontraktu z generalnym wy-
konawcą nastąpiło w dniu 12 lipca 2018 
r., a wydanie polecenia rozpoczęcia prac 
(NTP, z ang. Notice to Proceed) nastą-
piło 28 grudnia 2018 r. Pierwszą syn-
chronizację bloku z siecią elektroener-
getyczną planuje się na koniec 2023 r.

Planowany blok C Elektrowni 
Ostrołęka będzie blokiem węglowym 
na nadkrytyczne parametry pary o mo-
cy 1000 MW zasilanym węglem ka-
miennym. Zakłada się, że dostawcą 
węgla będzie Polska Grupa Górnicza, 
gdzie zakontraktowano wstępnie do-
stawę 2 mln ton węgla kamiennego 
rocznie na okres 40 lat. Dwa mln ton 
rocznie jest zakładaną, maksymalną 
ilością planowanego do zużycia węgla. 
Dziennie daje to około 5,6 tys. ton (czyli 
4 wagony węgla na godz.).

W praktyce zakładając, że współ-
czynnik średniej ekwiwalentnej ilości 

godzin pracy z mocą zainstalowaną 
dla energetyki wiatrowej (FLEOH) wy-
niesie 28% oraz fakt, że elektrownia 
Ostrołęka C najprawdopodobniej bę-
dzie pracowała głównie w trybie szczy-
towym i podszytowym (odstawienia 
w nocy, weekendy i dni świąteczne), 
można spodziewać się rzeczywiste-
go zużycia węgla na poziomie 1,5 mln 
ton/r. (ok. 4 tys. ekwiwalentnych godz. 
pracy z mocą zainstalowaną). Odpo-
wiadająca temu emisja CO2 wynosiła-
by około 3 mln ton/r., co jest wartością 
charakterystyczną dla bloków tej klasy7 
i wartością nieporównywalnie „lepszą” 
w stosunku do istniejących elektrowni 
węglowych klasy 2008. Jest to rekor-
dowa mała emisja CO2 również w sto-
sunku do innych europejskich emisji. 
Przykładowo, emisje CO2 powodowane 
przez gaz transportowany przez Nord-
stream 1 będą wynosić do 70 mln ton 
CO2 rocznie. Broniąc się przed atakami 
demonstrantów winniśmy raczej zachę-
cać ich do „demonstracji symetrycz-
nych” - w stosunku 3:70, czyli na trzech 
demonstrantów przeciw Ostrołęce C 
winno przypadać 70 demonstrantów 
przeciw Nordstream 1.

Wracając do technologii, to elek-
trownia będzie miała możliwość pra-
cy na system ciepłowniczy i przyszłej 
produkcji ciepła dla miasta Ostrołęka 
(po 2030 r. gdy wyłączona zostanie 
Ostrołęka B). Blok [6] będzie miał wy-
sokie paramenty pary świeżej: ciśnie-
nie 250 barów i temperaturę 600oC 
oraz pary wtórnie przegrzanej 52 bary 
i 610oC. Mając tak wyśrubowane pa-
ramenty, elektrownia będzie miała jed-
ną z najwyższych w kraju i w Europie 
sprawność netto, tj. 46%, co przekła-
da się na jeden z najniższych wskaź-
ników emitowanego CO2 przypada-
jącego na megawatogodzinę energii 
elektrycznej (0,75 tony CO2 na MWh) 
oraz najniższe ciepło jednostkowe rzę-
du 7826 kJ/kWh.

Blok będzie wyposażony w kocioł 
pyłowy na parametry nadkrytyczne 
pary produkcji Rafako oraz turbinę 
26K1020 firmy GE, która fizycznie 

będzie zaprojektowana i wykonana 
w Elblągu. Również generator wy-
konany będzie Polsce we Wrocła-
wiu. Elektrownia nie będzie posia-
dać odrębnego komina, gdyż spaliny 
po oczyszczeniu z pyłów (elektrofil-
try 11-tej generacji), NOx-sów (me-
todą pierwotną oraz SCR) i SOx-ów 
(metodą mokrą wapienno-gipsową) 
wprowadzane będą do chłodni ko-
minowej. Zaprojektowano zamknię-
ty układ chłodzenia powiązany z od-
prowadzeniem spalin do atmosfery 
po ich wcześniejszym oczyszczeniu. 
Niezwykle wyśrubowane parametry 
techniczne, innowacyjne rozwiązania 
konstrukcyjne, nowoczesny monito-
ring i prowadzenie bloku sprawiają, że 
Ostrołęka C będzie jedną z najspraw-
niejszych i najbardziej ekologicznych 
elektrowni węglowych nie tylko w Eu-
ropie, ale i na świecie. Jeśli przeciw-
nicy budowy nazywają Ostrołękę C 
„trucicielem”, to wszystkie inne (o pa-
rametrach sprawnościowych poniżej 
38%) elektrownie w kraju i w na świe-
cie winny być nazywane „bezwzględ-
nymi zabójcami”.

 � Ostrołęka C 
- rentowność inwestycji

Najpoważniejszym argumentem 
przeciwników budowy jest zarzut, iż jest 
to inwestycja niedochodowa, a społe-
czeństwo będzie do niej musiało dopła-
cić 2.3 mld zł. Argumenty oponentów 
mówiące o tym, że: (1) koszty zakupu 
uprawnień do emisji CO2 dla Ostrołęka 
C będą najwyższe w kraju; (2) z uwagi 
na lokalizację i konieczny transport elek-
trownia będzie spalać najdroższy wę-
giel; (3) popyt na energię w tym rejonie 
jest mały - brzmią sensownie. Dla jako-
ści dyskusji w tym zakresie wartościo-
wym wkładem byłaby analiza ekono-
miczna inwestycji, przygotowana przez 
niezależnego eksperta, cieszącego się 
uznaniem w środowisku naukowym, ba-
zująca na przekonujących założeniach 
makroekonomicznych i realnej charak-
terystyce pracy elektrowni.
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 � Moda na grupowe 
myślenie w nauce

Minister w swoim wystąpieniu bro-
niącym zasadności budowy Elektrowni 
Ostrołęka C nie nawiązuje do osiągnięć 
nauki o klimacie Ziemi. Czyżby miał do 
niej dystans? Widzimy tu zbieżność 
z ogólnymi odczuciami części społe-
czeństwa, że klimatologia, zwłaszcza 
po otrzymaniu w 2007 r. [pokojowej] 
nagrody Nobla9 za odkrycie zjawiska 
ocieplenia klimatu o 1.5oC na sto lat, 
stała się nauką zdominowaną przez 
tzw. myślenie grupowe. Społeczeń-
stwo instynktownie boi się następstw 
grupowego myślenia, stąd klimatologia 
mówiąca z dziecinną szczerością, że 
za sto lat nastąpi globalne ocieplenie 
klimatu Ziemi o 1.5oC - z jednej stro-
ny budzi podziw, co do nieosiągalnej 
w innych naukach precyzji, a z drugiej 
- budzi niedowierzanie co do prawdzi-
wości wyników jej badań.

Pamiętajmy, że zbyt dokładne pro-
gnozy nauki, takie jak np. przewidywa-
nia współczesnych kosmologów czasu 
wielkiego początku i wielkiego końca 
Wszechświata z dokładnością do 10-42 

sekundy, budzą w nas naturalny opór. 
Rozwija się w nas bowiem i potwierdza 
przekonanie [w codziennych relacjach 
z przyrodą], że Natura nie jest tak ideal-
na jaką ją widzą przyrodnicy. Przyroda 
jest również surowa i szkaradna, a nie 
zawsze idealna i piękna10.

To fakt, że obraz rzeczywistości ja-
ki proponuje klimatologia jest, z nauko-
wego punktu widzenia, ścisły. Jest to 
jednak: „rzeczywistość według mode-
lu”, a nie: „rzeczywista rzeczywistość”. 
Każdy model ma swój ograniczony sta-
tus i nadmierna w niego wiara prowadzi 
do poszukiwań „rzeczywistości mode-
lowej”. Dobitnym przykładem działa-
nia „rzeczywistości według modelu” 
jest ostatnie odkrycie bozonu Higgsa, 
o którym „rzeczywista rzeczywistość” 
nic nie wie. Kiedy już minie moda na 
grupowe myślenie, nauka będzie się 
wstydzić tego rodzaju odkryć. Grupa 
około 2500 klimatologów skupiona wo-

kół nagrody Nobla, dzięki szlachetności 
Al Gore’a, dzieląca z nim tę nagrodę, 
opiera swe myślenie na konsensusie 
wśród społeczności specjalistów, co do 
ostatecznej poprawności modelu, za 
pomocą którego prognozuje się klimat 
na sto lat.11 Gdy konsensus społecz-
ności badawczej zastępuje krytyczne 
myślenie jednostek, wtedy mamy tzw. 
myślenie grupowe w nauce. Ponieważ 
każdy klimatolog może potwierdzić za-
ledwie niewielki ułamek eksperymen-
talnych danych i kalibrowanych na nich 
modeli - stanowią one fundament jego 
wiary w prawdziwość dziedziny, któ-
rą się zajmuje. Ale kiedy stajemy się 
członkami naukowej społeczności da-
jemy wiarę w prawdziwość badań in-
nych kolegów mówiących swoją wycin-
kową prawdę. W myśleniu grupowym 
pojawia się więc akceptacja kluczo-
wych przesłanek i przypuszczeń - kli-
matologia, jako nauka złożona, nie mo-
że rozwijać się bez grup społecznych, 
bez społecznych przeczuć, które two-
rzą przesłanki badań, a następnie kiełki 
wielkich modeli obliczeniowych.

Metodologowie nauki, z Thoma-
sem Kuhnem na czele, używają spo-
sobu na weryfikację modelu myślenia 
- nazywamy go „falsyfikacją modelu”, 
czyli że jest bardziej przyrodniczo praw-
dziwy ten model, dla którego możliwe 
jest obmyślenie jego zaprzeczenia. Być 
może model globalnego ocieplenia jest 
falsyfikowalny, tylko kto przeciwstawi 
się grupowym interesom i obmyśli ten 
falsyfikujący model? Być może potrze-
bujemy posiadać wiedzę na temat te-
go jakim złem dla nauki jest to kiedy 
jakaś społeczność zdobywa dominu-
jącą pozycję w danej dziedzinie. Mó-
wiąc precyzyjniej: musimy mieć wiedzę 
jakie zagrożenie niesie dla nas grupo-
we myślenie dominującej grupy nauko-
wej opartej o hipotetyczny model, który 
jeszcze nie przeszedł pomyślnie zwy-
czajowych testów mających potwier-
dzić jego przyrodniczą prawdziwość.

Musimy więc krytycznie i ostroż-
nie podchodzić do informacji zawar-
tych w pracach klimatologów, zwłasz-

cza tych medialnie nośnych. Musimy 
analizować założenia, oceniać status 
przesłanek, krytykować uproszenia fi-
zykochemiczne, etc. Musimy bliżej przy-
glądać się kryteriom etycznym poszcze-
gólnych uczonych i ich stosunkowi do 
społeczeństwa. W sukurs idzie nam 
arystotelesowska logika i dialektyka. Ta 
ostatnia mówi nam, że natura przyrod-
niczych zjawisk jest zawsze tego rodza-
ju, iż wiadomościom złym towarzyszą 
ich sprzęgnięcia - wiadomości dobre12. 
Niestety, media, z przyczyn komercyj-
nych, nastawiły się na przekazywanie 
nam wiadomości tylko złych, stąd brak 
jest wiadomości dobrych o globalnym 
ociepleniu. W myśleniu dialektycznym 
zadajemy sobie pytanie: jeśli coś jest 
negatywem, to co było pozytywem? 
Przykładowo, ubiegły 2018 r. był w na-
szym kraju wyjątkowo ciepły. Smucąc 
się z tak szybkiego globalnego ocie-
plenia możemy jednocześnie obliczać, 
iż zużyliśmy „dzięki temu” ok. 8 mln ton 
węgla mniej, czyli źródła energii wypro-
dukowały w 2018 r. około 30 mln ton 
CO2 mniej. Jest to po części dialektycz-
ny sprzeciw natury, mało zależny od ste-
rowanych działań człowieka. Dialektycz-
nie nastrojona przyroda zawsze nami 
rządziła i mimo postępów technologii 
- dalej będzie to robiła [8].

 � Wiara w zjawiska 
nieuchronne

W energetyce mamy liczne przy-
kłady (mniej lub bardziej uprawnione) 
przedłużania chwilowych, pomocni-
czych zasad działania przyrody na ob-
szary, które dalece wykraczają poza 
pierwotny kontekst. Najdobitniejszy jest 
tu przykład Pierwszej Zasady Termo-
dynamiki. Wyrażamy bowiem z dużą 
pewnością przekonanie, że jest ona 
prawdziwa do wszystkich zjawisk, na-
wet tych, które jeszcze nie są odkry-
te. To przekonanie w niektóre dogmaty 
nauki nazywa się wiarą scjentystycz-
ną, chociaż, jak widać, ma ona mało 
wspólnego z wiarą religijną - wspólny 
dla wiary scjentystycznej i wiary religij-
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nej jest tylko fanatyzm, czyli „dosłow-
ne” trzymanie się ustnych wyjaśnień 
i niektórych konsekwencji.

W klimatologii wiara jest dużo 
silniejsza niż fakty obserwowalne. 
W przypadku jakiejś niespójności, wia-
ra każe mówić, że należy powtórzyć 
pomiar, którego wynik nie zgadza się 
z obowiązującą doktryną. Wiara w dok-
trynę nakazuje też odrzucić szerszy lub 
bogatszy model klimatu Ziemi, bowiem 
zagraża on dominującej pozycji mode-
lu dogmatycznego.

Szczególną rolę w utrwalaniu wiary 
mają media. Mamy w tej sprawie pewien 
historyczny przypadek mający miejsce 
około 1909 r., w którym media, wte-
dy głównie gazety codzienne, odegra-
ły kluczową rolę. Otóż, gdy otworzy-
my dzienniki z okresu sprzed 1909 r., 
to w każdym z nich znajdziemy donie-
sienia o globalnym oziębieniu klimatu 
i nieuchronnej „śmierci cieplnej” Ziemi, 
a nawet całego wszechświata. Było to 
pokłosie pierwszych badań Josepha 
Fouriera z 1822 r., w których przewidział 
on, że powierzchnia i atmosfera Ziemi 
stale od tysiącleci się oziębia. Potem 
były inne prace Arrheniusa, Tyndalla, 
Boguckiego, którzy badali efekt cieplar-
niany różnych gazów, niemniej gazety 
wyrażały wciąż wiarę w nieuchronne 
globalne oziębienie. Ale w 1909 r. Mau-
rycy Rudzki z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (później również R.J. Strutt i J. 
Joly), idąc tropem odkryć promienio-
twórczości Marii Skłodowskiej-Curie, 
założył, że wnętrze Ziemi jest olbrzymim 
źródłem geo-plutonicznym i stąd należy 
go uwzględniać w bilansach emitowa-
nej i pobieranej przez Ziemię energii13. 
Z modelu Rudzkiego wynikało, że klimat 
Ziemi będzie się ocieplał w tempie około 
1.3oC na sto lat. Od tego momentu me-
dia podchwyciły ten rezultat i w miejsce 
globalnego ochłodzenia, pojawiły się 
artykuły o globalnym ociepleniu. Ma-
my wiec klasyczny przykład medialnej 
konwersji i zmiany wiary. Winniśmy też 
pamiętać, że to Murycy Rudzki, a nie Al 
Gore, jest autorem koncepcji globalne-
go ocieplenia.

 � Fantazja napędem 
działania

Fantazje artystów i szczególnie 
wrażliwych intelektualistów są elemen-
tem naszej kultury i mają swoje spo-
łeczne miejsce. Fantazje same w sobie 
uznawane są za przejaw szczęśliwości 
i dobrego samopoczucia i nie są ni-
czym szkodliwym dopóki są natych-
miast rozpoznawalne. W rozmowach 
nie mamy z tym kłopotu - często po-
wstrzymujemy swego interlokutora mó-
wiąc: fantazjujesz.

Niestety fantazje grupy, skądinąd 
miłych i wartościowych osób, często 
tak samo jak my ciężko pracujących, 
nazywanych umownie „zielonymi” lub 
„ekologami”, są innego rodzaju. Biorą 
się one z platońskiej pogoni za życiem 
idealnym, poszukiwaniem idealnych 
zjawisk, czy świata czystości. Platoni-
cy nie biorą pod uwagę rzeczywistości, 
co więcej, często nią ukrycie lub jawnie 
gardzą, szydząc z Arystotelesa i jego 
filozofii realizmu. Platonicy fantazjują lub 
bujają w obłokach, a schodząc na Zie-
mię widzą tylko jej szkaradność, suro-
wość, nieprzychylność i wszechobecną 
destrukcję. Za to wszystko „winą” ob-
ciążają tych członków społeczeństwa, 
którzy realnie stąpają po Ziemi.

Ale ekologiczne fantazje, wcze-
śniej ukrócane codziennymi rozmo-
wami lub kontaktem z przyrodą, teraz, 
dzięki nowej kulturze życia w której 
rozmawia się godzinami z kompute-
rem, zyskały nowy wymiar - przesta-
ły już być kontrolowane. Komputer nie 
mówi bowiem do nas „oj fantazjujesz”. 
Fantazje przekazywane drogą interne-
tową nie są natychmiast rozpoznawal-
ne i mogą być mylnie odbierane. Są 
one, zwłaszcza przez osoby młode, 
traktowane jako „prawdziwe zjawiska 
przyrodnicze”. Zieloni i Ekolodzy są 
grupą wykorzystującą Internet, stąd 
ich większa podatność na fantazje 
niźli grup, które spotykają się fizycznie 
„w realu”. Fantazja powtórzona w In-
ternecie kilka razy staje się „medial-
nym faktem”.

Socjologowie wiedzą, że fantazje 
mogą być tak samo dobrym napędem 
do działania jak i fakty rzeczywiste. 
Toteż, obmyślając jakiś projekt w za-
kresie energetyki, musimy brać pod 
uwagę również to, że naszym projek-
tom będą towarzyszyć protesty napę-
dzane fantazją.

Jedynie prawdziwe niebezpieczne 
są fantazje klimatologa, który jedno-
cześnie jest ekologiem. Fantazje w na-
uce są prawie nie do wykrycia, znaj-
dują się one w ukrytych przesłankach. 
Przesłanki czy też motywacje podję-
cia się badań najczęściej są wypisy-
wane explicite przez autora. Możemy 
wtedy ocenić ich status - przesłanki 
o najniższym, zerowym, statusie 
są uznawane za fantazje i formalnie 
rzecz biorąc winny być przez recenzen-
ta odrzucone. Jednak szereg autorów, 
obok jawnie wypisanych przesłanek 
o rozpoznawalnym statusie, stosuje 
przesłanki ukryte, dla czytelnika w za-
sadzie nierozpoznawalne - stąd, para-
frazując Talesa, mówimy „nauka jest 
pełna fantazji”.

 � Ostrołęka C w „Polityce 
Energetycznej Polski do 
2040 roku”

Ponieważ przeciwnicy budowy 
twierdzą, że Ministerstwo Energii po-
woływało do życia szereg nieprawdzi-
wych argumentów i stwierdzeń uzasad-
niających budowę Ostrołęki C, które 
następnie znalazły się w dokumencie 
PEP 2040, przestudiujmy ten doku-
ment. Mamy do niego szereg krytycz-
nych uwag, jednak innego charakteru 
niż przeciwnicy budowy. Po pierwsze, 
niestety, w dokumencie Polityka Ener-
getyczna Polski (PEP 2040) nie ma, 
w sposób jawny, miejsca dla Ostrołęki 
C (oprócz dodatku 6, uzupełnionego już 
po fakcie). Dlaczego się tak stało? Tego 
nie wiadomo. Nie wiadomo też na jakim 
raporcie o aktualnym stanie energetyki 
ta strategiczna prognoza Ministerstwa 
jest oparta. Czytelnik ma podstawy, aby 
sądzić, iż taki raport nie został przygoto-
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wany przez agendę rządową, czy środo-
wisko akademickie na zlecenie rządu, 
lecz przez jakiś think-tank, który niezbyt 
mocno zagłębił się w istotę sprawy i nie 
współpracował przy jego powstaniu 
z szerszym środowiskiem specjalistów 
(którzy mogliby wnieść swoją wiedzę 
merytoryczną i krytyczną ocenę). Po-
znajemy to po niskiej kulturze prezen-
tacji treści PEP 2040.

Opublikowana strategia państwa nie 
spełnia swego celu z jednego głównego 
powodu - ma ona błędną, gdyż odwró-
coną, koncepcję konstrukcji prognozy. 
Jej uwaga skupiona jest na latach 40. 
którym jest dedykowana większość tek-
stu, zaś najmniej analiz i informacji po-
święcono najbliższym dwóm, trzem la-
tom. Ta prognozowana „rzeczywistość 
według modelu” jest niewiarygodna 
zwłaszcza, że brakuje informacji, kto 
jest autorem modelu obliczeniowego. 
Taki stan myślenia o państwie głęboko 
rozczarowuje. Prawidłowa prognoza, 
siłą rzeczy, najwięcej uwagi poświęca 
punktowi startowemu i pierwszym la-
tom, jednocześnie kreśląc wizję „ide-
alnej sytuacji”, winna więc zaczepiać 
o horyzont dwudziestoletni - wtedy jest 
sensowna i przewidywalna.

W PEP 2040, kłuje w oczy całko-
wity brak analizy otoczenia geopoli-
tycznego naszego kraju, brak analizy 
strategii Unii Europejskiej i największe-
go hegemona kontynentu - Niemiec. 
Sprawia to wrażenie, że prognozy dla 
naszego kraju zawieszone są w geo-
politycznej próżni. A przecież winno się 
rozwijać budowę i użycie narzędzi geo-
energetyki, aby osłabić energetyczne 
lewarowanie Niemiec i Rosji w postaci 
Nordstreamu 1 i 2, a w przyszłości in-
nych tego typu przedsięwzięć. Kluczo-
wy dla strategii kraju - Centralny Port 
Komunikacyjny - wcale nie ma swego 
zaplecza energetycznego w Ostrołę-
ce C. Brak sprężenia strategii istnienia 
i zrównoważonego rozwoju państwa 
ze strategią rozwoju energetyki jest po-
ważnym niedociągnięciem dokumentu.

Są też pozytywy. Głównym jest 
strategiczny wzrost mocy zainstalo-

wanej opierający się w części o źródła 
OZE. Według PEP2040 w 2040 r., jeśli 
chodzi o produkcję energii elektrycznej, 
mamy posiadać o 43% więcej zainsta-
lowanych mocy. Jest to odpowiednio 
13,4 tys. MW w elektrowniach i elek-
trociepłowniach opalanych węglem, 
12,4 tys. MW w elektrowniach i elektro-
ciepłowniach gazowo-parowych, 11,1 
tys. MW w elektrowniach wiatrowych 
(z czego 10,3 tys. w elektrowniach mor-
skich), 5,6 tys. MW w elektrowniach 
jądrowych, 20,2 tys. MW w elektrow-
niach fotowoltaicznych oraz około 1 tys. 
MW w elektrowniach wodnych. W su-
mie daje to około 72,6 tys. MW mo-
cy zainstalowanej. Dzisiaj posiadamy 
źródła o mocy zainstalowanej równej 
w przybliżeniu 43,4 tys. MW. Zakłada-
ny wzrost mocy zainstalowanej w dużej 
mierze ma się odbyć za sprawą rozwo-
ju źródeł OZE.

Podobny do obecnego jest pro-
gnozowany stopień bezpieczeństwa 
energetycznego. Obecnie stosunek 
mocy zainstalowanej do maksymal-
nego krajowego zapotrzebowania na 
moc jest jak 43 421 do 26 231 = 1.66 
(dane za 2017 r.), zaś w 2040 r. pro-
gnozuje się ten stosunek na 72 600 do 
34 535 = 2.1. Teoretycznie następuje 
wzrost bezpieczeństwa energetycz-
nego, jednakże, jeżeli uważnie prze-
analizujemy strukturę zainstalowanej 
mocy, to w rzeczywistości następuje 
spadek marginesu bezpieczeństwa 
(duży udział źródeł trudno prognozo-
walnych). Spadek ten martwi, bowiem, 
dla uniknięcia ryzyka przerw w dosta-
wach energii, winien raczej nastąpić 
jego istotny wzrost (w 2040 r. aż 31,3 
tys. MW będzie pochodziło z trudno 
prognozowanych źródeł OZE14). Ro-
la OZE stanie się dominująca, gdy - 
według niektórych prognoz - po roku 
2050. cała produkcja energii oprze się 
na źródłach OZE, a elektrownie węglo-
we i gazowo-parowe będą tylko czynni-
kiem stabilizującym. Tutaj stratedzy rzą-
dowi i ekolodzy mówią jednym głosem.

Należy w tym miejscu podkreślić, 
czego wcale nie zauważają przeciw-

nicy budowy elektrowni Ostrołęka C, 
jej nowy, inny niż pozostałych bloków 
konwencjonalnych, charakter. Nie jest 
to bowiem elektrownia przeznaczona 
do pracy w tzw. podstawie. Jest to 
pierwsza w kraju elektrownia zapro-
jektowana jako elektrownia stabilizu-
jąca źródła OZE. Stabilne źródła ener-
gii, w związku z szeregiem ograniczeń 
i wymogów KSE, muszą „towarzyszyć” 
źródłom OZE - wiatr nie zawsze wie-
je, a słońce w nocy nie świeci. W tym 
sensie projekt Ostrołęka C wpisuje 
się doskonale w strategię PEP 2040. 
Elektrownia Ostrołęka C jest bowiem 
pierwszą w Polsce elektrownią przy-
stosowaną do współpracy z trudno 
prognozowanymi źródłami OZE (w du-
żej mierze dzięki wprowadzeniu me-
chanizmów rynku mocy, w wymiarze 
ekonomicznym). Nie mamy tutaj na 
myśli jedynie dużej projektowej ela-
styczności jednostki (w zakresie moż-
liwości pracy szczytowej), ale także 
„jakości ekologicznej”: wyłączeń i roz-
ruchów. Zakłada się, że blok będzie 
posiadał najniższe wskaźniki emisyj-
ności i energochłonności podczas 
startów i wyłączeń. Podkreślmy, mi-
mo że Ostrołęka C jest blokiem wę-
glowym na nadkrytyczne parametry 
pary, to jej czas rozruchu i odstawie-
nia wynosi zaledwie pół godziny. Są 
to więc osiągi podobne do osiągów 
bloków gazowo-parowych, czy turbin 
lotniczych. Taka elastyczność pozwala 
na pełne dostosowanie się bloku do 
zmiennych warunków systemu elek-
troenergetycznego. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę emisyjność podczas star-
tów, to dzięki zaawansowanemu mo-
nitoringowi i nowej regulacji jest ona 
kilkukrotnie mniejsza niż w klasycz-
nych (np. klasy 200) elektrowniach 
węglowych [8].

 � Ostrołęka C, 
a scenariusz „100% 
OZE”

Rządowy projekt PEP 2040 nie 
podoba się wszystkim zwolennikom 
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OZE jeszcze z  jednego, zasadni-
czego, powodu. PEP 2040 pomija 
wszystkie scenariusze rozwojowe ja-
kie są przygotowane przez rozmaite 
prywatne instytuty i instytucje unijne. 
Tych scenariuszy jest kilkadziesiąt 
i wszystkie mówią o całkowitym wy-
cofaniu się Unii Europejskiej z paliw 
kopalnych w perspektywie 2050 r. 
Takie wycofanie oznacza całkowitą 
elektryfikację transportu oraz elektry-
fikację ogrzewania i chłodzenia. Ła-
two sobie wyobrazić skalę inwestycji 
do wykonania. Przykładowo, ogrze-
wanie elektryczne w naszym kraju 
wymagałoby budowy infrastruktury 
„od zera” i praktyczne przebudowy 
miast, ulic, domów i mieszkań.

Przyjrzyjmy się przykładowemu 
scenariuszowi opracowanemu przez 
Kopernikański Instytut Zrównoważone-
go Rozwoju15. Opiera się on, podobnie 
jak PEP 2040, na założeniu, że trudno 
prognozowalne źródła OZE (variable 
renovable energy sources, vRES) bę-

dą głównym producentem energii elek-
trycznej. Różnica jest w tym, iż w ich 
scenariuszu elektrownie OZE będą bu-
dowane w tych miejscach w Europie, 
w których są najlepsze warunki nasło-
necznienia i siły wiatru. Takie elektrow-
nie nie będą wymagały stabilizacji. Bę-
dą zlokalizowane głównie w Hiszpanii 
i Portugalii (ogniwa fotowoltaiczne) oraz 
w Anglii i Niemczech (elektrownie wia-
trowe offshore). Z tych odległych elek-
trowni do Polski będzie dostarczana 
energia elektryczna nowo zbudowaną 
siecią najwyższych napięć. Zasadni-
czą więc inwestycją są linie najwyż-
szych napięć, zlokalizowane w „euro-
pejskich korytarzach transferowych”. 
W tej wspólnej produkcji OZE Polska 
ma pomijalnie mizerny udział.

Polsce, która ma jedną z gorszych 
lokalizacji w kontekście rozwoju ener-
getyki wiatrowej, słonecznej, a także 
pomijalne zasoby geotermalne (eko-
nomicznie uzasadnione) i ograniczone 
możliwości rozwoju energetyki wodnej, 

w tym unijnym „torcie” przypada jedy-
nie produkcja biomasy oraz jej trans-
port do centralnych miejsc w Europie 
(Niemiec i Francji), gdzie będzie ona 
przetworzona energetycznie. Nie trze-
ba dodawać, iż ten projekt całkowicie 
nie leży w interesie naszego państwa 
(ze względów bezpieczeństwa dostaw), 
nawet w przypadku gdyby ta odnawial-
na energia miałaby być dostarczana do 
nas za darmo, co z uwagi na wysokie 
koszty inwestycyjne niezbędne do po-
niesienia jest scenariuszem nierealnym.

 � Ostrołęka C, 
a „katastrofa 
klimatyczna”

Pojęcie „katastrofy klimatycznej” 
(o której m.in. mówi ostatnia fraza Po-
rozumienia Katowickiego) nie jest jesz-
cze zdefiniowane, stąd jego użycie 
budzi powszechny strach i wywołuje 
poczucie bezsilności. Strach przed 
katastrofą klimatyczną jest co do na-

 Rys. 2. Porównanie zainstalowanych mocy w 2020 i 2040 r. Widać całkowitą rezygnację z rozwoju energetyki węglowej i intensywny 
rozwój trudno prognozowalnych źródeł OZE
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tężenia podobny do strachu przed 
końcem świata. Jednak w praktyce 
stosuje się jakieś dookreślenia tej ka-
tastrofy. Przykładowo klimatolog Ra-
fał Maszewski wyliczył, że za 120 lat 
nastąpi stopienie wszystkich lodów 
arktycznych. Można to uznać jako 
miękki początek katastrofy. Niektó-
rzy klimatolodzy stawiają jednak na 
twardy początek katastrofy - global-
ny tajfun, który w ciągu kilku godzin 
wypłucze wszystkie wody oceanów 
i zaleje lądy. Taki tajfun może nastąpić 
już np. w lipcu 2020 r. Inni klimatolo-
dzy za katastrofę klimatyczną postu-
lują uznać moment, gdy zniszczone 
zostaną przyrodnicze mechanizmy 
regulacji klimatu i na stosunkowo ma-
łe zaburzenie zareaguje on olbrzymią 
reakcją. Ta ostatnia definicja zgodna 
jest z tzw. matematyczną teorią kata-
strof rozwiniętą w latach 70. ubiegłego 
stulecia przez francuza Rene Thoma.

Wszystkie kryteria katastrofy kli-
matycznej są problematyczne. Przy-
kładowo nie można mówić o wzro-
ście temperatury powietrza, lecz raczej 
całego naszego środowiska. Lód na 
Antarktydzie nadal ma, tak jak miał, 
temperaturę -40oC. Żeby stopniał naj-
pierw trzeba go ogrzać do temperatu-
ry 0oC, co może potrwać nawet 500 
lat. Następnie musi nastąpić jego sto-
pienie, które może potrwać i 6000 lat. 
Przemiana fazowa zachodzi przy sta-
łej temperaturze 0oC. Następnie to ol-
brzymia ilość wody, będąca skutkiem 
tej przemiany, przez kolejne jakieś 400 
lat będzie nagrzewać się do dzisiejszej 
temperatury oceanów. Ciepło ukryte 
stapiania i krystalizacji lodu jest trud-
no-wyobrażalnym, ogromnym maga-
zynem energii cieplnej, głównym na-
turalnym regulatorem klimatu, którego 
żadne inne zjawiska nie będą mogły 
zdominować. Do obliczeń winni więc 
przystąpić termodynamicy, a nie eko-
lodzy. Mówimy więc o skalach cza-
sowych na tyle dużych, że będziemy 
mieli pod dostatkiem czasu, przynaj-
mniej w Polsce, na opracowanie tech-
nologii nowych paliw - nie tych opar-

tych na węglu, a na innym naturalnym, 
łatwo dostępnym w dużych ilościach 
składniku, np. krzemie - bowiem pia-
sku w naszym kraju nie brakuje. Są 
jeszcze inne koncepcje działania. Do 
takich należy zaliczyć budowę dwu-
zakresowych elektrowni fotowoltaicz-
nych, które dysponując potężnymi po-
wierzchniami, będą nocą służyć jako 
emitery nadmiarowej energii cieplnej.

 � Koncepcja 
przezwyciężania 
sprzeciwu społecznego

Opór społeczny należy przełamy-
wać siłą argumentów, nigdy argumen-
tem siły. Można sięgnąć do rozwiązań, 
jakie sprawdziły się podczas budowy 
takich elektrowni jak el. Bełchatów, czy 
el. Kozienice. Państwo musi pokazać 
swą determinację, strategię działania 
i po prostu zdać test. Należy skupić 
się na pasie 20-50 km wokół elektrow-
ni Ostrołęka C, gdzie istnieje realne 
ubóstwo energetyczne i żyje najwię-
cej przeciwników budowy oraz poten-
cjalnych codziennych demonstrantów. 
Trzeba przekonać przeciwników nie 
jednorazowo, ale trwale. Najlepiej, aby 
stali się oni współpartnerami projektu: 
„Ostrołęka C - pierwsza w Polsce 
elektrownia stabilizująca OZE”.

Może się tak stać wtedy, gdy Ostro-
łęka C będzie stabilizowała również 
źródła energii budowane w ramach 
energetyki prosumenckiej16. Jeże-
li projekt budowy elektrowni Ostrołę-
ka C zostałby sprzężony z rządowym 
projektem Energia+ i, w ramach tegoż 
programu, zostałyby dofinansowane 
w każdej gminie (w promieniu 50 km 
od projektowanej elektrowni) instala-
cje OZE do produkcji energii cieplnej 
i elektrycznej, wówczas nastawienie 
społeczne mogłoby ulec zmianie. In-
westycje prosumenckie mogłyby być 
wykonane zarówno na budynkach 
mieszkalnych, jak i na obiektach uży-
teczności publicznej. Można zgrub-
nie założyć, że byłoby to ok. 6-10 tys. 
instalacji17. Oczywiście podstawową 

funkcją tejże elektrowni - z uwagi na 
jej skalę - będzie stabilizacja parame-
trów jakościowych energii w systemie 
elektroenergetycznym, a w tym równo-
ważenie zmienności generacji energii 
elektrycznej ze źródeł trudno progno-
zowanych dużej skali.

Gdy na zaproszenie Dyrektora 
Stanisława Siedleckiego, zmierzając 
z Gdańska do elektrowni Ostrołęka, 
zatrzymaliśmy się w kurpiowskiej miej-
scowości Jednorożec, odsłoniła się 
przed nami skala inwestycji, która win-
na towarzyszyć projektowi Ostrołęka 
C. Ten rejon potrzebuje nowoczesnej 
infrastruktury, nowych połączeń drogo-
wych, kolejowych i lotniczych. Nie tylko 
o wygodne i szybkie połączenia z no-
wym miejscem pracy tu chodzi. Ostro-
łęka ma dziejową szansę stać się krajo-
wym i europejskim węzłem technologii 
OZE poprzez ściągniecie do miasta 
specjalistów, producentów, otwarcie 
na kierunek zrównoważonej energetyki 
OZE, uruchomienie aktywności w dzie-
dzinie czystych źródeł energii i popra-
wy jakości powietrza, rozwoju klastrów 
energii, czy spółdzielni energetycznych 
prowadzących do pierwszego w kra-
ju, wzorcowego, kurpiowskiego ob-
szaru zrównoważonego energetycznie 
na poziomie lokalnym. Ostrołęka jako 
miasto matecznik winno też stać się 
kuźnią kadr poprzez budowę Uniwer-
sytetu Technicznego-Przyrodniczego, 
dedykowanego najtrudniejszym pro-
blemom współczesnego klimatu i czy-
stej energetyki, poprzez rozwój zaple-
cza badawczego, specjalizującego się 
w nowoczesnym monitoringu i pozyski-
waniu danych dotyczących katastrofy 
klimatycznej i ustanawianiu koncepcji 
jej przezwyciężania.

Inaczej mówiąc, inwestycji Ostro-
łęka C winna towarzyszyć jeszcze in-
na, głębsza inwestycja, dalece po-
ważniejsza, prowadząca do usunięcia 
ubóstwa energetycznego tego rejonu. 
Oparcie się na kole zamachowym ja-
kim jest budowa elektrowni Ostrołęka 
C, będzie szansą budowy infrastruk-
tury, rozkwitu demograficznego i kul-
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turalnego tego rejonu. Wtedy zabrak-
nie chętnych do protestowania przed 
bramą elektrowni.
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1) Występują tu takie organizacje jak: Koalicja Klimatyczna, HEA Polska, Fundacja „Rozwój Tak - Odkrywki Nie”, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Client Earth i inne codzienne nowe. Ilość 
osób zaangażowanych w tę pracę można ocenić na 1.5 tys. [więcej niż Ministerstwo Energetyki], a ilość przeciwników budowy na około kilka mln (głównie ludzi młodych).

2) R. Hyrzyński, J. Badur, P. Ziółkowski, M. Jaroszewska, P. Ziółkowski, S. Gotzman, M. Froissart, Wpływ elektrowni wiatrowych na klimat, Energetyka, luty 2019.

3) Aktualnie energetyka posiada łącznie 5,8 tys. MW mocy w energetyce wiatrowej i 32 tys. MW w elektrowniach cieplnych zawodowych. Prognozowany na 2040 r. obraz polskiej 
energetyki to 11,1 tys. MW energetyki wiatrowej i 13,5 tys. MW stabilizującej energetyki węglowej. Zauważyć trzeba, że wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, a 
także fotowoltaicznej wymusza rozwój stabilizującej energetyki konwencjonalnej, w tym szybko startujących układów opartych o silniki i turbiny pracujące w układzie prostym zasilane 
paliwami gazowymi lub ciekłymi. 

4) W prognozach UE zakłada się, że w 2050 r. będziemy „jechać na resztkach” paliw kopalnych, stąd zaniknie tradycyjna międzynarodowa wymiana handlowa, a poszczególne kraje 
zwrócą się do swoich magazynów i rezerw paliw kopalnych. W Polsce istnieją udokumentowane trudnodostępne zasoby gazu ziemnego oraz gazu łupkowego, które, uruchomione 
po 2050 r., mogłyby sprawić, że oprócz energetyki węglowej również energetyka gazowo-parowa byłaby elementem stabilizującym źródła OZE. Nie zapominajmy, że atrakcyjna jest 
również koncepcja „minimalnej stabilizacji źródeł OZE”, która zakłada, iż pracowalibyśmy tylko w momentach [okresach], gdy świeci słońce lub wieje wiatr. Ze społecznego punktu 
widzenia okresy bez słońca i wiatru byłyby okresami „słodkiego lenistwa” oraz „pików demograficznych”. Program nowej partii Pana Roberta Biedronia, zakładający dekarbonizację 
polskiej energetyki po 2035 r., niejako wpisuje się w tę koncepcję, gdyż - poza ogólnym hasłem - nie zawiera żadnych racjonalnych, technicznie i ekonomicznie akceptowanych, roz-
wiązań przemawiających za realnością takiego założenia.

5) Pani Diana Maciąga dodaje, że urzędnicy Ministerstwa Energii powoływali do życia szereg nieprawdziwych argumentów i stwierdzeń uzasadniających budowę Ostrołęki C, które 
następnie znalazły się w dokumencie PEP 2040. Według niej Ministerstwo nie bierze pod uwagę że:

a) Nie ma żadnych dokumentów potwierdzających, że Ostrołęka C jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. PSE w 2014 r. w piśmie do NIK stwierdza, 
że brak tej elektrowni mu nie zagraża, a po uruchomieniu linii 400 KV do Olsztyna jakakolwiek jednostka będzie tam zbędna z punktu widzenia bilansowania sieci.

b) Ostrołęka C jest trwale i głęboko nieopłacalna - przyniesie co najmniej 2,3 mld zł straty. Będzie produkować prąd [kilkukrotnie] drożej, niż odnawialne źródła energii i grozi wzrostem 
cen energii dla odbiorców.

c) Ostrołęka C nie spełnia restrykcyjnych unijnych standardów emisyjnych wynikających z tzw. konkluzji BAT ws. najlepszych dostępnych technik, które obowiązywać będą od 2021 r. 
Obowiązujące pozwolenie zintegrowanie nie pozwala na uruchomienie tej instalacji.

d) Pozwolenie zintegrowane elektrowni zostało zaskarżone - przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym toczy się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o jego 
przedłużeniu.

e) Niezależni eksperci ostrzegają, że zanieczyszczenia emitowane przez elektrownię Ostrołęka C przez 40 lat jej funkcjonowania mogą spowodować [w Ostrołęce] nawet 2 tys. przed-
wczesnych zgonów, a koszty zdrowotne jej funkcjonowania oszacowano na 340-680 mln euro (2,9 mld zł)

6) Użyte w tytule artykułu: „Moda, Wiara i Fantazja” odnoszą się do nauki zwanej Klimatologią. Tym tytułem chcemy podkreślić, iż oprócz swych statutowych zadań, nauka o Klimacie 
Ziemi, kieruje się innymi przesłankami, podsycanymi przez wielkie koncerny przemysłowe i światowe korporacje. Również w innych naukach jest podobnie, przykładem jest kosmo-
logia. To właśnie na gruncie kosmologii mamy protest Sir Rogera Penrose’a, który widzi w kosmologii te same fałszywe przesłanki [patrz: R. Penrose, Moda, Wiara, Fantazja w nowej 
fizyce Wszechświata, Copernicus Center Press, Kraków 2017

7) Elektrownia Ostrołęka C spełnia z nadmiarem wszystkie wymagane standardy emisyjne w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania (ang. Large Combustion 
Plants, LCP), w tym także ostatnie standardy wynikające z konkluzji BAT.

8) Minister Energii szacuje z dużym nadmiarem, iż Elektrownia Ostrołęka blok C będzie emitowała 4,5 - 5 mln ton CO
2 rocznie, przy prognozowanej cenie na poziomie 90 zł/tona (ok. 

20 euro/tona) roczny koszt uprawnień do emisji CO2 oscylowałby w przedziale 405-450 mln zł. Ministerstwo zakłada, że Elektrownia będzie pracowała 7500 godzin w roku co daje 
produkcje około 75 000 GWh/r.

9) Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla w 2007 był amerykański wiceprezydent Al Gore za działania na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.]

10) Karol Jałochowski, Matka Natura Szkaradna, Polityka, nr 49 (3186), 11-12-2018

11) W Polsce klimatem zajmuje się min. 60-ciu uczonych z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak jego dyrektor prof. Szymon Malinowski, z bolesną szczerością 
przyznaje, że on sam i jego pracownicy nie zajmują się profesjonalnie globalnym ociepleniem, bowiem jest to temat mało ważny w porównaniu np. z turbulencją wewnątrz chmury. Która 
więc instytucja rządowa zajmuje się w Polsce najważniejszym zadaniem naukowym XXI wieku? Jak to się stało, że 60-badaczy Instytutu Geofizyki nie dostrzegło wagi tego zagad-
nienia? Jak to się dzieje, że Ministerstwo Energetyki opiera się na pośrednim, niesprawdzonym, materiale badawczym o kompletnie niewiarygodnych źródłach? Dlaczego Polska nie 
posiada własnego Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego dedykowanego energetyce odnawialnej i zmianom klimatu i, o zgrozo, opiera się na wynikach badań uczonych zachodu 
zatrudnionych w prywatnych instytutach badawczych.

12) Janusz Badur, Wieczysta Konwersja Energii, Wyd. IMP PAN, Gdańsk, 2017

13) M. Rudzki, Fizyka Ziemi, Wyd. Akad. Umiejętności, Kraków 1909; Wydanie niemieckie: Physik der Erde, Tauchniz, Leipzig, str. 1-584 (1911)

14) Energetyka wiatrowa i  fotowoltaiczna nazywana w PEP 2040 zaliczana jest do niestabilnych źródeł OZE. Wydaje się nam, że nazwa: trudno prognozowalne źródła OZE jest 
zasadniejsza - ujmuje ona już fakt, iż źródła OZE muszą być stabilizowane tak aby dawać ciągłą produkuję energii.

15) W. Zappa, M. Junginer, M. Van den Broek, Is a 100% renewable European power system feasible by 2050? Applied Energy, 1027-1050 (2019)

16) Przykładów niekompetencji jest wiele. Przykładowo oglądany przez kilka milionów osób film Gary’ego Hochmana: „Tajemnice skryte pod lodem” ma liczne błędy typu rachunko-
wego. Uczeni amerykańscy obliczają, że po stopieniu lodów Antarktydy poziom wody oceanów wzrósłby o 50 m. Jest to ewidentnie błędne obliczenie - aby się przed głupotą bronić, 
proponujemy by w ramach zajęć z przyrody, we wszystkich szkołach w Polsce, zadawano dzieciom zadanie składające się z trzech pytań: ile dziś wynosi objętość globu ziemskiego, 
ile wynosić będzie objętość globu ziemskiego o promieniu powiększonym o 50 metrów, ile wynosi objętość lodu Antarktydy wystającego ponad poziom oceanu?. [Inżynierów do białej 
gorączki musi doprowadzać stwierdzenie Hochmana, iż odwiert w lodzie głębokości 1.5 km o średnicy 30 cm jest zadaniem „niedouwierzenia trudnym” – współcześnie wykonuje się 
odwierty nawet o średnicach 5 metrów i głębokościach 3 km i to w materiale skalistym

17) Jak zapewnia główny wykonawca, przy realizacji projektu, GE Power skorzysta ze wsparcia lokalnego łańcucha dostaw, na który składa się ponad 5000 polskich dostawców.

18) Koncepcja prosumenckiej energetyki OZE dla Ostrołęki również wychodzi naprzeciw scenariuszowi „Inwestycja 3” zawartemu w pracy: Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek: Analiza 
ryzyk i utraconych szans związanych z budową bloku Ostrołęka C (klasy 1000 MW), Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim 2018, str. 1-48
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PGE GiEK
- rok dużych mocy

Rozmowa z Norbertem Grudniem, Wiceprezesem Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem 
w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

W tym roku zakończy się naj-
większa inwestycja spółki - budo-
wa dwóch bloków energetycznych 
w Elektrowni Opole. Niedawno 
blok nr 5 został połączony z Kra-
jowym Systemem Elektroenerge-
tycznym (KSE).

Konsekwentnie inwestujemy w roz-
wój i modernizację konwencjonalnych 
jednostek wytwórczych opartych na 
paliwach kopalnych. Bieżący rok bę-
dzie stał pod znakiem zakończenia 

flagowego projektu Grupy Kapitało-
wej PGE i jednocześnie największej 
inwestycji infrastrukturalnej w Polsce 
po 1989 r. - budowy dwóch nowocze-
snych jednostek w Elektrowni Opole 
o łącznej mocy 1800 MW.

Budowa bloku nr 5 weszła w koń-
cową fazę realizacji. Jedna z dwóch 
nowoczesnych jednostek w Elektrow-
ni Opole o mocy 900 MW, znajduje 
się już w trakcie ruchu regulacyjnego. 
Pierwszy etap optymalizacji parame-

trów pracy bloku zakończyliśmy, a no-
wa jednostka na początku lutego po 
raz pierwszy pracowała mocą aż 931 
MW. To więcej niż wynosi moc zna-
mionowa bloku.

Blok nr 6, drugi z nowo budowa-
nych, również jest już w końcowej fa-
zie realizacji. Obecnie trwa proces 
zimnego rozruchu. Przygotowujemy 
układy elektryczne do podania na-
pięcia z KSE na transformatory wy-
prowadzenia mocy z bloku.

Budowa bloku w Elektrowni Turów
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Kiedy nastąpi przekazanie blo-
ków do eksploatacji?

Zgodnie z harmonogramem, prze-
kazanie bloku nr 5 do eksploatacji na-
stąpi do 15 czerwca, a bloku nr 6 nie-
całe cztery miesiące później, tj. 30 
września. Po przekazaniu do eksplo-

węgla kamiennego pochodzącego 
z kopalń Polskiej Grupy Górniczej.

Kontrakt o wartości 11,6 mld zł brut-
to realizowany jest przez konsorcjum 
w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, 
Mostostal Warszawa oraz GE Power, 
który jest generalnym projektantem, 
dostawcą kluczowych urządzeń oraz 
pełnomocnikiem konsorcjum. Ta naj-
większa po 1989 r. inwestycja w kraju 
jest ogromnym przedsięwzięciem pro-
jektowym, organizacyjnym, szkolenio-
wym, logistycznym i budowlano-mon-
tażowym. Opole to jedna z najbardziej 
zaawansowanych inwestycji w polskiej 
energetyce. Złożoność procesu bu-
dowy wymaga wiedzy i doświadcze-
nia na każdym jej etapie. W ramach 
realizacji inwestycji podpisaliśmy już 
ponad 3000 zamówień, z czego 2500 
z polskimi firmami. W szczytowych mo-
mentach na placu budowy pracowało 
około 5500 osób.

Jakie inwestycje w nowe moce 
realizuje lub planuje spółka?

Intensywne prace trwają także na 
budowie bloku energetycznego o mo-

cy 490 MW w Elektrowni Turów. Obec-
ne zaawansowanie projektu wynosi 
ok. 90%. Nowy blok zastąpi, wycofane 
z eksploatacji, jednostki starszej gene-
racji i pozwoli na odbudowanie mocy 
elektrowni do ok. 2000 MW. Zgodnie 
z planem zostanie oddany do użytku 
w 2020 r.

W ramach dywersyfikacji paliw, po-
za budową nowych jednostek na wę-
giel, spółka rozpoczęła proces inwe-
stycyjny budowy bloków gazowych 
w woj. zachodniopomorskim. Jeszcze 
w tym roku ogłoszony zostanie prze-
targ na budowę dwóch bloków gazo-
wych o łącznej mocy ok. 1400 MW 
w Elektrowni Dolna Odra.

Długi czas toczy się dyskusja 
o „ostatniej” elektrowni węglowej 
w Ostrołęce i pierwszej elektrowni 
atomowej. A co z węglem brunat-
nym? Czy nowe złoża węgla brunat-
nego będą w przyszłości włączane 
do eksploatacji?

Energię możemy pozyskiwać 
z różnych źródeł - zarówno tych od-
nawialnych, takich jak farmy wiatro-

Norbert Grudzień, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem PGE GiEK 

” Jedna z dwóch 
nowoczesnych 
jednostek 
w Elektrowni 
Opole o mocy 900 
MW, znajduje się 
już w trakcie ruchu 
regulacyjnego

atacji nowych jednostek, Elektrownia 
Opole zaspokajać będzie 8% obec-
nego krajowego zapotrzebowania na 
energię. Pod względem mocy, będzie 
trzecią co do wielkości polską elek-
trownią, po Elektrowni Bełchatów i Ko-
zienicach. Do produkcji energii wyko-
rzystywać będzie rocznie ok. 4 mln 



16 nr 2 (67)/2019
E

le
k

tr
o

en
er

g
et

yk
a

Inwestycja w Elektrowni Opole, marzec 2019

strategicznych opcji rozwoju PGE 
obok morskich farm wiatrowych 
i projektu jądrowego po 2020 r.

Zgadza się, dlatego PGE, zgodnie 
ze strategią, kontynuuje przygotowania 
do podjęcia ostatecznej decyzji w spra-
wie inwestycji.

Zagospodarowanie złoża Zło-
czew ma szansę na realizację jedynie 
po spełnieniu warunków zapisanych 
w Programie dla sektora górnictwa wę-
gla brunatnego w Polsce przyjętego 
przez Radę Ministrów w 2018 r.

Realizacja opcji strategicznych bę-
dzie zatem zależeć w dużej mierze od 
krajowego i zagranicznego otoczenia. 
Ostateczny kształt Polityki energetycz-
nej Polski, polityka klimatyczno-ener-
getyczna Unii Europejskiej, potrzeby 
systemu elektroenergetycznego, czy 
model rynku i koszt finansowania kon-
kretnych przedsięwzięć - to wszystko 
wpłynie na decyzję inwestycyjną doty-

we czy panele fotowoltaiczne, jak 
i tych nieodnawialnych, jak np. wę-
giel. Wszystkie te źródła energii skła-
dają się na tzw. miks energetyczny, 
który odpowiednio skomponowany 
maksymalizuje bezpieczeństwo i sta-
bilność energetyczną kraju. Podsta-
wą w strukturze światowego zużycia 
energii były i są paliwa kopalne. Za-
równo węgiel kamienny, jak i brunat-
ny pełnią istotną rolę w gospodarce 
wielu państw, pozwalając na zabez-
pieczenie ich potrzeb energetycznych. 
Dla Polski, węgiel brunatny, tuż po ka-
miennym, jest niekwestionowanym li-
derem wśród nośników energii. To je-
mu zawdzięczamy ok. 35% produkcji 
energii elektrycznej. Co więcej, z uwa-
gi na istniejące w Polsce ogromne za-
soby węgla brunatnego, poziom uży-
wanych technologii, ukształtowany 
przez dziesięciolecia potencjał ludzki, 
zaplecze naukowe, a przede wszyst-

kim coraz większe ukierunkowanie się 
na ochronę środowiska, ma on duże 
szanse umocnienia się na tej pozy-
cji. Nie bez znaczenia pozostaje rów-
nież fakt, że w ostatnich kilkudziesię-
ciu latach obserwujemy stały wzrost 
zapotrzebowania na prąd i należy się 
spodziewać, że ten trend z niewielki-
mi wahaniami będzie się utrzymywał. 
Węgiel brunatny to dzisiaj najtańsze 
paliwo dla energetyki. W Polsce mamy 
zasoby węgla brunatnego szacowane 
na ponad 23 mld ton, a właściwe go-
spodarowanie tym potencjałem może 
zapewnić trwałe i atrakcyjne miejsca 
pracy na wiele pokoleń. Należy zadać 
sobie pytanie, czy wolno nam tego nie 
wykorzystać?

Władze PGE wielokrotnie za-
pewniały, że zagospodarowanie 
nowych złóż węgla brunatnego 
w okolicy Złoczewa jest jedną ze 
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czącą realizacji poszczególnych projek-
tów inwestycyjnych.

Jakie są najnowsze realiza-
cje w Grupie w zakresie instalacji 
ochrony środowiska? Czy PGE GiEK 
ma emisje pod kontrolą?

Każda elektrownia w Polsce mu-
si spełniać wszelkie normy dotyczące 
emisji do atmosfery, a te są coraz bar-
dziej restrykcyjne. Stale monitorujemy 
ilość emisji oraz stosujemy w naszych 
instalacjach wytwórczych aktualnie 
najlepsze rozwiązania techniczne. Wy-
pełnienie coraz ostrzejszych wymagań 
środowiskowych nie byłoby możliwe 
bez realizacji programów moderniza-
cyjnych i inwestycyjnych. Dlatego we 
wszystkich naszych obiektach realizu-
jemy zakrojone na szeroką skalę pro-
gramy inwestycyjne związane z ochro-
ną środowiska. Budowane obecnie 
nowe bloki, będą wyposażone w wy-
sokosprawne i najbardziej zaawanso-
wane technologicznie instalacje re-
dukujące emisje. Inwestycja w Opolu 
jest doskonałym przykładem, że moż-
na godzić stawiane przez Unię Euro-
pejską środowiskowe cele redukcji 
emisji i poprawy efektywności ener-
getycznej z bezpieczeństwem ener-
getycznym kraju i rozwojem rodzime-
go przemysłu.

Wytwarzanie energii elektrycznej 
ze źródeł konwencjonalnych wiąże się 
m.in. z emisją do atmosfery pyłów oraz 
takich związków jak: dwutlenek siarki 
(SO2), tlenki azotu (NOx) i dwutlenek 
węgla (CO2). Elektrownia Bełchatów, 
największa elektrownia konwencjonal-
na na węgiel brunatny, od lat 90. zredu-
kowała emisje SO2 o 90%, emisje NOx 
o 47%, a emisje pyłów o 97%.

W Elektrowni Turów prowadzimy 
kompleksową modernizację trzech blo-
ków energetycznych. Po jej zakończe-
niu całkowita emisja pyłu w elektrow-
ni zmniejszy się trzykrotnie, a tlenków 
azotu i dwutlenku siarki - dwukrotnie.

Nasza spółka podpisała umowy 
z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu na dofinansowanie projektów 
Elektrowni Opole, które pozwolą na do-
stosowanie zakładu do konkluzji BAT. 
Na podstawie umów, spółce udzielo-
no pożyczek w wysokości ponad 115 
mln zł na trzy projekty, które zreduku-
ją emisję pyłów poprzez modernizację 
elektrofiltrów bloków energetycznych 
nr 1-4 i obniżą emisję tlenków azotu 
na blokach nr 1, 2 i 4. Dzięki moderni-
zacji emisja tlenków azotu obniży się 
do poziomu poniżej 150 mg/Nm3, co 

sowanych ze środków pomocowych. 
Na wszystkie zadania pozyskano 
łącznie ponad 1,34 mld zł. Uzyskane 
środki pochodziły z NFOŚiGW w War-
szawie, a także z wojewódzkich fundu-
szy w Łodzi, Opolu, Wrocławiu, Toru-
niu, Szczecinie i Zielonej Górze. Poza 
tym, pozyskaliśmy środki z europej-
skich funduszy strukturalnych, dystry-
buowanych przez instytucje krajowe, 
bezpośrednio z Unii Europejskiej oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowe-

” Dokładamy wszelkich starań, by PGE GiEK, 
która jest krajowym liderem w produkcji energii 
elektrycznej, była odpowiedzialna zarówno 
za bezpieczeństwo energetyczne Polski, jak 
i środowisko naturalne

w stosunku do 2018 r. daje redukcję 
na poziomie ok. 23%.

Na początku roku w Elektrocie-
płowni Pomorzany - w zakładzie, bę-
dącym częścią Oddziału Zespół Elek-
trowni Dolna Odra - przekazaliśmy do 
eksploatacji instalację katalitycznego 
odazotowania spalin. Dzięki inwesty-
cji, emisja tlenków azotu zmniejszy 
się ponad trzykrotnie, co znacząco 
wpłynie na poprawę jakości powietrza 
w Szczecinie. Zrealizowana inwesty-
cja jest częścią „Programu inwesty-
cyjnego Elektrociepłowni Pomorza-
ny”, w ramach którego PGE GiEK 
zawarła także kontrakt na budowę 
instalacji odsiarczania spalin. Dzięki 
nowym inwestycjom, zakład będzie 
spełniał standardy emisyjne wynika-
jące z Dyrektywy IED oraz przyszłych 
konkluzji BAT/BREF.

Środki pomocowe to ważna 
część budżetu inwestycyjnego. Ja-
kimi kwotami funduszy na inwestycje 
proekologiczne dysponuje spółka?

Dotychczas PGE GiEK zrealizowa-
ła kilkadziesiąt projektów współfinan-

go. Dzięki tej pomocy, realizujemy inwe-
stycje o charakterze proekologicznym, 
które służą poprawie jakości powietrza, 
jak np. budowa i modernizacja instala-
cji odsiarczania i odazotowania spalin, 
której celem jest znaczne ograniczenie 
emisji dwutlenku siarki i tlenków azo-
tu. Wśród inwestycji znalazły się także, 
m.in. projekty realizowane w elektrow-
niach Turów i Bełchatów, w których po-
zyskane środki stanowiły niemal 50% 
łącznych kosztów inwestycji.

Dokładamy wszelkich starań, by 
PGE GiEK, która jest krajowym lide-
rem w produkcji energii elektrycznej, 
była odpowiedzialna zarówno za bez-
pieczeństwo energetyczne Polski, jak 
i środowisko naturalne. Dlatego konse-
kwentnie inwestujemy w rozwój i mo-
dernizację wszystkich naszych akty-
wów tak, by spełniały one najwyższe 
standardy emisyjne i, tym samym, były 
coraz bardziej przyjazne środowisku.

Rozmawiała: Dorota Kubek, 
Wydawnictwo „Nowa Energia”

fot. PGE GiE
o
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Jak oszczędzać prąd 
w firmie?
Wyraźne obniżenie rachunków za energię elektryczną w  przedsiębiorstwie jest 

możliwe. Oto kilka wskazówek, które pozwolą zmniejszyć koszt prądu nawet 
o kilkadziesiąt procent. - Podstawą jest traktowanie energii jak każdego innego towaru 
i odpowiedni monitoring jej zużycia - podkreślają eksperci.

Rafał Bieńkowski
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Według danych Głównego Urzę-
du Statystycznego, w 2017 r. zu-
życie energii w Polsce wzrosło do 
ponad 152 TWh. Największy udział - 
około 80% - miał w tym sektor bizne-
su i administracji. Jak wynika z kolei 
z raportu „Koszty energii. Wyzwania 
i szanse dla przedsiębiorstw 2017”, 
średnio co trzeci przedsiębiorca 
w Polsce przyznaje, że rachunki za 
prąd stanowią u niego więcej niż 7% 
całkowitych kosztów produkcji. To 
bardzo dużo, dlatego warto szukać 
tutaj oszczędności.

Jak pokazują badania oraz 
praktyki z niektórych europejskich 
państw, wprowadzając pewne meto-
dy oszczędzania, nasz biznes mógłby 
zaoszczędzić nawet do 40% energii. 
Oto w jaki sposób każdy przedsię-
biorca może ograniczyć wysokość 
opłat za prąd w swojej firmie.

 � Stale monitoruj zużycia 
energii

Firma może mieć bardzo wiele 
punktów poboru energii, dlatego tak 
ważna jest możliwość jednoczesne-
go ich kontrolowania. Stały monitoring 
poboru prądu i podjęcie odpowiednich 
działań może być dobrą drogą do ob-
niżenia wydatków na energię, a więc 
w konsekwencji do cięcia kosztów 
w procesie produkcji. Z pomocą przy-
chodzą tutaj nowoczesne technologie, 
które pozwalają „zbierać” z liczników 
prądu dane o stanie zużycia energii 
w czasie rzeczywistym. Dlaczego jest 
to tak ważne?

- Wiele firm opiera się jedynie na 
przybliżonych prognozach operatorów, 
dlatego tak naprawdę nie wiedzą one, 
ile dokładnie zapłacą. A ci, którzy chcą 
mieć większą kontrolę nad rachunka-
mi, często zdani są na ręczne spisy-
wanie stanu licznika i wprowadzanie 
danych do arkusza w Excelu - mówi 
Mateusz Brzozowski, pomysłodawca 
i założyciel firmy OneMeter, zajmują-
cej się produkcją systemu monitoringu 
i analizy danych o energii elektrycznej. 

Do odczytu parametrów prądu uży-
wane są przez niego beacony, a więc 
małe, bezprzewodowe nadajniki, któ-
re montuje się do portu optycznego 
licznika prądu.

- Narzędzie automatycznie zbiera 
dane z licznika, po czym przesyła je za 
pośrednictwem Bluetooth do telefonu 
użytkownika. Właściciel firmy cały czas 
ma więc pod ręką uaktualniane co 15 
minut dane dotyczące zużycia prądu 
w swoim przedsiębiorstwie. Narzędzie 
można zamontować też przy każdej 
maszynie posiadające odrębny licz-
nik - dodaje.

Dostęp do takiej analityki daje 
przedsiębiorcy m.in. możliwość zi-
dentyfikowania podejrzanie wyso-
kiego poboru energii w danym dziale 
zakładu. Znając własny profil zużycia 
właściciel może dopasować jak naj-
lepszą taryfę i tak zaplanować pra-
cę firmy, aby maszyny pracowały nie 
obciążając sieci ponad zakontrak-
towaną moc. A w przypadku taryf 
wielostrefowych, aby wpisywały się 
w zwiększony pobór w godzinach 
z tańszą energią.

 � Dopasuj odpowiednią 
taryfę energii

Prowadząc odpowiedni monitoring 
zużycia energii, można więc szukać już 
konkretnych oszczędności poprzez za-
mówienie jak najlepszej taryfy.

Jak wiadomo, w przypadku ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, dwie 
podstawowe to C11 i C12. W C11 
obowiązuje jedna, dobowa stawka 
za energię, natomiast w C12a i C12b, 
czyli w tzw. taryfie dwustrefowej, prąd 
jest tańszy poza godzinami szczytu 
i w nocy (a droższy w szczycie). War-
to sprawdzić, która najlepiej pasuje 
do danego biznesu. Może bowiem 
okazać się, że znaczną część ener-
gii elektrycznej zużywamy w godzi-
nach, w których obowiązuje niższa 
cena. Dopasowanie taryfy powinno 
odbywać się również w obszarze dys-
trybucji, ponieważ opłaty za „trans-

port” energii to dzisiaj około połowa ra-
chunku. Tymczasem zmiany tych opłat 
są łatwe i mogą znacząco wpłynąć na 
wysokość faktury za prąd.

Co ważne, wspomniane już na-
rzędzia do monitoringu, w przypad-
ku zmiany taryfy będą też pomocne 
w dopasowaniu odpowiedniej mocy 
umownej. Dzięki temu przedsiębiorca 
przestanie płacić za niewykorzystaną 
moc i zabezpieczy się przed karami za 
jej przekroczenie.

 � Nie bój się audytów 
energetycznych

Obowiązek przeprowadzenia au-
dytu energetycznego spoczywa na 
firmach zatrudniających ponad 250 
osób oraz notujących roczny dochód 
netto wyższy niż 50 mln euro. Zaleca 
się jednak, aby właściciele mniejszych 
przedsiębiorstw także organizowali ta-
kie audyty przy udziale profesjonalnej 
firmy audytorskiej. 

Wynajęta firma dokona dokład-
nej analizy aktualnych kosztów, jakie 
ponosi przedsiębiorstwo. Kontrole-
rzy wskażą najbardziej energochłon-
ne elementy firmowej infrastruktury, 
sprawdzą możliwości modernizacji, 
dokonają symulacji zużycia energii 
w zakładzie, a na koniec sporządzą 
raport z konkretnymi propozycjami 
zmian. Ich wdrożenie może pozwolić 
znacznie zmniejszyć zużycie energii. 
Niestety, jak mówią przedstawiciele 
branży audytorskiej, w naszym kraju 
bywa z tym różnie.  

Marek Tutak, Dyrektor Nowych 
Technologii firmy Impel Tech Solu-
tions: obowiązkowym audytom pod-
lega kilka tysięcy firm. Przedsiębior-
stwa wywiązały się z tego obowiązku, 
ponieważ groziłyby im wielomiliono-
we kary nakładane w zależności od 
obrotu, ale firmy nie ruszyły odważnie 
z działaniami poprawiającymi efektyw-
ność energetyczną. Mimo, że we wnio-
skach audytorskich są wprost wymie-
niane rzeczy, które należy wykonać, 
firmy z reguły tego nie robią. Poza ru-
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chami typu wymiana oświetlenia na 
energooszczędne LED-owe, najczę-
ściej żadne inne prace nie są realizo-
wane. A przecież te firmy co miesiąc 
tracą przez to konkretne pieniądze.

Marek Tutak, jako przedstawiciel 
firmy produkującej systemy do oszczę-
dzania przyznaje, że praktycznie w każ-
dej firmie można zmniejszyć koszty 
energii o minimum 5%. - Mówię tutaj 
także o firmach, które są dobrze zarzą-
dzane i wprowadziły pomiary w różnych 
częściach zakładu. A przecież jest mnó-
stwo firm nieposiadających żadnych 
systemów pomiarowych i tam skala 
oszczędności potrafi wynieść kilkana-
ście, a nawet kilkadziesiąt procent. Po-
twierdzają to raporty. Badania odno-
szące się np. do rynku angielskiego 
pokazują, że wśród 1500 firm, które 
wdrożyły systemy pomiarowe, ponad 
tysiąc już w pierwszym roku osiągnę-
ło oszczędności przekraczające 10%. 
Udało się to zrobić tylko w wyniku zlo-
kalizowania nieprawidłowości i opty-
malizacji wykorzystania energii, bez po-
ważnych inwestycji w sprzęt. Monitoring 
jest kluczowy, bo nie da się oszczędzać 

bez mierzenia określonych obszarów. 
Niestety, dla wielu firm wciąż jedynym 
miernikiem jest jednak otrzymywana 
faktura za energię. A to trochę jak jazda 
samochodem i patrzenie się w lusterko 
wsteczne: da się tak jechać, ale bardzo 
wolno i z dużym ryzykiem - uzupełnia.

 � Prąd to towar, dlatego 
zmieniaj dostawcę

Odbiorcy biznesowi to bardzo po-
żądana grupa klientów z perspektywy 
sprzedawców energii, dlatego warto 
być na bieżąco z aktualnymi ofertami. 
Operatorzy walcząc o klienta mogą 
bowiem oferować atrakcyjne pakie-
ty, promocje lub oferty lojalnościowe. 
Warto więc, aby jeszcze przed zakoń-
czeniem umowy z obecnym operato-
rem rozesłać zapytania ofertowe do 
innych dostawców energii. Dobrym 
rozwiązaniem jest również korzysta-
nie z dostępnych na rynku porówny-
warek cen energii.

Jak przypomina Urząd Regula-
cji Energetyki, nie ma też ograniczeń 
w liczbie dokonywanych zmian sprze-

dawcy energii w ciągu roku. Częstotli-
wość zmian ograniczona jest wyłącznie 
długością wcześniej zawartych kon-
traktów oraz czasem trwania proce-
dury zmiany sprzedawcy.

 � Edukuj swoich 
pracowników

Niestety, polscy przedsiębiorcy 
w większości nie wymagają od siebie 
i od swoich pracowników zachowań 
energooszczędnych. W badaniu prze-
prowadzonym przez jedną z firm, 52% 
zatrudnionych respondentów wskaza-
ło, że w ich miejscu pracy nie podej-
muje się żadnych inicjatyw związa-
nych z oszczędzaniem energii. A tylko 
24% wskazało, że jedynie czasami 
ze strony szefostwa pojawiają się ta-
kie prośby.

To zaskakujące, bo oszczędności 
można znaleźć wszędzie. Przykład: jak 
oszacowali w swoich badaniach pra-
cownicy Regionalnego Centrum Edu-
kacji Ekologicznej w Płocku, w przy-
padku biur nawet 30% zużywanej 
energii przypada na takie urządzenia 
jak komputery, klimatyzacje, drukarki, 
faksy, kserokopiarki, niszczarki, czajni-
ki, lodówki, kuchenki mikrofalowe, itd. 
To pożeracze energii, na co często zu-
pełnie nie zwraca się uwagi podczas 
użytkowania. Warto to zmienić.

Zmiana przyzwyczajeń pracowni-
ków to bardzo mozolny proces, ale ta-
ka współpraca może więc znacznie 
wpłynąć na ograniczenie zużycia prą-
du. Można to zrobić chociażby m.in. 
poprzez rozsądne korzystanie z wy-
mienionych urządzeń, gaszenie świa-
tła w pomieszczeniach jeśli nie jest ono 
potrzebne (dziś robi tak tylko 16% pra-
cowników) lub wyłączanie urządzeń 
z sieci po zakończonej pracy (obecnie 
odłączenia komputera i monitora pil-
nuje zaledwie 12% pracowników). To 
tylko z pozoru mało istotne drobiazgi, 
ale zadbanie o nie może pozytywnie 
odbić się na wysokości rachunków za 
energię w firmie. 
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Marcin Dusiło, dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Politechnika Warszawska

Analiza rentowności 
technologii skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła w nowym systemie wsparcia dla kogeneracji

 � Cel promowania 
wysokosprawnej 
kogeneracji

Promowanie generacji ciepła i ener-
gii elektrycznej w skojarzeniu jest waż-
ne ze względu na odpowiedzialne ko-
rzystanie z nieodnawialnych zasobów 
energetycznych Ziemi.

Rozważając elektrociepłownię 
o sprawności elektrycznej η

el = 35% 
i ogólnej η

o = 90% oraz elektrownię 
kondensacyjną o sprawności η= 42%, 
dojść należy do wniosku, że ten sam 
efekt energetyczny (wprowadzony do sie-
ci wolumen ciepła i energii elektrycznej), 
otrzymywany jest w skojarzeniu przy wy-
korzystaniu jedynie ok. 2/3 ilości paliwa, 
potrzebnego w produkcji rozdzielonej.

Zmniejszenie zużycia paliwa to 
nie tylko bardziej odpowiedzialne go-
spodarowanie zasobami, lecz również 
odpowiednio mniejsza emisja zanie-
czyszczeń (pyłów, tlenków siarki i azo-
tu, rtęci, chloro- i fluorowodoru, itd.) 
oraz dwutlenku węgla.

 � Nowy system wsparcia 
dla kogeneracji

Głównym powodem wprowadze-
nia nowego systemu wsparcia dla 
wysokosprawnej kogeneracji jest wy-
gaśnięcie obowiązywania poprzed-
niego mechanizmu wraz z 2018 r. 
Jego zasady uległy gruntownym 
zmianom, przede wszystkim w ce-
lu zapewnienia impulsu inwestycyj-
nego, poprzez udzielenie wsparcia 
o z góry znanej, niezmiennej wyso-
kości na okres 15 lat. Koncentracja 
wsparcia na jednostkach o mocy po-
niżej 50 MW wynika z konieczności 
poprawy jakości powietrza w małych 
aglomeracjach miejskich. Ponadto 
obowiązek wprowadzenia co naj-
mniej 70% wytworzonego w jedno-
stce kogeneracji ciepła (nie dotyczy 
m.in. jednostek o mocy elektrycznej 
poniżej 1 MW), ma podnieść bardzo 
niski odsetek efektywnych energe-
tycznie systemów ciepłowniczych.

Paliwo Paliwo

83

65

10035

Energia el.

55

Ciepło

ηel = 42%

Elektrownia

ηC = 85%

Ciepłownia

ηel = 35%

ηo = 90%

EC

Paliwo
łącznie:

148

Paliwo
łącznie:

100

 � Zasady wsparcia 
jednostek kogeneracji

Najmniejsze jednostki kogeneracyj-
ne o mocy zainstalowanej elektrycz-
nej do 1 MW, będą wspierane finan-
sowo w oparciu o stałą premię, z góry 
określoną dla danego rodzaju paliwa 
oraz rodzaju jednostki (nowa / znacz-
nie zmodernizowana, albo istniejąca /
zmodernizowana).

Wsparcie dla jednostek kogenera-
cyjnych o mocy z przedziału 1-50 MW 
zrealizowane będzie w oparciu o sys-
tem aukcyjny, w którym wszystkie za-
kwalifikowane w procesie prekwalifikacji 
jednostki wysokosprawnej kogeneracji 
będą ze sobą konkurowały w obrębie 
jednego koszyka aukcyjnego.

Dzięki formule pay-as-bid każda 
zwycięska inwestycja będzie wspiera-
na premią w wysokości wskazanej na 
aukcji, a nie najwyższą „zamykającą” 
aukcję (pay-as-cleared), co minimali-
zuje koszty funkcjonowania systemu.

W  celu zachowania ciągłości 
wsparcia, istniejące i zmodernizowa-
ne jednostki kogeneracji o mocy elek-
trycznej 1-50 MW nie będą objęte sys-
temem aukcyjnym, lecz analogicznie 
do małych jednostek kogeneracji bę-
dą korzystały z systemu premii gwa-
rantowanych. 

Największe jednostki o mocy elek-
trycznej przekraczającej 50 MW będą 
wspierane, podobnie jak w przypadku 
jednostek o mocy poniżej 1 MW i ist-
niejących jednostek 1-50 MW, na zasa-
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dzie premii gwarantowanej, przy czym 
jej wysokość ustalana będzie indywi-
dualnie dla każdej instalacji na podsta-
wie jej parametrów i sytuacji rynkowej.

Wsparcie w ramach nowego sys-
temu zostanie przyznane na:

 � 15 lat - dla jednostek nowych oraz 
znacznie zmodernizowanych,

 � 5-7 lat - dla jednostek zmoderni-
zowanych,

 � różnicę pomiędzy 15 latami, a okre-
sem objęcia danej jednostki po-
przednim systemem wsparcia - dla 
jednostek istniejących.

 � Porównywane 
technologie kogeneracji

Celem pracy było określenie ren-
towności różnych technologii wysoko-
sprawnej kogeneracji. Analizie zostało 
poddanych 9 jednostek: 

 � 3 małe jednostki kogeneracji o mo-
cy zainstalowanej elektrycznej po-
niżej 1 MW:
a) małoskalowy silnik tłokowy o mo-

cy elektrycznej 500 kW,
b) małoskalowa turbina gazowa 

o mocy elektrycznej 300 kW,
c) mikroturbina gazowa o mocy 

elektrycznej 15 kW;
 � 5 jednostek kogeneracji o mocy za-

instalowanej elektrycznej 1-50 MW:

Technologia Moc zainstalowana [MW] Kategoria Paliwo 
Elektryczna Cieplna 

Blok parowy z kotłem CFB 100 185,19 > 50 MW Węgiel kamienny 

Układ gazowo-parowy 50 40 1-50 MW Gaz ziemny 

Blok parowy opalany biomasą 25 46,3 1-50 MW Biomasa 

Turbina gazowa 5 5,88 1-50 MW Gaz ziemny 

Blok parowy 5 10 1-50 MW Węgiel kamienny 

Silnik tłokowy 5 7,14 1-50 MW Gaz ziemny 

Małoskalowy silnik tłokowy 0,5 0,61 < 1 MW Gaz ziemny 

Małoskalowa turbina gazowa 0,3 0,25 < 1 MW Gaz ziemny 

Mikroturbina gazowa 0,015 0,0125 < 1 MW Gaz ziemny 
 

Tab. 1. Rozważane technologie wysokosprawnej kogeneracji

Rys. 1. Jednostkowe nakłady inwestycyjne

Rys. 2. Jednostkowe koszty stałe

a) układ gazowo-parowy o mocy 
elektrycznej 50 MW,

b) blok parowy z kotłem rusztowym 
opalany biomasą, o mocy elek-
trycznej 25 MW,

c) turbina gazowa o mocy elek-

trycznej 5 MW,
d) blok parowy z kotłem rusztowym 

o mocy elektrycznej 5 MW,
e) silnik tłokowy o mocy elektrycz-

nej 5 MW;
 � 1 duża jednostka kogeneracji o mo-
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cy zainstalowanej elektrycznej powy-
żej 50 MW - blok parowy z kotłem 
fluidalnym z warstwą cyrkulacyjną 
(CFB) o mocy elektrycznej 100 MW.
Rozważane technologie przedsta-

wione zostały w tabeli 1.
Na rys. 1-4 zestawiono wybrane 

parametry: jednostkowe nakłady in-
westycyjne, jednostkowe koszty stałe 
i zmienne oraz emisyjność poszcze-
gólnych technologii. Kolorem błękitnym 
oznaczono jednostki opalane gazem 
ziemnym, czarnym opalane węglem 
kamiennym, a zielonym - biomasą.

 � Analiza rentowności

Celem analizy rentowności było 
wskazanie dla każdej technologii wiel-
kości premii wypłacanej do każdej MWh 
energii wprowadzonej do KSE, która za-
pewniłaby inwestycji rentowność. Roz-
ważane są tylko jednostki nowe, tj. objęte 
wsparciem na okres 15 lat od rozpoczę-
cia eksploatacji. Jako kryterium rentow-
ności przyjęto wartość NPV w momen-
cie wygaśnięcia wsparcia co najmniej 0 
zł. Przepływy pieniężne dyskontowane 
były założonymi stopami procentowymi 
na poziomie 8%. Gdyby na warunkach 
rynkowych inwestycja osiągnęła ren-
towność, premia nie byłaby wypłacana.

Analiza rentowności została wyko-
nana przy założeniu utrzymywania się 
przez cały, 15-letni okres otrzymywa-
nia wsparcia, stałych cen energii elek-
trycznej, ciepła, paliwa i uprawnień do 
emisji CO2, których zestawienie przed-
stawiono w tabeli 2.

Wykres (rys. 5) przedstawia wyniki 
analizy rentowności. Kolorem błękitnym 

Rys. 3. Jednostkowe koszty zmienne

Rys. 4. Emisyjność poszczególnych technologii

Rys. 5. Wyniki analizy rentowności

Tab. 2.

Wyszczególnienie Cena Jednostka 
Energii elektryczna 280,10 zł/MWh 
Ciepło 38,00 zł/GJ 
Gaz ziemny wysokometanowy 28,89 zł/GJ 
Węgiel kamienny 12,80 zł/GJ 
Biomasa 27,50 zł/GJ 
Uprawnienia do emisji CO2 83,00 zł/t 
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oznaczono jednostki opalane gazem 
ziemnym, czarnym opalane węglem 
kamiennym, a zielonym - biomasą.

 � Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości powinna udzie-
lić odpowiedzi na pytanie „czy opłaca-
łoby się realizować projekt, gdyby…? ”. 
Jest jednym z narzędzi, służących do 
rozpoznania ryzyk. Pozwala wskazać 
te wielkości, których zmiana w najwięk-
szym stopniu wpływa na wynik finan-
sowy inwestycji.

Celem analizy wrażliwości było 
określenie wymaganej przez każdą 
z technologii premii, która, podobnie 
jak w analizie rentowności, zapewniłaby 
opłacalność inwestycji, jednak nie przy 
założeniu stałych cen, tylko przy ich 
zmianie zgodnie z przyjętą prognozą.

Podstawą do określenia prognoz 
jest World Energy Outlook 2017. Na 
podstawie danych zaczerpniętych 
z WEO, wyznaczono trend zmiany cen 
energii elektrycznej, gazu ziemnego, 
węgla kamiennego oraz uprawnień do 
emisji CO2, które dostosowano do pol-
skich warunków - dzięki znajomości 
aktualnych cen. Zmiany cen ciepła, 
ze względu na lokalne uwarunkowa-
nia rynku, przyjęto że będą zmieniały 
się zgodnie z trendem określonym dla 
gazu ziemnego, ponieważ przyjęto za-
łożenie, że alternatywą dla korzystania 
z ciepła systemowego jest indywidual-
ne ogrzewanie kotłami gazowymi. Ze 
względu na brak referencyjnych pro-
gnoz, przyjęto dwa warianty zmiany 
cen biomasy: prognozę maksymalną 
- liniowy wzrost o 0,5% r/r oraz mini-

Wyszczególnienie Jednostka Cena teraz Cena w 2025 r. Cena w 2040 r. 
Energia elektryczna zł/MWh 280,10 310,44 324,45 
Gaz ziemny zł/GJ 28,89 46,95 57,78 
Węgiel kamienny zł/GJ 12,80 15,16 16,15 
Uprawnienia do emisji CO2 - max zł/t 83,00 474,88 1055,29 
Uprawnienia do emisji CO2 - min zł/t 165,83 301,51 
Cena ciepła zł/GJ 38,00 61,75 76,00 
Cena biomasy - max zł/GJ 27,50 28,48 30,69 
Cena biomasy - min zł/GJ 26,56 24,64 
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Rys. 6. Prognozy cen

Tab. 3
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Rys. 7. Wyniki analizy wrażliwości rozważanych technologii kogeneracyjnych 

malną - liniowy spadek ceny o 0,5% r/r.
Analiza wrażliwości dla każdej 

z technologii została przeprowadzona 
dla następujących wariantów:

a) Prognozowana cena paliwa, pozo-
stałe ceny stałe,

b) Prognozowana cena ciepła, pozo-
stałe ceny stałe,

c) Prognozowana cena energii elek-
trycznej, pozostałe ceny stałe,

d) Prognozowana cena uprawnień do 
emisji CO2 (prognoza maksymal-
na), pozostałe ceny stałe,

e) Prognozowana cena uprawnień do 
emisji CO2 (prognoza minimalna), 
pozostałe ceny stałe,

f) Wszystkie ceny prognozowane 
(dla CO2 prognoza maksymalna),

g) Wszystkie ceny prognozowane 
(dla CO2 prognoza minimalna).

Wyniki analizy wrażliwości rozwa-
żanych technologii kogeneracyjnych 
zostały przedstawione na rys. 7. Ko-
lorem błękitnym oznaczono jednost-
ki opalane gazem ziemnym, czarnym 
- opalane węglem kamiennym, a zie-
lonym - biomasą.

 � Wnioski

Przy założeniu niezmiennych 
przez cały okres eksploatacji cen, 
każda z rozważanych technologii 
wymaga uczestnictwa w systemie 
wsparcia, przy czym najniższa war-
tość wymaganej premii (5,75 zł/MWh) 
cechuje silnik tłokowy o mocy elek-
trycznej 5 MW, natomiast najwyższa 
- EC biomasową o mocy elektrycznej 
25 MW, która do osiągnięcia rentow-
ności wymaga premii na poziomie 
284 zł/MWh, czyli więcej niż wynosi 
obecnie hurtowa cena energii.

Zauważalny jest również wpływ 
efektu skali, bowiem najbardziej efek-
tywna kosztowo mała jednostka ko-
generacji zajęła dopiero 5 z 9 miejsc. 
Wyjątkiem jest EC biomasowa, któ-
ra pomimo relatywnie dużej mocy 
(25 MW) wymaga największego wspar-
cia ze względu na wysokie nakłady in-
westycyjne, wynikające m.in. z drogich 
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Rys. 7. Wyniki analizy wrażliwości rozważanych technologii kogeneracyjnych 

IOS, redukujących chloro- i fluorowo-
dór, rtęć, dioksyny i furany.

W kategorii do 1 MW, tj. małych 
jednostek kogeneracji, najniższej pre-
mii gwarantowanej - ok. 99 zł/MWh 
- wymaga małoskalowy silnik tłoko-
wy o mocy elektrycznej 500 kW. Obie 
małe turbiny gazowe. Średnia premia 
gwarantowana w tej kategorii wynosi 
ok. 38 zł/MWh.

Najniższą ofertę premii kogenera-
cyjnej na aukcji mogliby złożyć inwe-

storzy startujący z inwestycją budowy 
silnika tłokowego o mocy elektrycznej 
5 MW - 5,75 zł/MWh. Następne dwie 
oferty to ok. 26 zł/MWh dla bloku ga-
zowo-parowego o mocy 50 MW oraz 
ok. 37 zł/MWh dla turbiny gazowej 
o mocy 5 MW.

Blok parowy z kotłem CFB o mocy 
zainstalowanej elektrycznej 100 MW 
dla osiągnięcia rentowności wymaga 
premii kogeneracyjnej indywidualnej 
w wysokości 88 zł/MWh.

Wzrost kosztu uprawnień do emi-
sji CO2 stanowi największe ryzyko dla 
wszystkich rozważanych inwestycji 
(poza biomasą), przy czym najbardziej 
nim zagrożone są jednostki o najwyż-
szej emisyjności - węglowe. Uwzględ-
nienie prognozy „max CO2” spowodo-
wało w przypadku silnika tłokowego 
o mocy 5 MW 29-krotny wzrost wy-
maganej premii kogeneracyjnej (z ok. 
6 zł/MWh do ok. 222 zł/MWh), na-
tomiast dla bloku parowego o mocy 
5 MW wzrosła ona aż o 700 zł/MWh, 
wynosząc niebotyczne 830 zł/MWh.

Poza kosztem emisji CO2, najwięk-
szy wpływ na rentowność rozważa-
nych inwestycji ma cena ciepła. Zmiana 
cen paliwa ma znaczny wpływ jedynie 
w technologiach gazowych. Zmiana 
cen biomasy i węgla kamiennego wiąże 
się z niewielką zmianą poziomu wyma-
ganego wsparcia. W każdym z rozwa-
żanych przypadków wzrost cen energii 
elektrycznej nie wiąże się z radykalną 
poprawą rentowności inwestycji.

Przeprowadzona analiza miała na ce-
lu wskazanie optymalnych kosztowo roz-
wiązań pod kątem dostarczenia ciepła. 
Zmiana warunku optymalizacji na do-
starczenie ciepła przy jednoczesnej mini-
malizacji wpływu na klimat i środowisko, 
wymagałoby dalszej analizy, pod kątem 
całkowitej zmiany mechanizmu. Uzasad-
niona wydaje się wątpliwość, czy najbar-
dziej optymalne kosztowo jest wsparcie 
najdroższych jednostkowo małych jed-
nostek kogeneracji. Warty rozważenia 
byłby model duński, w którym główny 
nacisk postawiony jest na możliwie sze-
roki dostęp do rozległych sieci ciepłow-
niczych, zasilanych przez duże, sprawne 
jednostki kogeneracji (jak np. Avedøre), 
wspomagane przez lokalne kotłownie 
szczytowe. Przeznaczony budżet mógłby 
być zatem przeznaczony nie na wsparcie 
drogich jednostek klasy 0-50 MW, lecz 
przede wszystkim na dołączeniu jak naj-
większej liczby odbiorców do istniejących 
sieci ciepłowniczych.

o

1) Andrzej Ebinger: Czy jeszcze ponieść nakłady odtworzeniowe czy już rozpocząć projekt rozwojowy? Wybrane zagadnienia analiz inwestycyjnych w energetyce.
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Andrzej Grzebielec, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska

Zapotrzebowanie na chłód przez budynki i  instalacje się w  nich znajdujące 
definiowane jest z wykorzystaniem dwóch podstawowych parametrów. Pierwszym 

jest temperatura jaką ma osiągnąć medium chłodzące, drugim jest moc chłodnicza. 
Artykuł stara się przybliżyć aspekty związane z wykorzystaniem chłodu w budynkach 
i instalacjach różnego typu. Przedstawiono przewidywany rozwój rynku klimatyzacji 
oraz techniki wytwarzania chłodu. 

Zapotrzebowanie na chłód
przez budynki o przeznaczeniu mieszkaniowym, 
komercyjnym i przemysłowym

W literaturze można się spotkać 
z podziałem rynku chłodniczego i kli-
matyzacyjnego według różnych kryte-
riów. Do celów artykułu podzielono ry-
nek na następujące segmenty:

 � chłodnictwo niskotemperaturowe (LT);
 � chłodnictwo średniotemperaturo-

we (MT);
 � chłodnictwo wysokotemperaturo-

we (HT);

 � klimatyzacja (AC).
Często w tym zestawie pojawiają 

się także pompy ciepła (HP), ale one 
służą do grzania, więc w tym arty-
kule ich segment nie będzie brany 

Zastosowanie Temperatura czynnika chłodniczego 
w systemach bezpośredniego odparowania

Temperatura wody lodowej
wylot/wlot do chillera

°C °C/°C

Lodowiska -9 -12/-9

Chłodnictwo niskotemperaturowe Od -35 do -30 -

Chłodnictwo średniotemperaturowe -10 -12/-9

Chłodnictwo wysokotemperaturowe Od -5 do +2 -5/-1

Klimatyzacja bytowa +5 °C +7/+12

Klimatyzacja sal sportowych +5 C +6/+12

Klimatyzacja sal fitness +5 C +6/+12

Data center +5
+15

7/12
17/25

Przemysł: chłodzenie wtryskarek - +14/+20

Przemysł: chłodzenie sprężarek powietrza - +14/+20
+25/+30

Przemysł: chłodzenie laserów do cięcia blachy - +14/+20

Przemysł: produkcja piwa 0 +0/+2

Tab. 1. Temperatury uzyskiwane w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych
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pod uwagę. Podział taki służy zazwy-
czaj poprawnemu dobraniu czynnika 
chłodniczego dla układów sprężarko-
wych, gdyż to co dzieli poszczególne 
segmenty to przede wszystkim tem-
peratury dolnego źródła ciepła - czyli 
temperatura jaką osiągają urządze-
nia w ochładzanym pomieszczeniu 
lub temperatura do jakiej schładza-
ne jest medium pośredniczące (woda 
lub wodny roztwór glikolu) nazywane 
wodą lodową. To co łączy wszyst-
kie układy to fakt, że dla większości 
z nich górnym źródłem ciepła jest po-
wietrze atmosferyczne. Do celów ob-
liczeniowych przyjmuje się powietrze 
zewnętrzne o następujących parame-
trach: temperatura +30°C, a wilgot-
ność względna 45%. Układy chłod-
nicze mogą także współpracować 
z wodą chłodzącą, często spotykaną 
na terenach dużych zakładów prze-
mysłowych lub z natryskowo-wypar-
nymi skraplaczami.

W tabeli nr 1 zaprezentowano ty-
powe temperatury osiągane w ukła-
dach chłodniczych i klimatyzacyjnych. 
Z tabeli 1 wynika, że rozpiętość tem-
peraturowa chłodnictwa jest rozległa 
- poczynając od -35°C, a kończąc na 
+25°C. Zdarzają się także przypad-
ki zapotrzebowania o jeszcze innych 
temperaturach, ale są one niszowe - 
jak np. wykorzystanie ciekłego azotu 
do liofilizacji, czy układy sprężarkowe 
kaskadowe komór kriogenicznych.

To na co warto zwrócić uwagę to 
fakt, że także w ramach jednego seg-
mentu może być dość spora rozpię-
tość temperatury. Dotyczy to zwłaszcza 
klimatyzacji. Najlepszym przykładem 
jest klimatyzacja pomieszczeń. Układy 
bezpośredniego odparowania zgodnie 
z zaleceniami powinny mieć ustawioną 
temperaturę odparowania +5°C (choć 
instalatorzy często regulują układ tak, 
aby pracował na 0°C), podczas gdy 
układy z wodą lodową pracują w try-
bie +7/+12, a w najbardziej znanym 
układzie chłodu sieciowego w Euro-
pie (w Sztokholmie) woda lodowa ma 
temperatury +14/+20 [1].

Warto tutaj także wspomnieć, że 
w niektórych budynkach instalacje 
chłodnicze i klimatyzacyjne konsumu-
ją największą ilość energii, są to:

 � supermarkety i hipermarkety - oko-
ło 50% energii elektrycznej jest 
przeznaczana na potrzeby mro-
żenia, chłodzenia i klimatyzacji [2],

 � budynki data center [3].

 � Porównanie 
zapotrzebowania na 
chłód dla lokali różnego 
typu

Zapotrzebowanie na moc chłodni-
czą zależy od bardzo wielu aspektów. 
W przypadku układów klimatyzacji na-
leży uwzględnić następujące parametry:

 � temperaturę powietrza zewnętrz-
nego;

 � wilgotność powietrza wewnątrz 
klimatyzowanych pomieszczeń 
i wszystko co na tę wilgotność 
może wpływać (w przypadku du-
żej wilgotności - np. w przypadku 
basenów - źle dobrany system kli-
matyzacji będzie jedynie osuszał 
powietrze, a nie powodował jego 

ochładzanie);
 � nasłonecznienie poszczególnych 

przegród;
 � przeszklenie ścian;
 � współczynniki przenikania ciepła 

ścian i okien;
 � krotność wymian powietrza;
 � infiltrację;
 � wewnętrzne zyski ciepła (od urzą-

dzeń, ludzi, zwierząt).
Największe zapotrzebowanie 

na chłód do klimatyzacji występuje 
w obiektach typu data center. Sięga 
ono nawet kilkadziesiąt kW/m2. Klima-
tyzacja budynków mieszkalnych to za-
zwyczaj wartości od 50 do 120 W/m2, 
pomieszczenia biurowe to 60-200 kW/
m2, magazyny w marketach 15 W/m2, 
hale sportowe to moc na poziomie 180 
W/m2 [4], sale fitness to 100 W/m2 [4].

W przypadku nowych budynków 
użyteczności publicznej i komercyjnej 
klimatyzacja w Polsce jest w zasadzie 
standardem, za to klimatyzacja lokali 
mieszkalnych jest na początku rozwoju 
rynku. Zjawisko to dotyczy niemal całej 
Europy. Badania Jakubcionisa i Carls-
sona [5] pokazują, że europejski rynek 
klimatyzacji lokali mieszkalnych jest 
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Tab. 2. Estymacja zmian rynku klimatyzacji w budynkach mieszkaniowych na terenie Unii Europejskiej [5]

Kraj

Rok 2015 Dla rynku nasyconego

Zapotrzebowanie na chłód
Średnie jednostkowe 

zapotrzebowanie na chłód
powierzchnia lokali 

z systemami klimatyzacji

TWh/rok TWh/rok kWh/m2 rok %

Austria 0,23 3,63 14,1 58,2

Belgia 0,23 1,84 6,9 40,4

Bułgaria 1,51 5,82 25,6 80,3

Chorwacja 1,08 1,79 22,1 74,0

Cypr 2,34 4,49 75,8 97,3

Czechy 0,12 2,35 11,6 54,8

Dania 0,05 0,33 4,3 23,1

Estonia 0,00 0,06 4,9 28,7

Finlandia 0,08 0,16 4,0 16,3

Francja 3,52 29,04 15,5 59,7

Grecja 3,23 29,98 55,5 95,7

Hiszpania 11,92 77,74 36,7 84,7

Holandia 0,48 1,58 5,8 34,1

Irlandia 0,00 0,00 0,0 0,0

Italy 15,50 83,01 34,4 82,5

Litwa 0,03 0,23 7,3 39,8

Luksemburg 0,00 0,07 6,5 39,0

Łotwa 0,02 0,14 5,9 35,0

Malta 0,63 1,43 61,7 97,3

Niemcy 1,91 15,42 8,8 46,1

Polska 0,19 3,54 8,2 44,5

Portugalia 1,12 16,31 31,9 82,0

Rumunia 0,90 5,49 20,2 70,0

Słowacja 0,04 1,14 12,5 53,7

Słowenia 0,47 0,50 13,0 56,7

Szwecja 0,13 0,22 3,7 11,7

Węgry 0,46 4,14 17,6 69,4

Wielka Brytania 1,05 1,88 4,7 16,9

Razem: 24,38 292,34
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na poziomie niespełna 10%, gdy już 
w 2009 r. w Stanach Zjednoczonych 
87% lokali mieszkaniowych było wy-
posażonych w klimatyzację. W Japonii 
ten odsetek jest jeszcze większy. Na 
rysunku 1 zaprezentowano stan z 2015 
r. oraz przewidywany poziom pełnego 
nasycenia rynku dla poszczególnych 
krajów Unii Europejskiej.

W tabeli 2 przedstawiono, oprócz 
stanu z 2015 i estymowanego maksy-

malnego zapotrzebowania na chłód do 
celów klimatyzacji pomieszczeń miesz-
kaniowych, także wartości jednostko-
we zapotrzebowania na chłód oraz jaki 
odsetek lokali wyposażonych w system 
klimatyzacji oznacza nasycenie rynku.

O ile w przypadku lokali mieszka-
niowych w dość przewidywalny sposób 
można ustalić jednostkowe zapotrze-
bowanie na chłód do celów klimatyza-
cji, o tyle dla pozostałych przypadków 

klimatyzacji w lokalach komercyjnych, 
czy usługowych jest to sprawa wyma-
gająca indywidualnego podejścia. Na 
rys. 2 przedstawiono przykładowe za-
potrzebowani na chłód i ciepło przez 
pomieszczenie biurowe zlokalizowane 
w wysokim budynku o dużym prze-
szkleniu [6]. Zapotrzebowanie na chłód 
na cele klimatyzacji występuje prak-
tycznie w każdym miesiącu.

W przypadku klimatyzacji obiektów 
typu data center (rys. 3) zapotrzebowa-
nie jednostkowe na chłód uzależnione 
jest od rozmieszczenia szaf rackowych 
w serwerowni, ich wypełnienia serwe-
rami oraz wysokości. Ze względu na 
duże zyski ciepła od urządzeń - przyj-
muje się, że wymagana moc chłodnicza 
równa się mocy elektrycznej serwerów.

Natomiast zapotrzebowanie na 
chłód w obiektach handlowych obej-
muje zapotrzebowanie na:

 � chłód na cele mrożenia żywności;
 � chłód na cele chłodzenia żywno-

ści;
 � chłód na cele klimatyzacji.

Każdy z wymienionych układów 
wymaga innej temperatury medium 
chłodzącego. W Hipermarketach, su-
permarketach i dyskontach gondole 
mroźnicze, lady chłodnicze i witryny 
chłodnicze zasilane są za pomocą 
centralnego źródła chłodu co spra-
wia, że odciążają one pośrednio 
system klimatyzacji - stąd też jed-
nostkowe łączne zapotrzebowanie 
na chłód najczęściej nie przekracza 
100 W/m2 [7]. W przypadku mniej-
szych sklepów osiedlowych wszyst-
kie urządzenia służące do mrożenia 
i chłodzenia żywności są urządzenia-
mi autonomicznymi. Powoduje to, że 
ciepło ze skraplaczy trafia bezpośred-
nio do wnętrza sklepu i następuje to 
znaczne obciążenie systemu klimaty-
zacji przez co jednostkowe zapotrze-
bowanie na chłód często przekracza 
200, a na nawet 300 W/m2.

Ostatnim rodzajem obiektów dla 
których da się określić jednostkowe 
zapotrzebowanie na moc chłodniczą 
to lodowiska - moc obliczeniowa 200-
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260 W/m2 powierzchni lodu [8].
Zapotrzebowanie na moc chłodni-

czą w przypadku przemysłu zależy od:
 � procesu technologicznego;
 � mocy chłodzonych urządzeń;
 � w przypadku chłodni, czy mroźni 

zależy od jej przeznaczenia: czy 
będzie służyła do przechowywania 
żywności, czy do jej zamrażania.
W przypadku zapotrzebowania na 

chłód w przemyśle rozbieżności są tak 
duże, że nie przedstawiono konkret-
nych zakresów.

 � Techniki chłodzenia

Wytwarzanie chłodu można zreali-
zować na kilka sposobów. Najpopu-
larniejszą metodą jest wykorzystanie 
układu sprężarkowego. Napędzane 
energią elektryczną układy sprężarko-
we są stosowane w zasadzie w peł-
nym zakresie opisywanych zapotrze-
bowań. Innymi metodami chłodzenia 
są układy sorpcyjne, które do napę-
du wymagają strumienia ciepła - co 
sprawia, że chętnie są wykorzystywa-
ne tam, gdzie pojawia się ciepło od-
padowe lub intencyjnie w systemach 
trójgeneracji [9, 10].

Układy chłodnicze ocenia się przede 
wszystkim z wykorzystaniem współczyn-
nika efektywności chłodniczej EER (ang. 
energy efficiency ratio), który jest stosun-

kiem uzyskiwanej mocy chłodniczej  

do strumienia energii napędowej L:

  (1)
Dla urządzeń sprężarkowych strumie-

niem energii napędowej jest moc elek-
tryczna sprężarki, a w przypadku układów 
sorpcyjnych jest to strumień ciepła do-
starczany do generatora, czy desorbera.

Na rysunku 4 przedstawiono zmia-
nę współczynnika EER dla chillera wo-
dy lodowej współpracującego ze skra-
placzem powietrznym. Wyraźnie widać, 
że wraz ze wzrostem temperatury po-

Rys. 4.  Współczynnik EER dla sprężarkowego chillera wody lodowej 
ze skraplaczem powietrznym

Rys. 5. Jednostopniowy układ absorpcyjny
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1. Układy sorpcyjne
W technice wykorzystywane są 

dwa rodzaje urządzeń sorpcyjnych. 
Pierwsze z nich to urządzenia absorp-
cyjne (rys. 5), drugie to układy adsorp-
cyjne (rys. 10). Komercyjne urządzenia 
absorpcyjne występują jako urządzenia 
jednostopniowe i dwustopniowe. Ukła-
dy trzystopniowe są póki co na etapie 
badań. Na schemacie 6 zaprezento-
wano współczynniki efektywności EER 
układów absorpcyjnych w funkcji tem-
peratury medium zasilającego.

Układy jednostopniowe są w stanie 
osiągnąć maksymalnie EER na pozio-
mie 0,7, a układy dwustopniowe 1,2, 
przy czym wymagają zdecydowanie 
wyższej temperatury zasilania.

Ponadto dla układów absorpcyj-
nych (rys. 7 i 8) współczynnik EER 
zmniejsza się wraz ze spadkiem obcią-
żenia, a poniżej pewnej wartości układ 
nie może pracować. W przypadku ukła-
dów sprężarkowych problem ten jest 
rozwiązany poprzez zastosowanie in-
werterów do napędu sprężarek.

Ze względu na stosunkowe duże wy-
magania temperaturowe, układy absorp-
cyjne nie mogą być napędzane przez 
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Rys. 8. Współczynnik EER dla absorpcyjnego urządzenia dwustopniowego w funkcji 
obciążenia [12]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

EE
R,

-

Obciążenie chłodnicze, %

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

EE
R,

-

Obciążenie chłodnicze, %

3-stopniowe

2-stopniowe

1-stopniowe

Obieg Carnot'a

woda lodowa 7oC
woda chłodząca 30oC

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

50 100 150 200 250

temperatura medium zasilającego, oC

Rys. 6. Współczynnik EER urządzeń absorpcyjnych w funkcji temperatury medium 
zasilającego [1]

Rys. 7. Współczynnik EER dla absorpcyjnego urządzenia jednostopniowego w funkcji 
obciążenia [11]

sieć ciepłowniczą (w Warszawie tempe-
ratura latem spada do 72°C), natomiast 
z powodzeniem mogą być napędzane 
parą z przeciwprężności, czy parą z upu-
stu ciepłowniczego na terenie elektrowni.

Urządzenia adsorpcyjne nie mają 
problemów z pracą w momencie gdy 
zmniejsza się obciążenie. Podobnie jak 
w przypadku urządzeń absorpcyjnych 
temperatura zasilania wpływa na współ-
czynnik EER (rys. 10). Zaletą tych urzą-
dzeń w porównaniu do urządzeń absorp-
cyjnych jest fakt, że temperatura zasilania 
może być niższa. Układy pracujące na 
parze roboczej woda/silikażel mogą pra-
cować już przy temperaturze 55°C, co 
sprawia, że układy adsorpcyjne mogą 
być „napędzane” wodą ciepłowniczą [14].

W przypadku urządzeń sorpcyjnych 
także bardzo istotnym parametrem jest 
temperatura medium współpracującego 
ze skraplaczem. W obu przypadkach 
gdy temperatura przekroczy +30°C urzą-
dzenia przestają działać. Powoduje to, 
że skraplacze nie mogą być chłodzone 
powietrzem tylko wodą chłodzącą, któ-
ra współpracuje albo z systemem wo-
dy chłodniczej na terenie zakładu, albo 
z natryskowo-wyparną wieżą chłodniczą.

 � Wnioski

Jednostkowe zapotrzebowanie na 
chłód przez budynki zawiera się w prze-
dziale od kilku do kilku tysięcy W/m2. 
Najprostsze do oszacowania jest zapo-
trzebowanie na cele klimatyzacji. Pozo-
stałe zastosowanie chłodnictwa wyma-
ga zawsze indywidualnego podejścia. 
Dotyczy to zarówno przemysłu spożyw-
czego, maszynowego, czy usług.

Branża chłodnicza i klimatyzacyjna 
w Polsce ma przed sobą ogromy po-
tencjał rozwoju. W pierwszej kolejności 
wynika to z nienasycenia rynku. W przy-
padku klimatyzacji lokali mieszkalnych 
nasycenie rynku szacuje się na poziomie 
5%. Drugie zagadnienie to legislacja, któ-
ra eliminuje z użytku czynniki chłodnicze 
(tak zwane f-gazy). Sprawia to, że coraz 
popularniejsze stają się metody chłodze-
nia inne niż sprężarkowe. Trzecie zagad-
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Rys. 9. Adsorpcyjny układ chłodniczy typu thermal wave

Rys. 10. EER dla urządzeń adsorpcyjnych [13]

Rys.  10. EER dla urządzeń adsorpcyjnych [13]

Skraplacz

Parownik

Adsorber 1

Adsorber  2

Zawór
rozprężnyzawór EM

zawór EM

zawór EM

zawór EM

Obieg
chłodzenia

Woda
ochładzana

Obieg
chłodzenia

Źródło
ciepła

dwukierunkowa
pump

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

60 70 80 90 100

EE
R

Temperatura zasilania [°C]

12/6 - 28/33
12/6 - 30/35

nienie to rozwój trójgeneracji i chłodu sie-
ciowego. W Europie jest już ponad 200 
miast, gdzie instalacje chłodu sieciowe-
go występują. W Polsce rozwiązanie to 
jest obecnie na poziomie szczątkowym.
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Konrad Zdun, Enetech sp. z o.o. / Akademia Górniczo-Hutnicza

Jak można transportować energię cieplną? Odpowiedź wydaje się prosta 
- rurociągiem przy użyciu wody o wysokiej temperaturze. A co w przypadku, gdy 

poprowadzenie rurociągu jest nieopłacalne lub niemożliwe ze względu na strukturę 
własnościową gruntów? Odbiorca końcowy skazany jest na wytworzenie energii 
cieplnej we własnym zakresie w małej kotłowni. Takie rozwiązanie funkcjonowało 
w społeczeństwie przez wiele lat, jednak problemem zainteresowali się inżynierowie 
z  firmy Enetech. Obecnie dzięki ich pracy dostępna jest nowa technologia 
magazynowania i  transportu ciepła: zbiornik ciepła wypełniony materiałem 
zmiennofazowym przewożony z wykorzystaniem infrastruktury drogowej! Działania 
firmy Enetech przyczyniają się do zmiany myślenia o  sposobie transportu ciepła, 
a  także stwarzają nowe rozwiązania dla problemów w  obszarze ciepłownictwa, 
takich jak awarie sieci, czy poszerzanie portfolio odbiorców.

Magazynowanie 
i transport energii cieplnej
z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych
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 � Jak to działa?

Rozwiązanie opracowane przez fir-
mę Enetech wykorzystuje największą 
zaletę materiałów zmiennofazowych - 
zdolność do akumulacji dużych ilości 
energii w procesie przemiany fazowej, 
która zachodzi w stałej temperaturze. 
Proces przekazywania energii do PCM 
(ang. Phase Change Materials) moż-
na podzielić na trzy części: podgrze-
wanie cieczy, przemiana fazowa oraz 
podgrzewanie ciała stałego. Pozioma 
linia na zamieszczonym na rysunku 
1 wykresie oznacza właśnie magazy-
nowanie energii w przemianie fazowej. 
Dzięki zastosowaniu PCM możliwe jest 
uzyskanie dużej gęstości energii zgro-
madzonej w jednostce objętości, w wa-
runkach eksploatacyjnych, aż sześć 
razy większej niż w przypadku wody. 

Prace spółki Enetech nad Mobil-
nym Magazynem Ciepła z wykorzysta-
niem PCM trwają od ponad trzech lat. 
Zaczęły się one w 2016 r. od budowy 
mikroinstalacji do badań nad wymianą 
ciepła pomiędzy medium grzewczym, 
a PCM. Zbiornik wypełniony materia-
łem zmiennofazowym w ilości około 

70 kg pozwolił na weryfikację techno-
logii i potwierdzenie jej użyteczności 
w zastosowaniu przemysłowym. Do-
datkowo wykorzystując zbudowaną 
infrastrukturę firma Enetech przepro-
wadziła testy potencjalnych, nowych 
materiałów zmiennofazowych, co za-
owocowało zidentyfikowaniem dwóch 
innowacyjnych, organicznych PCM. 
Wykorzystanie nowych materiałów po-
zwala na ograniczenie kosztów instala-
cji pełnoskalowej o około 15-20%, bez 
wpływu na jej żywotność, czy pojem-
ność cieplną. Wybór materiału zależy 
od temperatury z jakiej możemy korzy-
stać przy ładowaniu zbiornika.

Następnym krokiem w  rozwo-
ju technologii było wykonanie przez 
spółkę Enetech pilotażowej instalacji 
na zlecenie klienta. Celem tego dzia-
łania było sprawdzenie właściwości 
transportowych rozwiązania oraz we-
ryfikacja możliwości użycia tej tech-
nologii w warunkach rzeczywistych, 
a nie tylko w laboratorium. Podczas 
wykonywania prac, spółka Enetech 
zidentyfikowała, a następnie rozwią-
zała problemy konstrukcyjne związa-
ne z magazynowaniem energii cieplnej 

w materiałach zmiennofazowych. Prze-
prowadzone w ramach tego projektu 
testy dały bardzo pozytywne wyniki, 
potwierdzając tym samym gotowość 
technologii i spółki do wykonania in-
stalacji pełnoskalowej.

 � Jak przewieźć ciepło?

Zgromadzona przez spółkę pod-
czas badań oraz projektów wiedza 
i doświadczenie pozwalają jej na budo-
wę pełnoskalowej instalacji składającej 
się z dwóch zbiorników wypełnionych 
materiałem zmiennofazowym o masie 
całkowitej 24 tony każdy. Masa PCM 
znajdującego się wewnątrz pozwala 
na zmagazynowanie w jednym zbior-
niku 2 MWh energii cieplnej, a ponadto 
może być transportowana infrastruktu-
rą drogową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Każdy ze zbiorników opar-
ty jest na trzyosiowej naczepie, co uła-
twia kwestię transportu. Do przewozu 
dwóch magazynów ciepła wystarczy 
jeden ciągnik siodłowy. Wykorzysta-
nie dwóch identycznych zbiorników 
pozwala zapewnić ciągłość dostaw 
w punkcie odbioru ciepła. W czasie, 

Rys. 1. Wykres zmiany temperatury przy zmianie fazy materiału
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gdy jeden ze zbiorników jest ładowa-
ny, drugi dostarcza energię u odbiorcy.  

W przypadku skalowania systemu, 
na przykład w celu zwiększenia pojem-
ności lub mocy ładowania/rozładowania, 
instalacja może być wykonana na bazie 
kontenerów. Taka konstrukcja znacznie 
obniży koszty inwestycyjne, ze względu 
na brak podwozia dla każdego ze zbior-
ników, jednak będzie wymagała obecno-
ści podnośnika dla każdorazowego za-
ładunku i rozładunku magazynu.

Ze względu na zwiększenie różno-
rodności dostępnych w handlu mate-
riałów PCM, istnieje możliwość dobo-
ru materiału dostosowanego do pracy 
w niemal dowolnym zakresie tempera-
tur, w których ma być pobierane ciepło. 

 � Do kogo skierowane jest 
rozwiązanie?

Pierwotnie grupą docelową dla roz-
wiązania spółki Enetech są duże zakłady 
przemysłowe. Produkują one ogromne 
ilości ciepła, będącego efektem ubocz-
nym procesów technologicznych. Najczę-
ściej jest to ciepło o niskim parametrze, 
czyli temperaturze poniżej 220oC, które-
go nie można wykorzystać na miejscu. 
Nadaje się ono jednak znakomicie do za-
stosowań grzewczych w budownictwie.

Z doświadczeń firmy Enetech wy-
nika, że Mobilny Magazyn Ciepła może 
być także rozwiązaniem interesującym 
dla małych elektrociepłowni, które za 
pomocą tej technologii są w stanie po-
szerzyć swoje rynki zbytu o klientów 
dotychczas niedostępnych, ze względu 
na brak opłacalności inwestycji w sieć 
ciepłowniczą. Dla małych elektrocie-
płowni mobilne kontenery wypełnione 
PCM to także możliwość buforowania 
produkcji ciepła i de facto uniezależnie-
nia produkcji ciepła od produkcji ener-
gii elektrycznej w godzinach szczyto-
wego odbioru.

To innowacyjne rozwiązanie mogą 
wykorzystać duże elektrociepłownie ja-
ko awaryjny zbiornik ciepła dla klientów 
krytycznych (np. szpitale), na wypadek 
awarii lub konieczności remontu sieci 

ciepłowniczej. Elektrociepłownie mają 
obowiązek dostaw ciepła do tego ty-
pu odbiorców, a energia w mobilnych 
kontenerach może być doskonałym 
rozwiązaniem tego problemu. W takim 
wypadku mobilny magazyn ciepła do-
skonale zastąpi dotychczas wykorzy-
stywane olejowe kotłownie mobilne, 
z których pozyskiwane ciepło jest dużo 
droższe. Dodatkowo przyczyniają się 
do zwiększenia niskiej emisji. Kontener 
z PCM może być również wykorzysty-
wany jako bufor dogrzewający końców-
ki sieci ciepłowniczych, co pozwoli na 
obniżenie parametru temperaturowego 
dla całej sieci.

Wykorzystanie technologii trans-
portu ciepła to także doskonałe roz-
wiązanie dla biogazowni, w których 
energia cieplna jest bardzo często trak-
towana jako produkt uboczny albo od-
pad. Korzystając z systemu opracowa-
nego przez Enetech, energia ta może 
być zaoferowana odbiorcom końco-
wym, którzy dotychczas nie mieli do-
stępu do sieci ciepłowniczej, takim jak 
np. szklarnie zlokalizowane w obsza-
rach rolniczych, gdzie często zlokali-
zowane są biogazownie.

 � Czy to się opłaca?

To podstawowe i najważniejsze py-
tanie przy każdej inwestycji. Dlatego 

każda inwestycja w Enetech trakto-
wana jest indywidualnie. Wdrożenie 
powyżej opisanej technologii obejmu-
je etapy od wykonania studium wyko-
nalności, wraz z określeniem zakresu 
inwestycji oraz czasu zwrotu, poprzez 
projekt instalacji, aż do jej wykonania 
i integracji z aktualnie wykorzystywa-
nym systemem ciepłowniczym zakładu. 
Efektywność ekonomiczna instalacji 
odzysku i transportu ciepła odpadowe-
go, w tym czas zwrotu całej inwestycji, 
zależą od dużej liczby czynników i ich 
dokładne określenie musi być rozpa-
trywane dla konkretnego przypadku. 
W przybliżeniu można przyjąć, że dla 
najlepszych możliwych warunków, czas 
zwrotu może wynosić ok. 5 lat. Zazwy-
czaj będzie to ok. 6-7 lat, nie biorąc 
pod uwagę możliwych do pozyskania 
na inwestycje tego typu dofinansowań 
ze środków krajowych oraz unijnych 
przeznaczanych na wsparcie inicja-
tyw proekologicznych oraz proefektyw-
nościowych, które dodatkowo skrócą 
oczekiwany czas zwrotu.

Nie bez znaczenia jest fakt, że ca-
ła koncepcja systemu transportu cie-
pła w mobilnych magazynach wpisuje 
się w ideę zrównoważonego rozwoju 
oraz problemu walki ze skutkami niskiej 
emisji, który dotyka wiele miejscowości 
w naszym kraju.
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Beata Superson-Polowiec, Radca Prawny/Partner, 
Jakub Chodacki, Asystent, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy Sp. j.

Ostatnie kilka miesięcy to dla branży energetycznej dość gorący okres. Poza nową 
i niedawno nowelizowaną tzw. ustawą o cenach energii elektrycznej, od tego roku 

zaczął również obowiązywać nowy system wspierania wysokosprawnej kogeneracji.

Nowy system wsparcia
dla kogeneracji - wybrane zagadnienia prawne

Ustawa o promowaniu energii elek-
trycznej z wysokosprawnej kogenera-
cji, która weszła w życie 25 stycznia 
wprowadziła nowy system wsparcia, 
zastępując dotychczasowy system cer-
tyfikatów kogeneracyjnych, który wy-
gasł z końcem 2018 r. W przeciwień-
stwie do starego rozwiązania, nowe 
ma umożliwić promowanie najbardziej 
efektywnych ekonomicznie rozwiązań 
oraz ograniczyć niekorzystne zjawiska 
środowiskowe. Ważną informacją jest 
to, że wparcie przyznawane będzie, co 
do zasady, wyłącznie jako dopłata do 
energii elektrycznej wytworzonej, wpro-
wadzonej do sieci i sprzedanej przez 
jej wytwórcę. W rezultacie ze wsparcia 
nie skorzystają autoproducenci.

 � Ciepło do sieci

Niezbędnym kryterium jest współ-
praca jednostki z siecią ciepłowniczą, 
w wyniku czego pomocą zostanie ob-
jęta w 100% wytworzona energia tylko 
w przypadku, gdy jednostka ta wpro-
wadza minimum 70% wytwarzanego 
przez siebie ciepła użytkowego do 
publicznej sieci ciepłowniczej. W sy-
tuacji, w której odsetek ten będzie 
mniejszy - wówczas pomocą zostanie 
objęta wyłącznie ilość energii odpo-
wiadająca procentowej ilości ciepła 
wprowadzonego do sieci. Powyższy 

warunek nie dotyczy jednak jednostek 
o mocy łącznej poniżej 1 MW oraz 
jednostek istniejących i zmodernizo-
wanych o mocy pomiędzy 1 a 50 MW 
opalanych metanem pochodzącym 
z odmetanowienia kopalń. Zdaniem 
Ministerstwa Energii to rozwiązanie 
ma przyczynić się do rozwoju efek-
tywnych energetycznie systemów cie-
płowniczych na terenach mniejszych 
aglomeracji miejskich lub obszarach 
wiejskich, gdzie problem niekorzyst-
nych zjawisk środowiskowych, szcze-
gólnie widocznych w okresie ciepłow-
niczym, jest największy.

 � Finansowanie

Koszty systemu wsparcia będą 
alokowane na wszystkich odbiorców 
końcowych systemu elektroenerge-
tycznego. Oznacza to zmianę formu-
ły finansowania w porównaniu z po-
przednim systemem, w którym koszt 
finansowania ujęty był w cenie energii 
- przez co był niewidoczny dla odbior-
ców. Przychody z tytułu dodatkowych 
stawek będą przekazywane przez ope-
ratorów systemów dystrybucyjnych 
i przesyłowego na potrzeby zasilenia 
budżetu systemu kogeneracyjnego. 
Opłata kogeneracyjna w 2019 r. wy-
nosi 1,58 zł za 1 MWh, co jak wylicza 
resort Energii - oznacza wydatek śred-

nio niecałych 4 zł rocznie na gospodar-
stwo domowe.

 � Nowe rozwiązania

Nowe mechanizmy wsparcia dla 
wysokosprawnej kogeneracji to:

 � aukcyjny system wsparcia - w for-
mie premii kogeneracyjnej dla jed-
nostek kogeneracji, które wygrają 
aukcje ogłaszane, przeprowadza-
ne i rozstrzygane przez Prezesa 
URE,

 � system wsparcia w formie premii 
gwarantowanej, której wysokość 
określana będzie przez Ministra 
Energii w rozporządzeniu),

 � system wsparcia w formie pre-
mii gwarantowanej indywidualnej, 
której wysokość ustalana będzie 
indywidualnie w drodze decyzji 
Prezesa URE,

 � system wsparcia w postaci nabo-
ru - w formie premii kogeneracyj-
nej indywidualnej dla jednostek 
kogeneracji, które wygrają nabory 
ogłaszane i przeprowadzane przez 
Prezesa URE.

 � Wsparcie nie dla 
wszystkich

Należy zwrócić uwagę na wymóg, 
wedle którego jednostka kogeneracji 
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musi spełniać jednostkowy wskaź-
nik emisji dwutlenku węgla na po-
ziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 
MWh wytwarzanej energii. Kryterium 
to zostało określone zatem na pozio-
mie, który prawie całkowicie wyklucza 
udział w systemie jednostek opala-
nych węglem, gdyż tak niskiego pozio-
mu emisyjności nie osiągają obecnie 
nawet najnowocześniejsze źródła opa-
lane tym paliwem. Ponadto wsparcie 
w nowym systemie nie przysługuje:
1. wytwórcy energii wytworzonej 

w wysokosprawnej kogeneracji 
dla ilości energii w odniesieniu do 
której korzysta on z prawa do wy-
nagrodzenia z tytułu świadczenia 
na rzecz operatora systemu prze-
syłowego elektroenergetycznego,

2. instalacji odnawialnego źródła ener-
gii, w której wytwórca korzysta z:
a) systemu wsparcia świadectw 

pochodzenia,
b) systemu wsparcia świadectw 

biogazu rolniczego,

c) systemu wsparcia, o którym 
mowa w art. 70a-70f ustawy 
OZE (prawo do sprzedaży 
energii po stałej cenie zakupu),

d) aukcyjnego systemu wsparcia 
z ustawy OZE.

3. wytwórcy energii elektrycznej w no-
wej małej, znacznie zmodernizo-
wanej małej, istniejącej małej lub 
zmodernizowanej małej jednostce 
kogeneracji opalanej wyłącznie lek-
kimi olejami opałowymi i pozostały-
mi olejami napędowymi lub ciężkimi 
olejami opałowymi.

 � Nie wszystko jeszcze 
przesądzone

Warunkiem o dopuszczeniu do 
udziału w odpowiednim systemie 
wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych 
ma być decyzja wydana przez Preze-
sa Urzędu Regulacji Energetyki. Urząd 
zaznacza jednak, że do dnia wydania 
pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej 

Tab. 1. Rodzaje wsparcia w zależności od rodzaju jednostki

Istniejąca Zmodernizowana
Znacznie 

zmodernizowana
Nowa

do 1 MW PG PG PG PG

1-50 MW PG PG PK PK

50-300 MW PGI PGI PKI PKI

1-50 MW opalana 
metanem

PG PG ----------- -----------

Powyżej 300 MW
PGI/PKI pod warunkiem 

notyfikacji
PGI/PKI pod warunkiem 

notyfikacji
PGI/PKI pod warunkiem 

notyfikacji
PGI/PKI pod warunkiem 

notyfikacji

PG - premia gwarantowana, PK - premia kogeneracyjna, 
PGI - premia gwarantowana indywidualna, PKI - premia kogeneracyjna indywidualna

Tab. 1. Rodzaje wsparcia w zależności od rodzaju jednostki

o zgodności pomocy publicznej prze-
widzianej w ustawie kogeneracyjnej ze 
wspólnym rynkiem albo decyzji stwier-
dzającej, że mechanizm przewidziany 
w niniejszej ustawie nie stanowi pomocy 
publicznej, nie będzie wydawać decy-
zji o dopuszczeniu do poszczególnych 
systemów wsparcia oraz nie ogłosi au-
kcji i naborów przewidzianych w ustawie 
kogeneracyjnej. Na stronie Urzędu Re-
gulacji Energetyki został opublikowany 
zaktualizowany pakiet informacyjny dla 
przedsiębiorców zamierzających prowa-
dzić działalność gospodarczą polegają-
cą na wytwarzaniu energii elektrycznej 
w jednostkach kogeneracji wraz z zak-
tualizowanym formularzem opisu tech-
niczno-ekonomicznego, dostosowanym 
do nowych przepisów. URE dodaje, że 
na jego stronie będą sukcesywnie za-
mieszczane kolejne informacje i wy-
jaśnienia dla przedsiębiorców, w tym 
przykładowe wnioski o dopuszczenie 
do poszczególnych systemów wsparcia.

o
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Jarosław Karwacki, Roman Kwidziński, Marcin Lackowski, Paulina Kapica, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Tadeusz Śniadała, Piotr Leputa, Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.

Marek Laskowski, Energa SA

W  pracy omówiono zagadnienia projektowe związane z  doborem magazynu 
chłodu z  materiałem PCM do instalacji wody lodowej zasilanej agregatem 

adsorpcyjnym. Dla analizowanego obiegu opracowano model o  parametrach 
skupionych i wykonano obliczenia pięciu różnych przypadków. Analiza otrzymanych 
wyników pozwoliła na określenie optymalnej wielkości magazynu oraz wpływu działania 
elementów automatyki.

Analiza zastosowania magazynu 
ciepła z materiałem PCM 
przy niedopasowaniu wydajności źródła i odbiornika chłodu

Absorpcyjne, adsorpcyjne i stru-
mienicowe układy chłodnicze napę-
dzane ciepłem są znane od wielu 
dziesięcioleci. Obecnie coraz częściej 
zastosowanie tego typu obiegów jest 
rozważane w układach trigeneracyj-
nych oraz instalacjach wykorzystują-
cych ciepło odpadowe. Ze względu 
na sprawność wymienionych rozwią-
zań, szczególnie istotną kwestią jest 
optymalizacja pracy całego układu 
chłodniczego pod kątem wydajności 
energetycznej. W przypadku odbior-

ników o cyklicznym zapotrzebowaniu 
na chłód (biura, kina, sklepy wielkopo-
wierzchniowe), jednym ze skutecznych 
sposobów zwiększenia efektywności 
ekonomiczno-energetycznej jest zasto-
sowanie buforowania chłodu w okre-
sie zmniejszonego zapotrzebowania 
[1]. Najczęściej energię akumuluje się 
w postaci ciepła jawnego, jednak ostat-
nio - również w zastosowaniach nisko-
temperaturowych - rozważa się roz-
wiązania oparte o akumulację ciepła 
utajonego [2, 3, 4, 5].

Zastosowanie materiałów PCM 
w pasywnych systemach stabilizacji 
temperatury staje się powszechne. 
Szczególnie jest to widoczne w bu-
downictwie, gdzie tego typu materiały 
stanowią często wypełnienie elemen-
tów konstrukcyjnych lub są dodawane 
bezpośrednio do tynków w zamknię-
tych kapsułkach. Innym zastosowa-
niem materiałów zmiennofazowych jest 
wykorzystanie ich dużej pojemności 
cieplnej do budowy magazynów ciepła, 
wykorzystywanych następnie w aktyw-
nych systemach grzania/chłodzenia 
budynków [1, 6]. Przykładem takiego 
systemu może być opisany w niniej-
szej pracy układ wody lodowej zasilany 
chillerem adsorpcyjnym, przeznaczo-
ny do chłodzenia pomieszczeń biuro-
wych. Podjęte zagadnienie ma charak-
ter aplikacyjny, bowiem implementacja 
instalacji przewidziana jest na 2020 r.

Zasadniczym celem analiz przed-
stawionych poniżej jest dobór odpo-
wiedniego magazynu chłodu do ukła-
du wody lodowej oraz opracowanie 
wytycznych do algorytmu działania 
układu automatyki. Przy projektowa-

Rys. 1. Schemat instalacji chłodniczej: V1 - trójdrogowy zawór regulacyjny, 
V2 - trójdrogowy zawór odcinający, LTES - zasobnik chłodu z materiałem PCM  

(Latent Thermal Energy Storage)
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niu układu wody lodowej przyjęto, 
że wydajność chłodniczego agrega-
tu adsorpcyjnego może być niewy-
starczająca w stosunku do potrzeb 
obiektu biurowego. Wynika to z fak-
tu, że temperatura wody grzejnej 
wykorzystywanej do zasilenia agre-
gatu jest niska w stosunku do typo-
wych warunków zastosowania. W tym 
przypadku zastosowanie akumulacji 
chłodu w okresie nocnym pozwoli za-
spokoić zapotrzebowanie na wydaj-
ność chłodniczą w okresie najwięk-
szego zapotrzebowania. Przyjęto, że 
agregat adsorpcyjny będzie chodził 
w cyklu 24/7. Na rys. 1 przedstawio-
no schemat analizowanego obiegu 
chłodniczego z zaznaczeniem tem-
peratur w poszczególnych jego wę-
złach. W obliczeniach przyjęto, że 
agregat absorpcyjny jest zasilany wo-
dą o temperaturze 60°C i chłodzony 
cieczą o temperaturze 27°C. Zależ-
ność wydajności chłodniczej agre-
gatu adsorpcyjnego E od średniej 
temperatury cieczy chłodzonej TE, 
dla przyjętych parametrów, przed-
stawiono na rys. 2. Na rysunku tym 
zamieszczono również zależność od 
TE strumieni ciepła zasilania S i re-
coolingu R agregatu adsorpcyjnego.

W celu wstępnego oszacowania 
wielkości magazynu energii cieplnej 
przyjęto jako rozwiązanie referencyj-
ne ekwiwalentny obieg z buforem 
wodnym. Pomieszczenia biurowe bę-
dą chłodzone z wykorzystaniem mat 
kapilarnych umieszczonych w suficie. 
Z tego też powodu przyjęto, że śred-
nia temperatura ziębiwa w odbiorniku 
wyniesie 17°C. Dolną granicą pracy 
agregatu adsorpcyjnego jest TE = 8°C 
(rys. 2). Przy tej temperaturze urządze-
nie zostaje zatrzymane. Dla przedsta-
wionego na rys. 3 zapotrzebowania na 
chłód minimalną pojemność cieplną, 
niezbędną do pokrycia zapotrzebo-
wania w godzinach 9-16, można wyli-
czyć jako różnicę obciążenia cieplne-
go i wydajności chłodniczej agregatu 
adsorpcyjnego dla TE = 17°C. Wynosi 
ona 23 kWh, co odpowiada przy zmia-

Rys. 2. Zależność strumieni ciepła E, R, S, agregatu adsorpcyjnego 
 od średniej temperatury cieczy chłodzącej TE dla TM1 = 60°C i TM2 = 27°C 

(dane uzyskane od producenta)

Rys. 3. Charakterystyka godzinowa zapotrzebowania na chłód odbiornika 
(pomieszczeń biurowych), linią poziomą zaznaczono wydajność agregatu adsorpcyjnego 

 dla średniej temperatury HTF w parowniku TE = 17°C

nie temperatury od 17°C do 8°C około 
2000 kg wody.

Dobór optymalnego materia-
łu zmiennofazowego do konkretnej 
aplikacji jest zagadnieniem bardzo 
skomplikowanym [7, 8]. Oprócz tem-
peratury i entalpii przemiany fazowej 
należy wziąć pod uwagę również inne 
własności, które nierzadko dyskwali-
fikują PCM zapewniający teoretycz-
nie największą pojemność cieplną 
magazynu [2, 6]. Dodatkowo, poda-

wane przez niektórych producentów 
entalpie przemiany fazowej, otrzy-
mane przy wykorzystaniu metody 
DSC (skaningowa kalorymetria róż-
nicowa), różnią się od wartości rze-
czywistych [9]. Proces doboru PCM 
można wspomóc przy wykorzystaniu 
różnych metod - mniej lub bardziej 
sformalizowanych [10]. Wszystkie te 
sposoby nie uwzględniają - jednak 
rzeczywistych parametrów i dyna-
miki pracy obiegu.
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Agregat adsorpcyjny może praco-
wać dla różnych wartości temperatu-
ry wody lodowej w zakresie 8-21°C. 
Z tego powodu należy dobrać mate-
riał PCM do możliwego zakresu tem-
peratur występujących w obiegu oraz 
do pożądanej temperatury zasilania 
układu klimatyzacyjnego. Ze względu 
na szeroki zakres obszaru przemiany 

fazowej oraz koszt samego materia-
łu wybrano PCM RUBITHERM RT15 
[17]. Drugim materiałem wybranym 
do analizy jest PCM RUBITHERM 
RT12. Zmianę entalpii dla jednostko-
wej różnicy temperatury wybranych 
materiałów przedstawiono na rys. 4. 
Na wykresie przedstawione są war-
tości osobno dla procesu krzepnię-

cia (przy chłodzeniu), jak i topnienia 
(przy ogrzewaniu).

 � Dobór materiałów 
PCM do zastosowań 
niskotemperaturowych

Urządzenia chłodnicze stosowa-
ne w typowych instalacjach chłodni-

Tab. 1. Własności charakteryzujące idealny PCM [11]

Rys. 4. Przyrosty entalpii dla jednostkowych przyrostów temperatury osobno dla procesu ogrzewania i chłodzenia: a) RT15, b) RT12
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czych dobiera się w oparciu o pokrycie 
zapotrzebowania na moc chłodniczą 
w okresach szczytowego zapotrzebo-
wania. Takie rozwiązanie pozwala na 
dostarczenie wymaganej ilości chłodu 
dla budynku, jednakże w praktyce wią-
że się z zastosowaniem przewymiaro-
wanej instalacji chłodniczej, co z kolei 
przekłada się na duże koszty inwesty-
cyjne i eksploatacyjne. Sposobem na 
zmniejszenie ponoszonych kosztów 
jest dopasowanie urządzenia chłod-
niczego na część wydajności szczy-
towej oraz skuteczne wykorzystanie 
ciepła niskotemperaturowego za po-
mocą magazynu energii wykorzystują-
cego materiały zmiennofazowe (PCM) 
i mogącego dopełnić zapotrzebowanie 
na moc chłodniczą w okresie najwięk-
szego zapotrzebowania. Aby wspo-
mniane rozwiązanie było korzystne dla 
inwestora potrzebny jest odpowiedni 
wybór materiału PCM. 

Nazwa materiału Producent Typ Temp. 
topn. 
°C

Ciepło 
utajone 
kJ/kg

Ciepło 
właściwe 
kJ/kgK

λ
W/mK

ρ
kg/m3

RT0 RubiTherm Organic -1÷0 175 2 0.2 760÷880

E0 PCM Products Eutectic 0 332 4.186 0.58 1000

savE HS01 PLUSS Inorganic 1 350 2÷3.9 0.55÷2.2 924÷1010

A2 PCM Products Organic 2 200 2.2 0.21 765

RT2HC RubiTherm Orgnic 1÷3 200 2 0.2 760÷880

ClimSel C7 Climator Inorganic 4÷8 123 - 0.59÷0.78 1400

PureTemp 4 PureTemp Organic 5 187 1.78÷2.26 0.15÷0.25 880÷960

RT5HC RubiTherm Organic 5÷6 250 2 0.2 770÷880

RT8 RubiTherm Organic 6÷9 175 2 0.2 770÷880

savE OM08 PLUSS Organic 8 180 1.71÷2.11 0.17÷0.24 1050÷1111

RT10HC RubiTherm Organic 9÷10 200 2 0.2 770÷880

RT11HC RubiTherm Organic 10÷12 200 2 0.2 770÷880

RT 15 Rubitherm Organic 10÷17 155 2 0.2 770÷880

PlusICE PCM S15 PCM
Products 
(PlusICE)

Inorganic 15 160 1.9 0.43 1510

PureTemp 15 PureTemp Organic 15 182 2.25÷2.56 0.15÷0.25 880÷960

RT 18HC Rubitherm Organic 18 260 2 0.2 770÷880

PureTemp 18 PureTemp Organic 18 192 1.47÷1.74 0.15÷0.25 860÷950

Tab. 2. Własności wybranych PCM dostępnych komercyjnie [11]

Rys. 5. Ciepło utajone w funkcji temperatury topnienia dla komercyjnie dostępnych 
PCM (na podstawie [11])
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Materiały zmiennofazowe charak-
teryzują ich właściwości termiczne, 
fizyczne oraz chemiczne, które róż-
nią się w zależności od ich budowy 
chemicznej. Kryteria charakteryzują-
ce idealny PCM, jakimi powinno się 
kierować przy jego wyborze przed-
stawiono w tabeli 1.

Niestety w rzeczywistości wszyst-
kie wymienione wyżej parametry nie 
mogą być osiągnięte równocześnie. 
Związki nieorganiczne (hydraty soli) 
oraz roztwory eutektyczne osiąga-
ją wysokie wartości ciepła utajone-
go, ciepła właściwego, przewodności 
cieplnej oraz gęstości. Są niepalne 
i mają stosunkowo niską cenę, ale po-
siadają wady w postaci wywoływa-
nia korozji zbiornika, występowania 
separacji faz i efektu przechłodzenia, 
które mogą zaburzyć trwałość maga-
zynu ciepła/chłodu. Organiczne PCM 
(woski parafinowe, kwasy tłuszczo-
we) w porównaniu z innymi rodzajami 
PCM, osiągają niższe wartości ciepła 
utajonego, ciepła właściwego, prze-
wodności i gęstości oraz są palne, co 
próbuje się eliminować przez dodawa-
nie do nich środków zmniejszających 
palność. Nie wykazują one separacji 
faz, efektu przechłodzenia oraz, co 
ważne, w większości są chemicznie 
obojętne i mogą podlegać recyklin-
gowi. Korozja może być powodowana 
tylko przez kwasy tłuszczowe. 

Jak przedstawiono powyżej, duża 
różnica pod względem właściwości 
termiczno-chemiczno-fizycznych ist-
niejącą wśród dostępnych materiałów, 
stanowi znaczący problem w doborze 
odpowiedniego materiału dedykowa-
nego do danej instalacji. Przykładowe 
parametry dostępnych komercyjnie 
materiałów PCM w zakresie tempe-
ratury topnienia 0÷18°C zestawiono 
w tab. 2. Na rys. 5 natomiast przedsta-
wiono osiągane wartości ciepła uta-
jonego w zależności od temperatury 
topnienia materiałów.

Konstruktorzy projektujący ma-
gazyn ciepła/chłodu z PCM, powinni 
przede wszystkim dobrać PCM tak, 

aby jego temperatura przejścia fazo-
wego odpowiadała zakresowi tempe-
ratur osiąganych w układzie. Dalej po-
winni się oni kierować jak najwyższymi 
wartościami ciepła utajonego, prze-
wodności cieplnej, ciepła właściwego 
oraz gęstości. Obecnie „narzędziem” 
pozwalającym ułatwienia podjęcia 
decyzji o zastosowaniu określonego 
PCM są metody wielokryterialnego 
wyboru decyzji (MCDM), w szczegól-
ności metody wielocelowego podej-
mowania decyzji MODM (z ang. Multi-
-Objective Decision Making Methods) 
i metody wieloatrybutowego podej-
mowania decyzji MADM (z ang. Mul-
ti-Attribute Decision Making Methods). 
Metoda MODM zajmuje się badaniem 
problemu, dla którego istnieje nieskoń-
czona ilość możliwych wariantów roz-
wiązań. Problemy te posiadają zbiór 
skwantyfikowanych celów, na podsta-
wie których podejmowana jest decy-
zja oraz zbiór określonych ograniczeń 
wartości zmiennych decyzyjnych moż-
liwych wariantów. Obliczenia w me-
todzie MODM opierają się o wyzna-
czenie funkcji celów i określenie ich 
wartości dla wariantów. Natomiast me-
toda MADM zakłada niewielką i ogra-
niczoną ilość ustalonych wariantów 
decyzyjnych, a ich wybór opiera się 
o ustalone kryteria, które nie muszą 
być skwantyfikowane. Dokonywanie 
kalkulacji wyboru może odbyć się przy 
wykorzystaniu technik AHP, TOPSIS, 
VIKTOR, SAW, itd. W literaturze [12, 
13] zastosowanie metody MADM po-
zwoliło na wybór PCM, do wspoma-

Rys. 6. Wycinek konstrukcji magazynu 
ciepła dedykowanego do pracy 

z materiałami PCM

Rys. 7. Przekrój ilustrujący geometrię 
wymiennika ciepła wykorzystaną 

w obliczeniach modelowych: 1 - rurka 
polipropylenowa, 2 - materiał 

zmiennofazowy (PCM), 3 - nośnik 
ciepła (HTF)

Tab. 3. Parametry geometryczne i własności rur polipropylenowych wykorzystanych 
w zasobniku

materiał polipropylen

średnica zewnętrzna 3.35 mm

grubość ścianki 0.5 mm

długość 6000 mm

odległość między rurkami w rzędzie 10 mm

odległość między rzędami 10 mm

przewodnictwo cieplne 0.24 W/m·K

ciepło właściwe 2000 J/kg·K
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gania słonecznego systemu podgrze-
wania wody wśród materiałów o temp. 
topnienia 30-60°C oraz do magazynu 
PCM pracującego w układzie z grun-
tową pompą ciepła GSHP. Z kolei me-
todę MODM wykorzystano w pracy 
[14] wybierając PCM o temp. topnienia 
w zakresie 21-27°C dla LHTES pracu-
jącego z HVAC.

 � Model

W ramach prowadzonych prac pro-
jektowych nad opracowaniem układu 
chłodniczego dla zespołu pomieszczeń 
biurowych, stworzono model matema-
tyczny o parametrach skupionych [9, 
15]. Model ten pozwala na symulację 
dynamiki pracy układu agregat adsorp-
cyjny - odbiornik chłodu z uwzględ-
nieniem montażu w układzie ziębiwa 
zasobnika z materiałem PCM zamiast 
typowego zbiornika buforowego. Stwo-
rzony model opisuje przekazywanie 
ciepła między cieczą przepływającą 
przez zasobnik i materiałem PCM, 
z uwzględnieniem wpływu pojemno-
ści cieplnej elementów konstrukcyjnych 
zasobnika (rur) oraz przenikania ciepła 
z otoczenia. W modelu uwzględniono 
dodatkowo działanie zaworu regulacyj-
nego V1 oraz zaworu odcinającego V2 
(rys. 1). Poniżej podano najważniejsze 
informacje dotyczące modelu.

Oprócz doboru materiału PCM 
jedną z najistotniejszych kwestii, któ-
re trzeba rozwiązać przy projektowa-
niu przeponowego zasobnika chłodu, 
jest geometria powierzchni wymiany 
ciepła. W wyniku wstępnych analiz wy-
brano rozwiązanie wykorzystujące rur-
ki polipropylenowe stosowane w typo-
wych budowlanych matach kapilarnych. 
Rozwiązanie tego typu jest stosowane 
również w tzw. ice bankach (produk-
tach komercyjnych) [10]. Na potrzeby 
modelu przyjęto, że wymiennik ciepła 
będzie się składał z rurek o długości 
6 m oddalonych od siebie o 0.01 m. 
W rurkach będzie płynął nośnik ciepła 
(w tym przypadku woda), a w przestrze-
ni pomiędzy nimi będzie umieszczo-

ny materiał PCM. Umieszczenie rurek 
w zasobniku pokazano na rys. 6, a prze-
kró omawianej geometrii, uproszczony 
na potrzeby modelu, przedstawiono na 
rys. 7. Na potrzeby modelu rozważa się 
wymianę ciepła dla pojedynczej rurki 
wraz ze stowarzyszoną masą materia-
łu PCM. Warstwę materiału zmiennofa-
zowego dla pojedynczej rurki, rozpatry-
waną w obliczeniach, zaznaczono linią 
przerywaną na rys. 7. Parametry rurek 
kapilarnych zawiera tabela 3. 

Równania modelu oparte są o bi-
lanse ciepła akumulowanego w ele-
mentach o masie M i cieple właściwym 
c. Dla poszczególnych elementów ma-
gazynu ciepła z materiałem zmienno-
fazowym równania te mają następu-
jącą postać:

nośnik ciepła (HTF):

materiał zmiennofazowy (PCM):

ścianka rurki kapilarnej:

gdzie  oznacza czas, TH = (TH1 + 
TH2)/2, a - straty chłodu do otoczenia.

W powyższych równaniach założo-
no, że wnikanie ciepła od cieczy zacho-
dzi na zasadzie konwekcji, a w pozosta-
łych materiałach przez przewodzenie. 
Opór wnikania ciepła między materia-
łem PCM, a ścianką rury W oraz między 
HTF, a ścianką W wynosi odpowiednio:

Dla analizowanej geometrii, dłu-
gość rurki jest znacznie większa niż 
jej średnica, a przepływ nośnika ciepła 
jest zawsze laminarny. Z tego powodu 
można przyjąć za [16] stałą wartość 

liczby Nusselta równą 4.364. Konwek-
cyjny współczynnik wnikania ciepła dla 
nośnika ciepła opisuje zależność:

Równanie opisujące zmiany tem-
peratury chłodziwa TC w odbiorniku 
chłodu wynika z bilansu ciepła, który 
można zapisać w postaci:

gdzie: TC = (TH + TC2)/2, l - zapo-
trzebowanie odbiornika na chłód (rys. 3).

Obieg cieczy pośredniczącej jest 
chłodzony przez adsorpcyjny układ 
chłodniczy. Wymiana ciepła między 
czynnikiem chłodniczym, a cieczą po-
średniczącą (chłodziwem) zachodzi 
w parowniku. Proces ten można opi-
sać bilansem ciepła w postaci:

gdzie: TE = (TC2 + TH1)/2, E 
(T

M1,TM2,TE) - wydajność chłodnicza 
agregatu adsorpcyjnego (rys. 2). 
Wydajność chłodnicza agregatu E jest 
zależna od temperatury cieczy grzejnej 
TM1, cieczy chłodzącej TM2 oraz średniej 
temperatury HTF w parowniku. W 
prezentowanych obliczeniach przyjęto, 
że temperatury TM1 i TM2 są stałe.

Podane powyżej równania two-
rzą układ, w którym niewiadomymi 
są średnie temperatury w zasobniku 
chłodu - chłodziwa TH, PCM TP, ścian-
ki rury TW - oraz średnie temperatury 
chłodziwa w odbiorniku chłodu i pa-
rowniku - odpowiednio T

C i TE. Nato-
miast strumienie ciepła a, C i  E są 
określone zadanymi funkcjami. Układ 
równań różniczkowych (1,2,3,7,8), 
wchodzących w skład modelu, można 
rozwiązać numerycznie jako zagad-
nienie początkowe. Do rozwiązania 
rozważanego tutaj zagadnienia wy-
korzystano metodę Rungego-Kut-
ty czwartego rzędu z automatyczną 
kontrolą dokładności, będącą częścią 
pakietu obliczeniowego Mathcad.
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nr materiał liczba 
rur

M [kg] SImax 

[kWh]
QS

[kWh]
QR

[kWh]
V1 V2

1 woda 3800 2077 30.0 271 395 ON ON

2 RT15 3800 1601 41.6 256 371 ON ON

3 RT12 3800 1601 37.72 261 378 ON ON

4 RT15 3000 1264 38.0 261 382 ON ON

5 RT15 1800 758 22.5 274 400 R R

Tab. 4. Parametry i wyniki przeprowadzonych symulacji dla okresu 24 godzin 
w zasobniku 

QS - sumaryczna energia cieplna napędowa, 
QR - sumaryczna energia cieplna chłodzenia, 

M - masa materiału akumulującego ciepło, 
SImax - maksymalna wartość zakumulowanej w magazynie energii cieplnej (Storage Inventory), 

ON - zawór całkowicie otwarty, 
R - regulacja zaworu według zadanego przebiegu

Rys. 8. Dobowa zmiana średniej temperatury nośnika ciepła TC dla przypadków 
obliczeniowych nr 1-3

Rys. 9. Dynamika zachowania się układu produkcji wody lodowej: strumienie ciepła dla 
parownika E, zasobnika PCM H i odbiornika C, ciepło zakumulowane w zasobniku SI, 

prędkość procesu ładowania SCR i rozładowania SDR dla przypadku nr 1

 � Wyniki obliczeń

Wyżej opisany model matema-
tyczny został stworzony między inny-
mi w celu oszacowania zakresu tempe-
ratur występujących w poszczególnych 
punktach instalacji. Parametry pracy 
obiegu są silnie zależne od pojemno-
ści cieplnej magazynu, a ta z kolei jest 
zależna od występujących temperatur. 
Ze względu na to sprzężenie, wykorzy-
stanie obliczeń modelowych pozwala 
na bardziej realistyczne oszacowanie 
optymalnej wielkości zasobnika niż pro-
ste kalkulacje bilansowe. W poniższych 
obliczeniach przyjęto procedurę itera-
cyjnego dochodzenia do właściwego 
rozwiązania, analizując pięć przypad-
ków różniących się wielkością zasob-
nika i materiałem akumulującym ciepło. 
Dodatkowo w piątym przypadku obli-
czeniowym uwzględniono wpływ dzia-
łania elementów automatyki na tempe-
raturę odbiornika ciepła. 

Obliczenia dynamiczne wykona-
no w oparciu o model o parametrach 
skupionych dla następujących założeń:

 � stała temperatura wody zasilającej 
chiller adsorpcyjny - TM1 = 60°C,

 � stała temperatura wody chłodzącej 
chiller adsorpcyjny - TM2 = 27°C,

 � chłodziwo - woda,
 � stały strumień masy chłodziwa - 

2900 kg/h,
 � materiał zmiennofazowy - RUBI-

TERM RT15, RUBITERM RT12,
 � pojemność parownika - 5 l,
 � pojemność odbiornika - 50 l,
 � pożądana, maksymalna tempera-

tura wody lodowej z układu TC = 
17°C.

Sumaryczne zapotrzebowanie na 
chłód dla 24 h wynosi 110 kWh (rys. 3). 
Jak obliczono wcześniej, szacunkowa 
masa wody w zasobniku ciepła po-
trzebna na pokrycie niedopasowania 
pomiędzy wydajnością źródła i od-
biornika chłodu wynosi 2000 kg (dla 
zmiany temperatury od 17°C do 8°C). 
W związku z tym, dla pierwszego przy-
padku obliczeniowego przyjęto liczbę 
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Rys. 10. Dynamika zachowania się układu produkcji wody lodowej: strumienie ciepła dla 
parownika E, zasobnika PCM H i odbiornika C, ciepło zakumulowane w zasobniku SI, 

prędkość procesu ładowania SCR i rozładowania SDR dla przypadku nr 2

Rys. 11. Dynamika zachowania się układu produkcji wody lodowej: strumienie ciepła dla 
parownika E, zasobnika PCM H i odbiornika C, ciepło zakumulowane w zasobniku SI, 

prędkość procesu ładowania SCR i rozładowania SDR dla przypadku nr 3

Rys. 12. Dobowa zmiana średnich temperatur nośnika ciepła dla parownika TE, 
 odbiornika chłodu TC, magazynu PCM TH (przypadek obliczeniowy 4)

rur w zasobniku równą 3800, co od-
powiada pojemności po stronie PCM 
równej 2.079 m3. Przypadek ten nale-
ży traktować jako referencyjny, bowiem 
w rozważanym zakresie temperatur dla 
wody następuje tylko akumulacja ener-
gii w postaci ciepła jawnego. W tabeli 
2 zamieszczono zbiorcze zestawienie 
wybranych wyników dla wszystkich 
przypadków obliczeniowych uśrednio-
ne z okresu 24 godzin.

W pierwszej kolejności wykona-
no obliczenia dla różnych materiałów 
akumulujących ciepło: wody, RT15 
i RT12, umieszczonych w magazynie 
o pojemności obszaru przeznaczone-
go na PCM, wynoszącej 2.076 m3. We 
wszystkich trzech przypadkach zarów-
no zawór V1, jak i V2 były ustawione 
w takiej pozycji, że cały wydatek zię-
biwa przepływał zarówno przez maga-
zyn chłodu, jak i odbiornik. Obliczone 
średnie temperatury cieczy w odbiorni-
ku przedstawiono na rys. 8. Jak widać, 
dla wody (przypadek nr 1), tempera-
tura ziębiwa TC w okresie od godzi-
ny 12 do 19 przewyższa zakładaną 
maksymalną temperaturę 17°C. Ilość 
ciepła zakumulowanego w zasobniku 
wodnym przewyższa zakładaną war-
tość 23 kWh (tab. 4), jednak wynika to 
z większego zakresu zmian tempera-
tury ziębiwa w odbiorniku. Charakter 
zmian temperatury dla RT12 (przypa-
dek nr 3) odbiega znacznie od dwóch 
pozostałych. Można zauważyć, że oko-
ło 13 godziny następuje zwiększenie 
tempa wzrostu temperatury TC. Wynika 
to z faktu, że w tym zakresie tempera-
tur wykorzystuje się tylko ciepło jaw-
ne RT12, które jest dwa razy mniejsze 
niż dla wody. Na tej podstawie można 
stwierdzić, że czynnik RT12, nie nadaje 
się do zastosowania w analizowanym 
układzie wody lodowej. Jedynie tem-
peratura TC dla czynnika RT15 (przy-
padek nr 2) nie przekracza umownie 
przyjętej wartości 17°C.

Na rys. 9-11 przestawiono strumie-
nie ciepła odpowiednio dla parownika 

E, zasobnika PCM H, i odbiornika C 
- lewy wykres, a także strumienie ciepła 
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Rys. 14. Dynamika zachowania się układu produkcji wody lodowej: strumienie ciepła dla 
parownika E, zasobnika PCM H i odbiornika C, ciepło zakumulowane w zasobniku SI, 

prędkość procesu ładowania SCR i rozładowania SDR dla przypadku nr 5

Rys. 13. Dobowa zmiana średnich temperatur nośnika ciepła dla parownika TE, 
odbiornika chłodu TC, magazynu PCM TH (przypadek obliczeniowy 4); linią przerywaną 

zaznaczono stopień otwarcia zaworu V1

dla procesu ładowania i rozładowania 
oraz zmianę ciepła zakumulowanego 
w zasobniku - prawy wykres, w okre-
sie 24 h. Przedstawione wykresy po-
zwalają na głębszą analizę dynamiki 
procesów zachodzących w analizo-
wanym obiegu. Analizując wydajność 
chłodniczą E dla przypadku nr 1 i 3 
można zauważyć plateau w godzinach 
największego obciążenia cieplnego. 
W tym zakresie temperatur agregat 
adsorpcyjny osiąga wydajność mak-
symalną (rys. 3).

Poniżej przedstawiono wyniki obli-
czeń dla przypadku nr 4, czyli zasob-
nika z materiałem PCM RUBITHERM 

RT15 w ilości 1264 kg. Oszacowano, że 
dla tego przypadku w warunkach pracy 
układu w zadanym zakresie tempera-
tur zasobnik jest w stanie zgromadzić 
38 kWh chłodu. Wstępne obliczenia 
wykazały, że przy działaniu elemen-
tów automatyki (zawory V1 i V2) pojem-
ność cieplna magazynu bez proble-
mu pozwala na utrzymanie temperatur 
pracy obiegu poniżej zadanego po-
ziomu. W związku z tym, w kolejnych 
obliczeniach (przypadek nr 5) starano 
się zmniejszyć pojemność cieplną ma-
gazynu tak, aby utrzymać temperatu-
rę TC poniżej poziomu 17°C. Dobową 
zmianę temperatur w obiegu dla tego 

przypadku przedstawiono na rys. 12, 
linią przerywaną zaznaczono również 
stopień otwarcia zaworu V1. Zawór V2 
był otwarty całkowicie w godzinach od 
6 do 19, w pozostałym okresie czasu 
odbiornik był odcięty od układu chło-
dzenia. Jak widać, w całym zakresie 
nadmiarowego obciążenia cieplnego, 
od godziny 9 do 17, temperatura od-
biornika TC utrzymywała się w zakresie 
lub poniżej przyjętej wartości 17°C. Dla 
przyjętego zakresu temperatur pracy 
(poniżej 17°C) maksymalna pojemność 
cieplna magazynu wynosi 22.5 kWh, 
co dobrze się zgadza z wcześniej wy-
liczoną wartością. Dobową dynami-
kę procesu ładowania i rozładowania 
magazynu ciepła przedstawiono na 
rys. 14. Pomimo dwa razy mniejszej 
ilości materiału PCM w stosunku do 
przypadku nr 2, poprawne dobranie 
funkcji otwarcia zaworu V1 pozwoliło 
na uzyskanie zamierzonego zakresu 
temperatur pracy instalacji.

 � Wnioski

W pracy przedstawiono model 
matematyczny i obliczenia dla obie-
gu wody lodowej, składającego się 
z chillera adsorpcyjnego, zasobnika 
chłodu i odbiornika. Dla zadanych 
warunków pracy, przeprowadzone 
obliczenia pozwoliły na dobranie ma-
gazynu chłodu o najmniejszej ilości 
materiału PCM. Pozwoliły również na 
wyznaczenie sposobu regulacji za-
woru mieszającego za zasobnikiem 
chłodu, który musi być uwzględniony 
w algorytmie regulacji automatycz-
nej instalacji. Ze względu na wstęp-
ny charakter przeprowadzonych 
obliczeń, w przyszłości planuje się 
jeszcze następujące działania:

 � rozszerzenie zakresu analiz o inne 
czynniki PCM,

 � przeprowadzenie analiz dla szer-
szego zakresu warunków pracy 
agregatu adsorpcyjnego (wyższe 
temperatury wody chłodzącej TM2),

 � analiza optymalizacyjna instalacji pod 
kątem sprawności energetycznej,



49nr 2 (67)/2019

C
ie

pł
o

w
n

ic
tw

o
 -

 K
o

g
en

er
ac

ja

 � walidacja modelu w oparciu o ba-
dania laboratoryjne i pomiary na 
instalacji docelowej,

 � opracowanie algorytmu sterowa-
nia instalacją, uwzględniającego 
obliczenia modelowe (sterowanie 
predykcyjne).

 � Spis najważniejszych 
oznaczeń

A - pole powierzchni, m2

c - ciepło właściwe, J/(kgK)
HTF - nośnik ciepła (Heat Transfer Flu-
id, ciecz pośrednia)
k - współczynnik przenikania ciepła, 
W/(m2K)
l - długość, m

 - wydatek masowy, kg/s
M - masa, kg
Nu - liczba Nusselta
PCM - materiał zmiennofazowy (Phase 
Change Material)
R - opór cieplny, K/W
SCR - prędkość procesu ładowania 
magazynu ciepła, W
SDR - prędkość procesu rozładowania 
magazynu ciepła, W
SI - ilość ciepła zakumulowanego, Wh

 - strumień ciepła, W
T - temperatura, K (°C)

indeksy dolne
1 - wlot nośnika ciepła
2 - wylot nośnika ciepła
C - odbiornik chłodu
E - parownik
H - nośnik ciepła w warstwie wymie-
niającej ciepło z PCM
P - materiał zmiennofazowy
W - ścianka
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Przetaczające się przez nasz kraj fale upałów, coraz gorętsze lata oraz krótkie 
i ciepłe zimy powodują rosnące zapotrzebowanie w szczycie letnim na chłodzenie 

naszych budynków. Rosnąca liczba włączonych urządzeń klimatyzacyjnych przyczynia 
się do dużego obciążenia systemu elektroenergetycznego w miesiącach letnich, co 
znajduje odbicie w danych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Sytuacja z roku 
na rok staje się coraz bardziej poważna, czego konsekwencją jest szukanie nowych, 
alternatywnych źródeł chłodu. Jednym z nich jest ciepło sieciowe. 

Małgorzata Ptak-Bystrzyńska, Robert Malarczyk, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

Chłód z ciepła sieciowego 
w Zielonej Górze

Od kliku lat Elektrociepłownia 
„Zielona Góra” S.A. rozwija na lokal-
nym rynku ciepła innowacyjny pro-
dukt jakim jest chłód z ciepła sie-
ciowego. Zastosowane rozwiązania 
pozwalają na ograniczenie zużycia 
energii elektrycznej na potrzeby chło-

dzenia w lecie oraz zwiększają efek-
tywność produkcji ciepła poprzez 
jego wykorzystanie na potrzeby chło-
dzenia budynków. Stosowana przez 
nas technologia wytwarzania chłodu 
polega na dostarczeniu ciepła sie-
ciowego do obiektu, które za pomo-

cą agregatu adsorpcyjnego generu-
je chłód. W chwili obecnej zasilamy 
dwa obiekty użyteczności publicznej 
w Zielonej Górze. W najbliższym cza-
sie rozwiązania te zostaną rozsze-
rzone na kolejne dwa nowobudowa-
ne obiekty.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia 
Ciepła, spółki odpowiedzialnej za realizację Strategii 
Ciepłownictwa w Grupie Kapitałowej PGE, jest jednym 
z największych przedsiębiorstw energetycznych w regionie 
Lubuskim. W EC Zielona Góra ciepło produkowane jest 
w wysokosprawnej kogeneracji, w oparciu o gaz ziemny ze 
złóż lokalnych. EC Zielona Góra jest także dystrybutorem ciepła 
sieciowego z systemem ciepłowniczym o długości ponad 120 km 

fot. EC Zielona Góra
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 � Chłód z ciepła 
sieciowego alternatywą 
dla tradycyjnych 
rozwiązań

Wiemy już, że latem znacząco ro-
śnie zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną, a jednocześnie i co jest zro-
zumiałe - nie ma zapotrzebowania na 
ogrzewanie budynków. Przy produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej w skoja-
rzeniu, warunkiem koniecznym wzrostu 
udziału energii elektrycznej produkowa-
nej w miesiącach od maja do września 
jest zaproponowanie produktu energe-
tycznego poszukiwanego latem. Takim 
produktem jest niewątpliwie chłód uży-
wany do kondycjonowania powietrza 
w budynkach.

Obecnie najpopularniejszym spo-
sobem wytwarzania chłodu na potrze-
by klimatyzacji są sprężarkowe agre-
gaty chłodnicze (SAC), jednak zasilane 
są one energią elektryczną. Ekono-
mika wykorzystania takich urządzeń 
maleje ze względu na tendencję wzro-
stową cen energii elektrycznej oraz 
drożejące czynniki ziębnicze stoso-
wane w SAC. Ze względu na ochronę 
środowiska, niektóre mieszaniny opar-
te na freonach wycofuje się z użytko-
wania (np. popularny czynnik R22 nie 
może być już stosowany w nowych 
urządzeniach), a zastępniki są zna-
cząco droższe. Większość mieszanin 
ziębniczych drożała w ostatnim czasie 
od 25-30%.

 � Technologia 
wytwarzania chłodu 
z ciepła sieciowego

Agregat adsorpcyjny działa na 
podobnej zasadzie jak agregat ab-
sorpcyjny. Różnica polega na tym, 
że wykorzystuje się tu właściwości 
sorpcyjne substancji stałych. Podczas 
procesów adsorpcji, para czynnika 
chłodniczego np. para wodna jest ab-
sorbowana na powierzchni materiału 
sorpcyjnego (np. żel krzemionkowy 
lub zeolit).

 � Opis działania 
chłodziarki adsorpcyjnej

Chłodziarka adsorpcyjna składa się 
z parownika, komory z adsorbentem 
i skraplacza. Na schemacie dla uprosz-
czenia pokazano agregat adsorpcyj-
ny dwukomorowy. W zastosowaniach 
technicznych stosuje się także agre-
gaty trzykomorowe (trójzłożowe) lub 
czterozłożowe. Zapewnia to większą 
ciągłość cyklu chłodniczego i zwiększa 
wydajność procesu. Wszystkie komory 
są wyposażone w wymienniki ciepła, 
przez które może przepływać woda 
chłodząca lub grzewcza.
a. Adsorpcja

Adsorpcja to osadzanie się pary 
wodnej na powierzchni ciała stałego 
zwanego adsorbentem. Znane adsor-
benty to węgiel aktywny, żel krzemion-
kowy, sita molekularne, zeolity. Jednym 
z lepszych adsorbentów nadających 
się do zastosowań technicznych, jest 
żel krzemionkowy (silikażel). Jest to 
substancja w postaci drobnych granu-
lek o średnicy 2-3 mm, charakteryzu-
jąca się porowatą powierzchnią, która 
w rozwinięciu wynosi 500 m2/g i więcej.

Na schemacie zjawisko adsorpcji 
pokazano w lewej komorze adsorbera. 
Para wodna unosząca się z parownika 
przechodzi do komory adsorbera i osa-

dza się na silikażelu. W całym układzie 
jest obniżone ciśnienie, stąd woda jest 
w stanie wrzenia i bardzo intensywnie 
paruje (mimo niskiej temperatury ok. 
5-7oC). Układ zraszający zainstalowa-
ny w przestrzeni parownika dodatkowo 
zwiększa intensywność parowania wo-
dy. W celu poprawy sprawności pro-
cesu adsorpcji złoże adsorbenta jest 
chłodzone wodą z obiegu chłodzącego 
(woda z wieży chłodniczej o tempera-
turze około 24oC).
b. Wytwarzanie wody lodowej

Woda biorąca udział w procesie 
adsorpcji (woda - czynnik chłodniczy), 
parując w parowniku odbiera ciepło 
z obiegu wody lodowej poprzez rurki 
wymiennika. Zużyta woda lodowa po-
wracając z instalacji klimatyzacyjnej ma 
temperaturę 12-14oC, a po przejściu 
przez wymiennik w parowniku schła-
dzana jest do 7-9oC i jest ponownie 
kierowana do instalacji schładzania po-
wietrza (klimatyzacji) w budynku.
c. Desorpcja

Desorpcja jest to zjawisko polegają-
ce na uwalnianiu z powierzchni adsor-
benta przylegających cząsteczek cieczy.

Na schemacie zjawisko desorpcji zo-
brazowano w komorze prawej. Komo-
ra adsorbera poddawana jest proceso-
wi osuszania. W tym procesie jest ona 
połączona ze skraplaczem (w tym cza-

Rys.1. Schemat ideowy chłodziarki adsorpcyjnej
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sie z parownikiem pracuje komora lewa), 
a przez złoże adsorbenta poprzez wy-
miennik przepuszczana jest woda grzew-
cza o temperaturze 65oC. Podwyższona 
temperatura w złożu silikażelu powoduje 
odparowanie wody z jego powierzchni. 
Powstała w ten sposób para przechodzi 

do skraplacza, gdzie opływając ścian-
ki wymiennika z wodą chłodzącą ulega 
skropleniu i jest gromadzona w naczyniu 
skraplacza. Woda - czynnik chłodniczy 
z naczynia skraplacza rurą poprzez zawór 
rozprężny spływa do komory parownika, 
gdzie ponownie może zostać odparowa-

na - wchodząc w proces adsorpcji. Na-
tomiast zregenerowany adsorbent może 
zostać poprzez przełączenia klap ponow-
nie wykorzystany w procesie adsorpcji.

 � Zalety i wady 
zastosowania 
adsorpcyjnych 
agregatów chłodzących

Główne zalety chłodziarek ad-
sorpcyjnych:

 � małe zapotrzebowanie na energię 
elektryczną (energią napędową 
jest ciepło),

 � możliwość wykorzystania różnych 
źródeł ciepła (np. ciepło odpadowe 
z procesów przemysłowych),

 � prosta budowa i eksploatacja (brak 
części ruchomych),

 � możliwość stopniowej regulacji,
 � niewielkie wymogi serwisowe i dłu-

gi okres eksploatacji urządzeń 
(dwukrotnie dłuższy w stosunku 

Rys. 2. Obraz z wizualizacji w panelu sterowania agregatu w Centrum Przyrodniczym

Agregat 50 kW, fot. EC Zielona Góra
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do chłodziarek sprężarkowych),
 � pewność i niezawodność działania,
 � zastosowanie wody jako czynni-

ka chłodniczego.
Do wad należy zaliczyć:

 � stosunkowo niska sprawność ukła-
dów adsorpcyjnych jednostop-
niowych (przy niższym koszcie 
napędu - COP = 0,5-0,6),

 � duże gabaryty i waga urządzeń ad-
sorpcyjnych,

 � wysokie koszty inwestycyjne (koszt 
agregatu i wieży chłodniczej).

 � Doświadczenia 
Elektrociepłowni 
„Zielona Góra” 
w zakresie wytwarzania 
chłodu z ciepła

Produkcja chłodu w EC „Zielona 
Góra” polega na wykorzystaniu mo-
delu wytwarzania chłodu w lokalnych 
agregatach adsorpcyjnych zasilanych 
ciepłem z sieci. Chłód wytwarzany 
jest w agregacie napędzanym wodą 
grzewczą sieciową o temperaturze 
65oC. Elektrociepłownia eksploatuje 
obecnie dwa agregaty chłodnicze. Słu-
żą one do chłodzenia budynków edu-
kacyjno-wystawienniczych Centrum 
Przyrodniczego i Planetarium Wenus.

Agregat zabudowany w Centrum 
Przyrodniczym powstał dzięki współ-
pracy z Prezydentem Miasta Zielona 
Góra i Uniwersytetem Zielonogórskim. 
Była to pierwsza komercyjna realizacja 
takiego urządzenia w Polsce. Chłodni-
czy agregat adsorpcyjny wyposażono 
w szereg układów pomiarowych w celu 
zbierania danych służących optymali-
zacji pracy urządzenia.

Budynek CP jest budynkiem po-
przemysłowym o dużej bezwładno-
ści cieplnej. Moc zapotrzebowania na 
chłód wyznaczono w oparciu o pro-
gram do symulacji energetycznej bu-
dynków. Zamodelowano budynek 
rzeczywisty z podziałem na strefy użyt-
kowania i wyznaczono związane z tym 
potrzeby energetyczne. W efekcie moc 
agregatu wynikająca z obliczeń to 87 

kW. Jednak analiza rocznego wykresu 
zapotrzebowania na chłodzenie wyka-
zała, że w ponad 80% tego okresu dla 
badanego budynku zapotrzebowanie 
wynosi tylko 30 kW. W związku z tym 
zdecydowano się obniżyć moc budo-
wanego agregatu do wielkości 50 kW 
wydajności chłodniczej.

 � Optymalizacja 
konfiguracji i sterowania

Okres letni 2016 r. był pierwszym 
sezonem pracy węzła chłodniczego 
w Centrum Przyrodniczym. W tym 
czasie w okresie czerwca i lipca były 
uruchomienia, usuwanie usterek, po-
prawki w algorytmach sterowników - 
urządzenie w żargonie energetycznym 
było oswajane przez służby eksplo-
atacyjne. Pierwsze analizy efektyw-
ności pracy urządzenia przeprowa-
dzone przez CUW w Krakowie - Dział 
Badań i Rozwoju pokazały, że agre-
gat w Centrum Przyrodniczym osiągał 
średniomiesięczne COP (współczynnik 
efektywności - stosunek ilości ciepła 
odebranego w wyniku parowania do 
ilości ciepła dostarczonego na etapie 
ogrzewania złoża i desorpcji) w prze-
dziale 0,2-0,3, ale już w sierpniu uzy-
skano średniomiesięczną wartość COP 
na poziomie 0,40. Ten wynik osiągnię-
to w skutek wprowadzanych zmian na-
staw urządzenia (zmiana wartości prze-
pływów wody chłodzącej i grzewczej). 

Wnioski z eksploatacji maszyny w 2016 
r. wskazywały na potencjał do dalszych 
prac optymalizacyjnych.

Przed kolejnym sezonem 2017 
zdecydowano się na wymianę sta-
cji uzdatniania wody (SUW) w ukła-
dzie chłodzenia z wieżą chłodniczą. 
Oprócz uzyskania większej wydajno-
ści, zastosowano dawkownik biocy-
du, co pozwoliło zachować czystość 
powierzchni wymienników w układzie 
(utrzymanie właściwej efektywności 
wymiany ciepła). Podczas eksploatacji 
dostosowywano zmianę parametrów 
pracy urządzenia, w tym przepływów 
w obiegach wody grzewczej oraz wo-
dy lodowej, a także czasu przełączania 
złóż. W wyniku optymalizacji - w okre-
sie eksploatacji lipiec-wrzesień 2017 
uzyskano średniosezonowe COP brut-
to na poziomie 0,5.

Rok 2018 to dalsze prace nad opty-
malizacją urządzenia. W 2018 r. sezon 
chłodzenia był wyjątkowo długi i z wy-
sokimi temperaturami, w całym sezo-
nie letnim osiągnięto średniookresowy 
wskaźnik COP równy 0,55. Było to moż-
liwe dzięki następującym działaniom:

 � poczyniono zmiany w sterowaniu 
urządzeniem - uzależniono czas 
pracy złoża od osiąganej mocy 
chwilowej (różnica temperatur na 
wejściu i wyjściu z agregatu),

 � zmodyfikowano pracę złóż. Dwa 
złoża pracują jednocześnie, trze-
cie jest w regeneracji,

Centrum Przyrodnicze w Zielonej Górze, fot. EC Zielona Góra



54 nr 2 (67)/2019
C

ie
pł

o
w

n
ic

tw
o

 -
 K

o
g

en
er

ac
ja

 � uzależniono wydajność wentylatora 
wieży chłodniczej od temperatury 
wody chłodzącej. Temperatura wo-
dy chłodzącej oscyluje w granicach 
od 20oC do 24oC,

 � wprowadzono zmianę w warun-
kach załączania pompy próżniowej 
- pompa załącza się, jeśli ciśnienie 
w skraplaczu przez 5 minut będzie 
utrzymywało się na poziomie ok. 4,5 
kPa przy temperaturze poniżej 25oC,

 � zainstalowano dodatkowy wymien-
nik ciepła w obiegu wody lodowej 
w celu zwiększenia powierzchni 
wymiany ciepła parownika (zwięk-
szenie mocy agregatu o ok 15%).
Z obserwacji pracy urządzenia 

wywnioskowano, że podniesienie 
temperatury wody lodowej powodu-
je poprawę sprawności agregatu ad-
sorpcyjnego. Przy temperaturze wody 
7-8oC COP osiąga wartość około 0,5. 
Podniesienie punktu pracy parowni-
ka o 3-4oC pozwala zwiększyć COP 
do wartości około 0,55. Utrzymywanie 
w parowniku temperatury 9-10oC nie 
wpływa znacząco na klimat w chłodzo-
nych pomieszczeniach. Istotnym jest, 
aby woda lodowa schładzała powietrze 
przechodzące przez klimakonwektor 
do punktu rosy, wpływając stabilizu-
jąco na wilgotność w pomieszczeniu.

Kolejnym działaniem była modyfi-
kacja wzajemnej pracy złóż adsorpcyj-
nych. Obecnie układ pracy jest nastę-
pujący: dwa złoża pracują w adsorpcji 
(w różnym stanie nasycenia), a jedno 
jest regenerowane (poddawane pro-
cesowi desorpcji). Dodatkowo wpro-
wadzono zależność czasu pracy złóż 
od różnicy temperatur wody lodowej 
na wejściu i wyjściu z urządzenia. Taki 
model pracy stabilizuje proces wytwa-
rzania wody lodowej.

W trakcie sezonu 2018 zdecydowano 
się na rozbudowanie powierzchni wymia-
ny ciepła parownika chłodziarki. Dodatko-
wy wymiennik pozwolił zwiększyć wydaj-
ność chłodniczą agregatu o około 15%.

Doświadczenie z realizacji zostały 
wykorzystane przy wyborze i budowie 
drugiego agregatu chłodu pracujące-
go w Planetarium Wenus, gdzie za-
instalowany został agregat chłodni-
czy adsorpcyjny o mocy chłodniczej 
120 kWch. Oba agregaty są zasilane 
ciepłem sieciowym o temperaturze 
65oC (według letniego programu pra-
cy sieci).

 � Wnioski

Technologie wytwarzania chło-
du, gdzie głównym źródłem energii 

jest ciepło sieciowe mają duży poten-
cjał rozwoju. Uzyskanie średnio-se-
zonowego wskaźnika COP na pozio-
mie 0,6 w agregatach adsorpcyjnych 
w warunkach komercyjnych pozwala 
zbliżyć koszty eksploatacyjne tych 
agregatów do sprężarkowych agre-
gatów chłodniczych, gdyż ciepło jest 
znacznie tańsze w zakupie niż ener-
gia elektryczna. Sprawność agrega-
tu adsorpcyjnego jest mocno zależna 
od temperatury wody lodowej. Wyko-
rzystanie chłodziarek adsorpcyjnych 
do chłodzenia budynków zwiększa 
zapotrzebowanie na ciepło z syste-
mów ciepłowniczych w okresie let-
nim, poprawiając efektywność pro-
dukcji energii w kogeneracji.

Chłód z ciepła sieciowego wpły-
wa na poprawę bezpieczeństwa ener-
getycznego w sezonie letnim. Jest 
także ekologiczną alternatywą dla 
energochłonnych klimatyzatorów. 
Wykorzystanie ciepła sieciowego 
i wdrożenie rozwiązania na szeroką 
skalę przyczyni się do ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla w elektrocie-
płowniach i elektrowniach konden-
sacyjnych, a tym samym zmniejszy 
zapotrzebowanie na zakup coraz bar-
dziej kosztownych w bilansie przed-
siębiorstw praw do emisji CO

2.

Małgorzata Ptak-Bystrzyńska, Prokurent, Dyrektor Handlu

Pierwsze nasze doświadczenia w produkcji chłodu z ciepła sieciowego zdo-
bywaliśmy uruchamiając w 2015 r. agregaty adsorpcyjne w obiektach użytecz-
ności publicznej, Centrum Przyrodniczym oraz Planetarium Wenus w Zielonej 
Górze. W urządzeniach adsorpcyjnych wykorzystujemy ciepło z sieci, które-
go temperatura w lecie wynosi 65/70°C. Możemy więc urządzenia umiesz-
czać u odbiorcy ciepła. Takie rozwiązanie nie wymaga budowy osobnej sieci 
chłodniczej. Wprowadzenie nowego produktu „chłodu z ciepła” było dla nas 
dużym wyzwaniem. Nowa technologia wymagała ciągłego nadzoru, a nasze 
działania polegały na obserwacji pracy instalacji, zwiększeniu jej wydajności 
w różnych warunkach zapotrzebowania na chłód, kontroli parametrów wody 
lodowej i to co najważniejsze dla naszych odbiorców - ocenie konkurencyj-
ności cenowej do tradycyjnych urządzeń chłodniczych zasilanych energią 
elektryczną. Ważną rolę odgrywają też względy ekologiczne chłodzenia ad-
sorpcyjnego, gdyż w procesie nie używa się freonowych czynników chłodni-
czych takich jak CFC i HCFCs, które zubożają warstwę ozonową atmosfery. 
Jest to ważne nie tylko dla nas, ale i dla kolejnych pokoleń.
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Krzysztof Kwiecień, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

W nieprzerwanej, od blisko pięciu dekad, działalności zielonogórskiej elek-
trociepłowni łatwo znajdziemy przykłady sprawnego wprowadzania roz-
wiązań innowacyjnych, wychodzących naprzeciw nie tylko wymaganiom 
regulacyjnym czy ekonomicznym, ale też zmieniającym się oczekiwaniom 
społecznym. Obecnie włączamy w ofertę produkcję chłodu z wykorzy-
staniem ciepła sieciowego. Jest to produkt, który ma przyszłość przede 
wszystkim ze względu na ekonomikę produkcji, ponieważ daje szansę na 
dalszą optymalizację wykorzystania energii cieplnej w cyklu rocznym. Naj-
większe zapotrzebowanie na chłód przypada na okres letni, po okresie 
grzewczym, gdzie ciepło sieciowe jest dalej produkowane, więc możliwość 
wykorzystania tego ciepła do wytworzenia i dostarczenia chłodu generu-
je dodatkową korzyść. Wartością dodaną jest zwiększona efektywność 
wytwarzanej energii, co skutkuje dalszym ograniczeniem emisji w mieście 
związanej z produkcją chłodu tradycyjnymi rozwiązaniami. W tym aspek-
cie oferta chłodu z ciepła sieciowego wpisuje się w strategię PGE Energia 
Ciepła, do której należy Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
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Rok 2018 w energetyce i co dalej? Miniony rok był niezwykle obfity w wydarzenia 
i  rozstrzygnięcia ważne dla polskiej energetyki. Prześledźmy najważniejsze 

wydarzenia i wprowadzone regulacje.

Dr inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki AGH / Główny Instytut Górnictwa

Wyzwania w zakresie remontów 
i eksploatacji bloków węglowych
w świetle projektu polityki energetycznej PEP 2040 i wyników aukcji na 
rynku mocy, a także innych wydarzeń i regulacji wprowadzonych w 2018 r.

Notyfikacja ustawy wprowadzają-
cej rynek mocy, a następnie przepro-
wadzenie aukcji na kolejne trzy lata, tj. 
2021-2023, w wyniku których uzyska-
no całkiem dobry poziom płatności za 
każdy zamówiony MW mocy, to dobry 
prognostyk dla operatorów elektrowni 
węglowych. Od 2021 r. pojawi się stru-
mień płatności, który zapewni utrzy-
manie części jednostek w gotowości 
do pracy na kurczącym się dla bloków 
węglowych rynku energii. Jednocze-
śnie w ramach uzgodnień międzyrzą-
dowych dotyczących Pakietu Zimowe-
go KE, w Rozporządzeniu rynkowym 
wprowadzony został limit na jednost-
kową emisję CO2 dla jednostek, któ-
re mogą skorzystać z płatności z ryn-
ku mocy, w wysokości 550 kg/MWh. 
Oznacza to, że po 2025 r., po pięciolet-
nim okresie derogacji, bloki klasy 200 
MW i 360 MW, także te modernizowa-
ne, nie będą mogły być wynagradzane 
z tytułu udziału w rynku mocy.

W listopadzie 2018 r., tuż przed 
COP 24 w Katowicach, Minister Ener-

gii przedstawił projekt Polityki energe-
tycznej PEP 2040. Przedstawił w niej 
cele polskiej polityki energetycznej na 
tle celów UE, zwłaszcza w obszarach 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
produkcji energii odnawialnej i efek-
tywności energetycznej, które sta-
nowić mają wkład w realizację celów 
unijnych, a które odbiegają in minus 
od ambicji europejskiej polityki klima-
tyczno-energetycznej. Polityka zakła-
da powolne zmniejszanie procentowe 
wykorzystania paliw kopalnych do pro-
dukcji energii elektrycznej (60% energii 
z węgla w 2030 r. i 40% w 2040 r.), ale 
wolumen na podobnym poziomie. Za-
kłada również pierwszą MWh energii 
z bloku jądrowego w 2033 r. i ogromny 
wzrost inwestycji w fotowoltaikę (do 20 
GW w 2040 r.) oraz w morskie farmy 
wiatrowe. Rozpisanych zostało osiem 
kierunków polityki, wraz z działaniami 
i KPI do osiągnięcia w poszczególnych 
perspektywach czasowych.

W tym samym czasie, podczas 
szczytu klimatycznego w Katowi-

cach, Komisja Europejska zaprezen-
towała dokument pt. „A Clean Planet 
for all. A European strategic long-
-term vision for a prosperous, mo-
dern, competitive and climate neu-
tral economy”, który zakłada całkowitą 
dekarbonizację gospodarki europej-
skiej do 2050 r.

Rysunek 1 przedstawia krzywą 
spadku emisji gazów cieplarnianych 
netto do zera w 2050 r. Emisje reszt-
kowe z rolnictwa, przemysłu i trans-
portu mają być zrównoważone przez 
pochłanianie przez lasy, a także wy-
chwyt dwutlenku węgla wraz z prze-
tworzeniem, bądź składowaniem. Od 
2040 r. udział emisji gazów cieplarnia-
nych z obszaru energetyki (żółty pasek) 
jest symboliczny. Czy zmieści się zatem 
w nim założona w projekcie PEP 2040 
produkcja i emisja z polskich elektrow-
ni węglowych?

Te dwie wizje trochę zazgrzytały 
podczas prezentacji na COP 24, ale 
każde państwo członkowskie ma pra-
wo do reprezentowania własnych in-
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teresów i obrony gospodarki przed 
nadmiernymi kosztami transformacji 
sektora energii.

Pod koniec 2018 r., wraz z nadej-
ściem zimy, odżył temat jakości powie-
trza i skuteczności realizacji Programu 
„Czyste powietrze”. W tym kontekście 
wspomnieć należy o wprowadzonej 
Rozporządzeniem Ministra Energii 
z początkiem tego roku taryfie „an-
tysmogowej” dla osób wykorzystują-
cych energię elektryczną m.in. do ce-
lów grzewczych. Przesunięcie miejsca 
spalania węgla z pieców w gospodar-
stwach domowych do elektrowni i elek-
trociepłowni, a następnie wykorzysta-
nie tych mediów do ogrzewania miało 
być sposobem na walkę ze smogiem. 
Jak na razie taryfa nie zdobyła zaufa-
nia odbiorców.

W styczniu 2019 r. Minister Energii 
we współpracy z Ministrem Środowiska 
skierował do publicznych konsultacji 
projekt Krajowego Planu Energii i Kli-
matu (KPEiK). Dokument ten przewi-
dziany jest rozporządzeniem w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i winien 
przedstawić krajowy program zmniej-
szenia emisyjności gospodarki w ob-
szarach objętych i nieobjętych ETS, tak 
aby w wyniku złożenia celów reduk-
cyjnych wszystkich państw członkow-

skich osiągnąć założony poziom reduk-
cji dwutlenku węgla w UE, w 2030 r. 
o 43% w odniesieniu do 2005 r.

Nadmienić jeszcze należy o regu-
lacjach zwanych kodeksami sieciowy-
mi, które aktualnie są w fazie wdroże-
nia i najogólniej rzecz biorąc służyć 
mają pogłębieniu europejskiego ryn-
ku energii. W wyniku ich wdrożenia 
wkrótce możliwy będzie międzyna-
rodowy handel energią na rynku dnia 
bieżącego, na godzinę przed fizyczną 
dostawą, a rynki bilansujące zapewnić 
mają możliwość bilansowania systemu 
dostawami od operatorów regional-
nych, również w procedurze otwartej 
na konkurencyjne oferty od podmio-
tów zagranicznych.

I wreszcie na koniec tych wydarzeń, 
od połowy 2018 r. ceny energii elektrycz-
nej w obrocie giełdowym zaczęły iść do 
góry, osiągając we wrześniu 2018 r. po-
ziom powyżej 300 zł za MWh w kontrak-
tach base na 2019 r. Jednym z powodów 
stał się wzrost cen uprawnień do emisji 
CO2, który urósł z poziomu ok. 5 EUR do 
ponad 20 EUR za emisję tony dwutlenku 
węgla. Kolejny powód to istotny wzrost 
cen węgla na rynkach światowych i duży 
import węgla energetycznego do elek-
trowni zawodowych, który dodatkowo 
musi być przewieziony z portów na po-

łudnie Polski. Tylko te dwa czynniki spo-
wodowały impuls kosztowy w wysokości 
ok 120 zł za MWh.

Jak wyżej przedstawione regulacje, 
dokumenty i wydarzenia z nimi związa-
ne wpłyną na pozycję krajowych wy-
twórców energii? Co to oznacza dla 
działalności eksploatacyjnej, moderni-
zacyjnej i remontowej w elektrowniach? 
Jaka jest wreszcie perspektywa eks-
ploatacji bloków węglowych, zwłaszcza 
klasy 200 i 360 MW. Czy w 2025 r. na-
dejdzie pierwsza duża fala odstawień 
i likwidacji tych jednostek?

�o Jakie strategie remontowe?
Podczas V Konferencji Technicz-

nej „Utrzymanie Ruchu - diagnostyka, 
remonty, modernizacje” w dniach 6-7 
marca 2019 r. w Kazimierzu Dolnym/
Kozienicach, przedstawiciele grup ener-
getycznych, takich jak: Enea, PGE, Tau-
ron, PAK - prezentowali swoje strategie 
remontowe w obliczu dużej niepewności 
i zmienności ruchowej eksploatowanych 
jednostek węglowych. Ta zmienność, 
w rozumieniu częstych odstawień i uru-
chomień, zmiennego obciążenia, prze-
jęcia funkcji regulacyjnych w systemie, 
powoduje przyspieszoną degradację 
jednostek, skraca ich okres żywotności, 
a także powoduje konieczność częst-

Rys. 1. Krzywa emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. w scenariuszu 1.5 C., 
Źródło: Komunikat KE z 28 XI 2018: „A Clean Planet for all. A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive 

and climate neutral economy”
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szej i specjalistycznej diagnostyki, tak 
aby zapobiec awariom. Zaprezentowa-
no szereg ciekawych rozwiązań i wdro-
żeń w elektrowniach, a także propozycji 
ze strony firm serwisowych.

W obszarze strategii i organizacji 
działalności remontowo-eksploatacyj-
nej w szczególności wyróżnić należy:
1. Zagadnienia polityki i strategii remon-

towej w poszczególnych grupach 
energetycznych: od własnych służb 
remontowych wykonawczych, po mo-
del: własna grupa specjalistów - w ca-
łości zlecony na zewnątrz serwis,

2. Obszar bezpieczeństwa i dyspozy-
cyjności urządzeń w ostatniej fazie 
ich resursu,

3. Wykorzystanie big data i metod 
predyktywnych w utrzymaniu ma-
jątku produkcyjnego,

4. Metody preskryptywne utrzyma-
nia ruchu,

5. Diagnostyka materiałowa.

W obszarze wdrożeń i modernizacji:
1. Zakres własnej działalności re-

montowej służb Enea Wytwarza-
nie i konkretne wdrożenia oraz pro-
dukty,

2. Rozwiązania modernizacyjne dla 

Elektrowni Pomorzany,
3. Zastosowanie materiałów o pod-

wyższonej odporności na erozję do 
pyłoprzewodów i palników,

4. Rozwiązania dla młynów,
5. Techniki smarowania.

W  obszarze bezpieczeństwa, 
w tym cyberbezpieczeństwa:
1. Zabezpieczenia urządzeń energe-

tycznych przed cyberatakiem,
2. Organizacja służb remontowych 

w kontekście bezpieczeństwa i ko-
munikacji,

3. Bezpieczna eksploatacja elemen-
tów ciśnieniowych bloku energe-
tycznego.

�o Wyzwania w zakresie 
remontów i eksploatacji 
bloków węglowych 
w świetle projektu polityki 
energetycznej PEP 2040 
i wyników aukcji na rynku 
mocy, a także innych 
wydarzeń i regulacji 
wprowadzonych w 2018 r. 
- debata
Na zakończenie Konferencji odbyła 

się debata poświęcona strategiom re-

montowym urządzeń w ostatniej fazie 
eksploatacji, kierunkom wykorzystania 
środków finansowych pochodzących 
z płatności za moc (od 2021 r.), a także 
kierunkom inwestowania w nowe moce 
wytwórcze, czyli próby odpowiedzi na 
pytanie: co po węglu?

Uczestniczący Konferencji odpo-
wiedzieli także na dwa pytania zadane 
w ankiecie elektronicznej:
1. W okresie 2025-2035 wycofanych 

zostanie z eksploatacji ok. 16 GW 
mocy na węglu kamiennym, a na-
stępnie brunatnym (łącznie). Czym 
zastąpić starą flotę produkcyjną:

a) energią jądrową i OZE, tak jak 
w projekcie PEP 2040,

b) generacją węglową, w tym z no-
wej odkrywki węgla brunatnego, 
w przyszłości z CCS,

c) zwiększony importem, zgodnie 
z nowym zasadami nowego, po-
łączonego europejskiego rynku 
energii i kodeksami sieciowymi,

d) generacją rozproszoną, w tym pro-
sumencką,

e inną, dziś jeszcze nie znaną gene-
racją?

2. W związku z regulacjami Pakietu Zi-
mowego i rozstrzygnięciami aukcji na 

W Konferencji Technicznej „Utrzymanie Ruchu …” udział wzięło ponad 110 uczestników
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rynku mocy, większość bloków wę-
glowych klasy 200 i 360 MW nie bę-
dzie otrzymywać płatności za dyspo-
zycyjność po 2026 r. i może zostać 
wycofana z eksploatacji. Jak pro-
wadzić ich eksploatację i gospodar-
kę remontową u kresu eksploatacji:

a) Remonty awaryjne. Nie „inwestuje” 
się w bloki, które wkrótce będą zli-
kwidowane,

b) Minimalizacja zakresu i nakładów 
finansowych, ale tak by wypełnić 
wymogi umowy mocowej zawar-
tej w wyniku aukcji,

c) Należy założyć dłuższą perspekty-
wę eksploatacji i politykę remonto-
wą. Bloki będą stanowić rezerwę 
strategiczną w perspektywie  r.,

d) Inne podejście, np. PSE zamawia 
i płaci za sposób utrzymania dane-
go bloku?
Na pierwsze pytanie za kierunkiem 

Referat wprowadzający pt. „Quo vadis, energetyko? Bieżące i strategiczne wyzwania dla służb inwestycyjnych, remontowych 
i produkcyjnych” wygłosił Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

jądrowo-odnawialnym opowiedziało się 
44% ankietowanych, na import energii 
nie postawił nikt, na pozostałe opcje 
mniej więcej po równo, czyli od 17 do 
20% ankietowanych.

Na drugie pytanie połowa ankie-
towanych postawiła na dłuższą per-
spektywę eksploatacyjno-remontową, 
a ponad 30% na opcję minimalizacji na-
kładów, ale z zachowaniem wymogów 
rynku mocy. Remonty awaryjne i inne 
opcje zyskały minimalną ilość głosów.

Uczestnicy debaty, zanim poznali 
wyniki ankiety, zaprezentowali swoje 
poglądy na powyższe tematy, a także 
inne ważne zagadnienia dla sektora. 
A oto najważniejsze z nich:
1. Wprowadzenie rynku mocy i płat-

ności z tego tytułu od 2021 r. to 
korzystne rozwiązanie z punktu wi-
dzenia zapewnienia dyspozycyjno-
ści przez istniejące bloki węglowe, 

w tym finalizowane aktualnie jed-
nostki klasy 1000 MW,

2. Nie udało się zaprezentować jednoli-
tego poglądu co do kierunków inwe-
stowania w nowe moce produkcyjne. 
Wygłoszono skrajne poglądy od opcji 
całkowicie odnawialnej po węglową, 
wskazując na rodzime zasoby węgla. 
Nie było również jednomyślności co 
do rozwoju energetyki jądrowej,

3. Kwestie strategii remontowych wska-
zują na podejście raczej długofalowe. 
Wydaje się, że pomimo rozwoju no-
wych źródeł energii, w tym odnawial-
nej, stare bloki węglowe będą stano-
wić rezerwę strategiczną w dłuższej 
perspektywie i do tego należy dosto-
sować politykę remontową,

4. Pojawiły się pewne rozbieżności co 
do okresu dyspozycyjności tech-
nicznej bloków i ich elementów kry-
tycznych w związku z regulacyjnym 
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W debacie udział wzięli (od lewej): Dr inż. Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie/
Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach - Moderator; Dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw., Kierownik Zakładu Badań 

Materiałów dla Energetyki, Instytut Metalurgii Żelaza; Krzysztof Figat, Prezes Zarządu, Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal; Grzegorz 
Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.; Dr inż. Jerzy Trzeszczyński, Dyrektor, Przedsiębiorstwo 

Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.; Andrzej Wicik, Członek Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem, Enea Elektrownia 
Połaniec SA; Dr inż. Krzysztof Zborowski, Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” SA; Dr inż. 

Andrzej Ziółkowski, Prezes, Urząd Dozoru Technicznego; Zygmunt Artwik, Wiceprezes Zarządu, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-
Konin S.A.

reżimem pracy i częstymi urucho-
mieniami. Nie udało się uzyskać 
jednoznacznej odpowiedzi, czy ry-
zyko dużych awarii może pojawić 
się w perspektywie dziesięciu lat 
i jak go kontrolować,

5. Uczestnicy ocenili, tym razem jed-
noznacznie, że ryzyko cyberataku 
na urządzenia wytwórcze należy 
potraktować bardzo poważnie. No-
we bloki doposażane są w systemy 
zabezpieczające.
Oceniając kondycję służb remonto-

wych w elektrowniach, zakresy prowa-
dzonych modernizacji i długofalowe po-

dejście do polityki remontowej, a także 
stosowane nowoczesne podejście do 
diagnostyki i metod predyktywnych, 
uprawnionym wydaje się wniosek o do-
brym stanie technicznym istniejących 
elektrowni węglowych.
Literatura:

1. Polityka energetyczna Polski do 2040 

roku, projekt z 23 XI 2018 r., www.gov.pl,

2. Projekt Krajowego planu na rzecz ener-

gii i klimatu na lata 2021-2030, z 04.I.2019 

r., www.gov.pl,

3. A Clean Planet for all. A European stra-

tegic long-term vision for a  prosperous, 

modern, competitive and climate neutral 

economy, Komunikat Komisji Europejskiej 

z 28.11.2018, COM (2018) 773 final,

4. Referaty uczestników V Konferen-

cji Technicznej „Utrzymanie Ruchu - dia-

gnostyka, remonty, modernizacje” w  Ka-

zimierzu Dolnym/Kozienicach, 6-7 marca 

2019  r., dostępne na stronie internetowej 

Wydawnictwa „Nowa Energia”.

Pełna fotorelacja:

https://konferencje.nowa-energia.com.pl/

utrzymanieruchu/2019/

fot. NE
o

Partner Główny: Organizator:Partner: Partner Merytoryczny: Firma Współpracująca:
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W celu utrzymania ruchu, serwisu, remontów w szeroko rozumianym przemyśle 
wykorzystywane jest 7% wyprodukowanej energii elektrycznej na całym 

świecie. Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Delft, 
zastosowanie technologii przyrostowych pozwoli na obniżenie zużycia energii 
elektrycznej o 27% do 2050 r. 

Andrzej Zakręcki, Doktorant, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Chief Technology Officer w 3D Technology sp. z o.o.

Zastosowanie technologii
przyrostowych 
w utrzymaniu ruchu dla branży energetycznej

Łańcuch produkcyjny jest procesem 
przetwarzającym surowce w gotowe 
wyroby. Do tego, aby z dostępnych ma-
teriałów przekształcić go w produkt wy-
magane jest wiele kroków, aby zamienić 
go w dostępny na rynku towar. W do-
bie przemysłu 4.0. przypuszcza się, że 
poprzez zastosowanie druku 3D moż-
liwe stanie się skrócenie liczby operacji 
w łańcuchu technologicznym. Dlatego 
więc przemysł będzie mógł dostosować 
potrzeby produkcyjne do aktualnych wy-
mogów klienta bez produkcji na zapas.

Co najważniejsze, w branży ener-
getycznej istnieje odwieczny dylemat 
związany z regeneracją kluczowych 
elementów w elektrowni. W większo-
ści przypadków regeneracja nie znajdu-
je powszechnego zastosowania przede 
wszystkim na zużycie materiału z którego 
wykonany był element oraz ze względu 
na trudność dopasowania materiału, do 
naprawy z odpowiednią do tego techno-
logią. Również wysokie koszty takiego 
procesu powodują, że jest to nieopłacal-
ne i w niektórych przypadkach lepiej jest 
zakupić nową część do wymiany. Wyko-
rzystanie w tym przypadku technologii 

przyrostowych czyli druku 3D, stwarza 
możliwości otrzymania materiału spełnia-
jącego wymagane własności oraz rozwią-
zania obecnych problemów tej branży.

�o Technologie przyrostowe do 
zastosowania w energetyce
Do produkcji części zamiennych, 

regeneracji oraz nanoszenia pokryć 

ochronnych możliwe jest zastosowa-
nie technologii przyrostowych metali.

Technologia Powder Bed Fusion 
polega na nanoszeniu warstwy proszku 
metalowego za pomocą zgarniacza na 
platformę roboczą, a następnie selek-
tywne przetapianie kolejnych warstw 
budowanego detalu przy pomocy wiąz-
ki lasera/elektronów. Proces odbywa 

Zasada działania technologii PBF
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się w atmosferze ochronnej do czego 
wykorzystany jest np. azot, argon.

Technologia Laser Metal Deposition 
wykorzystuje proszek metaliczny lub drut 
jako materiał wsadowy, który jest bezpo-
średnio osadzany i stapiany w umiesz-
czonym na stole roboczym podłożu 
poprzez napromieniowanie go wiązką 
lasera. Głowica laserowa, do której jest 
doprowadzany proszek poprzez podaj-
nik proszku, wykorzystuje gaz obojętny 
do transportu materiału wsadowego.

�o Zastosowanie technologii 
Powder Bed Fusion
Technologia Powder Bed Fusion 

może być wykorzystana w przemyśle 
energetycznym do:
1. Produkcji części zamiennych na 

żądanie poprzez wykonanie pro-
dukcji krótkoseryjnych.

2. Optymalizacji kształtu wykona-
nych części poprzez wykorzystanie 
optymalizacji topologicznej i lattice 
structure (struktury wypełnienia we-
wnątrz części stosowanej w druku 
3D) w celu obniżenia masy (przez 
zmniejszenie zużycia materiału na 
wykonanie części, obniżenia zuży-
cia energii) oraz np. zaprojektowa-
nie kanałów chłodzących w celu 
polepszenia właściwości termicz-
nych części.

3. Skrócenia łańcucha technologicz-
nego wykonywanych części. Ze 
względu na techniczno-ekonomicz-
ną wykonalność w produkcji części 
jest potrzebne kilka technologii do 
jej wykonania (np. do frezowania, 
spawania ze sobą konieczne jest 

wykonanie kilku operacji techno-
logicznych). W przypadku druku 
3D możliwe jest zmniejszenie kil-
ku operacji poprzez integrację pa-
ru części w jedną.

4. Oszczędności materiału. W przypad-
ku, gdy mamy do wykonania detal 
metodą ubytkową konieczne jest na-
wet usunięcie kilkudziesięciu procent 
materiału wsadowego, aby powstał 
funkcjonalny element. W przypadku 
technologii przyrostowych można 
zaprojektować ile materiału zostanie 
zużyte na wydrukowanie części oraz 
naddatek na obróbkę wykańczającą 
oraz struktury wsporcze (fly to buy 
ratio około 1,2:1).

�o Zastosowanie technologii 
Laser Metal Deposition
Technologia Laser Metal Deposi-

tion w przemyśle energetycznym może 
być wykorzystywana do następujących 
procesów technologicznych:
1. Naprawa zniszczonych elementów 

maszyn poprzez odbudowę bra-
kującej geometrii i dostosowanie 
materiału dodatkowego do danego 
problemu technicznego.

2. Dobudowa funkcjonalnych kompo-
nentów na istniejącej geometrii - np. 
możliwe jest wykonanie łopatek na 
wirniku pompy.

3. Nanoszenie powłok ochronnych na 
części maszyn - możliwe jest utwo-
rzenie trwałego połączenia meta-
lurgicznego pomiędzy materiałem 
rodzimym, a napawanym.

�o Korzyści związane 
z zastosowaniem 
technologii przyrostowych
Dzięki zastosowaniu technologii 

przyrostowych możliwe jest zmniejsze-
nie współczynnika fly to ratio, perspek-
tywa tworzenia krótkich serii produk-
tów (od pojedynczych detali do kilku 
sztuk), zmniejszenie kosztów produk-
cji oprzyrządowania (do drukarki 3D 
wykorzystującej metodę Powder Bed 

Zasada działania technologii LMD

Zastosowanie technologii PBF w energetyce
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Zastosowanie technologii LMD w energetyce

Dobór parametrów procesu na płaskownikach

Fusion wystarczy tylko wczytanie mo-
delu CAD i przeprowadzenie procesu 
druku 3D), personalizacja produktu do 
klienta (nagłe wprowadzenie zmiany 
w projekcie części nie sprawi proble-
mów z jej wykonaniem, gdyż dla me-
tody PBF nie jest konieczne wytwa-
rzanie oprzyrządowania).

�o Problemy w branży 
energetycznej, gdzie może 
pomóc druk 3D
Obecnymi problemami z  jakimi 

zmaga się branża energetyczna, gdzie 

Optyczne skanowanie 3D

druk 3D mógłby pomóc w ich rozwią-
zywaniu to:
1. Niepewność, koszty i czas wpro-

wadzenia nowego rozwiązania do 
przemysłu energetycznego, które 
można zminimalizować poprzez za-
stosowanie druku 3D, jako metody 
szybkiego prototypowania do testo-
wania nowych rozwiązań związa-
nych z projektowaniem nowej geo-
metrii części i rozwiązań z inżynierii 
materiałowej.

2. Oczekiwanie na części zamien-
ne, gdzie w przypadku produk-

cji małoseryjnej większość firm 
świadczących usługi związa-
ne z obróbką metali, nie podej-
muje się wykonania zlecenia ze 
względu na brak jego opłacalno-
ści. W przypadku zastosowania 
druku 3D możliwa stanie się wy-
konanie części na żądanie.

3. Odwieczny dylemat: moderniza-
cja czy przeprowadzenie remontu, 
gdzie w niektórych przypadkach 
brakuje rozwiązań, technologii, 
które pozwoliłyby przeprowadzić 
regenerację części. Dlatego za-
stosowanie technologii napawa-
nia laserowego pozwoliłoby uzy-
skiwać warstwy o polepszonych 
właściwościach materiałowych, ja-
kości powierzchni i naprawiać deta-
le, dla których nie opracowano do 
tego czasu optymalnej technologii.

4. Logistyka i transport uszkodzonych 
części, gdzie w przypadku prze-
prowadzenia remontów konieczne 
jest zaplanowanie szeregu operacji 
związanych z demontażem części, 
jej transportu generującego kosz-
ty przestoju i czasu poświęconego 
na remont. W przypadku zastoso-
wania technologii napawania lase-
rowego i konfiguracji z mobilnym 
stanowiskiem do napawania lase-
rowego możliwe będzie przeprowa-
dzenie procesu regeneracyjnego 
napawania u klienta.
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Projektowanie procesu LMD Prowadzony proces LMD 

�o Propozycja zastosowania 
technologii przyrostowych 
przez 3D Technology i AGH 
dla utrzymania ruchu 
w energetyce 
W pierwszej kolejności, aby zasto-

sować technologię Laser Metal Depo-
sition do naprawy uszkodzonych części 
maszyn należy dobrać parametry pro-
cesu, które są związane ze stosowa-
nym materiałem oraz warunkami pracy 
regenerowanego elementu.

W następnym kroku projektowany 
jest proces technologiczny uwzględniają-
cy parametry procesu, geometrię części 
oraz urządzenie na którym jest prowa-
dzona regeneracja. Dalej jest prowadzo-
na symulacja pracy głowicy narzędzia 
roboczego w celu uniknięcia jej kolizji 
z naprawianym detalem. Po tej weryfika-
cji poprawności zaprojektowanego pro-
cesu technologicznego prowadzony jest 

proces odbudowy brakującej części. Po 
zakończonym procesie regeneracji wy-
konywana jest kontrola jakości.

Do celów regeneracji możliwe jest 
wykorzystanie stacjonarnego stanowiska 
do napawania laserowego, gdzie detal 
jest dostarczony do firmy zajmującej się 
regeneracją lub u klienta wykorzystując 
do tego mobilne, zrobotyzowane stano-
wisko do napawania laserowego. 

�o Wnioski
Technologie przyrostowe wprowa-

dziły wiele udogodnień w przygoto-
waniu produkcji krótkoseryjnej (części 
o skomplikowanej geometrii), jak i re-
generacji uszkodzonych komponen-
tów. Wraz z dynamicznym rozwojem 
tej branży, firma 3D Technology wraz 
z AGH chce dostosować te technolo-
gie do zastosowania w sektorze ener-
getycznym w Polsce. 

Być może już w niedalekiej przy-
szłości po udoskonaleniu opracowanej 
technologii LMD w przypadku przepro-
wadzania remontów w elektrowniach, 
wystarczy jedynie zdjąć obudowę tur-
biny parowej, aby uzyskać dostęp do 
części turbiny i przy użyciu skanera 3D 
przystąpić przy wykorzystaniu zrobo-
tyzowanego stanowiska do napawania 
laserowego procesu regeneracji. 

Taki proces oszczędziłby wiele cza-
su oraz pieniędzy, ponieważ rozbiórka 
całej turbiny i wymiana poszczególnych 
części byłaby zbędna. W ciągłym utrzy-
maniu ruchu to czas działania i dostęp-
ność urządzenia pozwalają na wypraco-
wanie zysku dla branży energetycznej.

Zapraszamy do kontaktu z firmą 
3D Technology sp. z o.o. i liczymy, że 
wspólnie z Państwem rozwiążemy 
obecne problemy przy użyciu techno-
logii przyrostowych. 

o

Skanowanie laserowe Mobilne stanowisko do napawania laserowego
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19 grudnia 2017 r. konsorcjum wykonawców Mitsubishi Hitachi Power Systems 
Europe i Polimex-Mostostal S.A. przekazało do eksploatacji Enei Wytwarzanie 

nową jednostkę produkcyjną - blok energetyczny o mocy 1075 MW. W niniejszym 
materiale chcieliśmy się z Państwem podzielić spostrzeżeniami z pierwszego okresu 
eksploatacji tej jednostki, który przypadał na 2018 r.

Grzegorz Kotte, Piotr Oberc, Mariusz Opiński, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Najnowocześniejszy, największy, 
najsprawniejszy… 
- doświadczenia z eksploatacji bloku o mocy 1075 MW w Enei Wytwarzanie

Elektrownia Kozienice jest obecnie 
największą polską elektrownią opala-
ną węglem kamiennym i po Elektrow-
ni Bełchatów - drugą pod względem 
mocy jednostką w Polsce. Nowy blok 
o numerze stacyjnym B11 uzupełnia 
dotychczas eksploatowane jednostki 
w Elektrowni Kozienice: osiem bloków 
klasy 200 MW oraz dwie jednostki kla-
sy 500 MW, podnosząc moc elektrowni 
do poziomu 4 016 MW.

Blok 11 to obecnie największa 
i  jedyna jednostka o mocy ponad 
1000 MW eksploatowana w Polsce. 
Jest jednostką na parametry nad-
krytyczne (parametry pary świeżej 

Parametr Bloku B11 j.m Wartość

Moc bloku (brutto/netto)  MW 1075/1000

Temperatura pary świeżej/wtórnej 
Ciśnienie pary świeżej

°C 
bar

603/621 
257

Sprawność bloku brutto/netto  % 48,9/45,6

Masowe natężenie przepływu pary 
(przy max. wydajności trwałej kotła)

t/h 2962

Produkcja energii elektrycznej brutto TWh ~ 7

Roczny czas eksploatacji (średnia w kraju 
6 tys./h)

8 000 h

Emisja NOx ≤ 100 mg/Nm3

Emisja SO2 ≤ 100 mg/Nm3

Emisja pył < 10 mg/mg/Nm3

Tab. 2. Główne parametry bloku

Tab. 1. Jednostki produkcyjne eksploatowane w Elektrowni Kozienice

Moc Elektrowni Kozienice 4016 MW

Moc Bloków energetycznych [MW]

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11

228 228 225 228 228 228 228 228 560 560 1075

Poziom napięcia Bloków [kV]

220 110 220 220 220 110 220 220 400 400 400 
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wynoszą: 2962 t/h, 257 bar, 603°C), 
z przepływowym kotłem wieżowym 
typu Bensona, do którego paliwo 
podawane jest za pomocą 4 nitek 
węglowych (młyny rolkowo-misowe), 
z których jeden stanowi rezerwę. Za-
instalowane młyny są największymi 
jednostkami w polskiej energetyce. 
Blok ten pracując z pełną mocą zu-
żywa ok. 365 ton węgla na godzinę. 
W każdej sekundzie takiego obciąże-
nia spala ok. 100 kg węgla. Wyprowa-
dzenie spalin realizują dwie nitki spa-
linowe wyposażone w pięciostrefowe 
elektrofiltry oraz wspólne dla obu ni-
tek - katalityczną instalację redukcji 
tlenków azotu oraz mokrą instalację 
odsiarczania spalin.

Turbina jest jednostką kondensa-
cyjną, akcyjno-reakcyjną, jednowałową, 
4 kadłubową. W maszynie tej, w czę-
ściach niskoprężnych zastosowano po 
raz pierwszy w Polsce łopatki ostatnie-
go stopnia o długości 1 520 mm. Dzię-
ki temu uzyskano rekordowy wskaźnik 
mocy/jeden wylot turbiny, który wyno-
si ponad 260 MW/wylot. W tym nowa-
torskim rozwiązaniu końcówki łopa-
tek ostatnich stopni osiągają zawrotną 
prędkość 793 m/s, pracując o obsza-
rze prędkości naddźwiękowej. Turboze-Rys. 2. Kocioł parowy

 
 
 
 

 

 
     

 
  

 

 

    
  

  
   

  
 

Chłodnia kominowa Kocioł 

Kondensator 

FGD 
Odsiarczanie spalin 

Młyny 

SCR 

Gips 

Wdmuchiwanie spalin 

Wentylatory 
powietrza 

Elektrofiltr 

Popiół 
lotny 

Wentylatory 
ciągu 

Podgrzewacze 
powietrza 

Usuwanie 
żużla 

Zbiornik wody 
zasilającej 

Turbina 

Rurociągi pary 

Generator 
Podgrzewacz 
niskociśnieniowy 

Węgiel 

Woda chłodząca 

ECO 

Pompy kondensatu 

Pompy wody 
zasilającej 

Podgrzewacz 
wysokociśnieniowy 

Rys. 1. Obieg główny bloku
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spół charakteryzuje się bardzo dobrym 
stanem dynamicznym i kulturą pracy.

Wyprowadzenie mocy z bloku 
nr 11 realizowane jest za pośrednic-
twem trzech jednofazowych transfor-
matorów blokowych o mocy 3 x 450 
MVA i dwutorowej linii napowietrznej 
400 kV do stacji elektroenergetycz-
nej 400/220/110 kV Kozienice (PSE 
WSCHÓD S.A.).

Potrzeby własne bloku w układzie 
podstawowym zasilone są z dwóch 
transformatorów zaczepowych o mo-
cach 120/60/60 MVA i 100/50/50 MVA; 
w układzie rezerwowym z transforma-
tora rezerwowo-rozruchowego o mo-
cy 120/60/60 MVA. Transformator jest 
zasilony z rozdzielni 110 kV.

Główne urządzenia bloku dopełnia 
zamknięty układ chłodzenia z 185 m 
chłodnią kominową o 140 m średnicy 
u podstawy. Paliwem rozpyłowym jest 
olej opałowy lekki.

Sterowanie urządzeń podstawo-
wych i pomocniczych bloku (IOS, układ 
chłodzenia, …) odbywa się z nastawni 
centralnej. Blok wyposażony jest w no-
woczesny system bezpieczeństwa po-
żarowego wykorzystujący wysokoci-
śnieniową mgłę wodną, tzw. system 
HI-FOG zintegrowany z systemami od-
dymiania i wentylacji. Pracę głównych 
rurociągów parowych monitoruje dedy-
kowany system obliczający zmęczenie 
w elementach grubościennych na ba-
zie pomiarów naprężeń. Równocześnie 
układ ten monitoruje proces pełzania. 
Pozwala to na predykcję ubytku żywot-
ności tych elementów.

Blok B11 pracuje jako jednost-
ka podstawowa elektrowni z mocą 
dostosowaną do zapotrzebowania 
systemu elektroenergetycznego kra-
ju. Przekłada się to na pracę z pełną 
mocą w godzinach szczytu. W dolinie 
nocnej moc ta jest obniżana zgod-
nie z krzywą zapotrzebowania. Śred-
nie obciążenie bloku przekroczyło 
w 2018 r. poziom 800 MW. W 2018 r. 
blok wyprodukował ponad 5,8 TWh. 
Warto tutaj zaznaczyć, iż pełna pro-
dukcja energii elektrycznej w Elek-

Parametry techniczne turbiny i układu chłodzenia Wartość

Moc wyjściowa turbiny na zaciskach generatora 1075 MW

Prędkość obrotowa 3000 obr./min

Ciśnienie pary wylotowej z turbiny-próżnia w skraplaczu 0,0396 bar abs.  

Długość łopatek ostatniego stopnia wirnika części NP 1520 mm 

Całkowita długość turbozespołu 54 m  

Generator 3 fazowy synchroniczny typ TFLQQ-KD

Układ wody chłodzącej:

Ilość wody w układzie chłodzenia 40 000 m3

W tym:
• pojemność misy chłodni
• Ilość wody do uzupełnienia układu max

22 000 m3

1 500 m3/h

Chłodnia kominowa - dane geometryczne:
• wysokość chłodni
• średnica u podstawy / korony

185 m 
Ø 140,7 m / Ø 78,9 m

średnica kanału łączącego IOS z chłodnią kominową Ø 9,3 m

Tab. 4. Parametry techniczne turbozespołu

Tab. 3. Parametry techniczne kotła

Parametry techniczne kotła Wartość

Parametry pary para świeża 603°C/257 bar 
para wtórna 621°C/55,6 bar

Wydajność nom. 2962 t/h

Moc cieplna 2216 MWt

Zużycie palowa 101,4 kg/s; 365 Mg/h

Sprawność kotła 95%

Wymiary komory paleniskowej: 
Wysokość/głębokość/szerokość

93 / 19,8 / 19,8 m

Podstawowe komponenty:
• obrotowe podgrzew. p.
• wentylatory podmuchu
• wentylatory pow. pierw.
• wentylatory ciągu
• młyny węglowe
• palniki pyłowe

2 szt.
2 szt. 
2 szt.
2 szt.
4 szt.
32 szt.
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trowni Kozienice przekroczyła w tym 
okresie poziom 17,1 TWh.

Blok osiąga bardzo dobre wskaźni-
ki efektywności. Jednostkowy wskaź-
nik zużycia energii chemicznej paliwa 
na produkcję energii elektrycznej brut-
to osiągnął średnio poziom 7 860 kJ/
kWh. Dla porównania, dominujące 
w polskim systemie elektroenergetycz-
nym bloki klasy 200 mają ten wskaźniki 
na poziomie około 9 200 kJ/kWh. Emi-
towane stężenia tlenków siarki, azotu, 
pyłu są zgodne z założeniami. Dzięki 
wysokiej sprawności blok ten emituje 
do atmosfery znacznie mniej tlenków 
węgla w stosunku do dotychczas eks-
ploatowanych jednostek.

Blok nie posiada tzw. krytycznych 
usterek, które powodowałyby wyłącze-
nie z eksploatacji w długiej perspekty-
wie. Usterki nielimitujące, wyspecyfiko-
wane w Protokole Przejęcia Bloku do 
eksploatacji, usuwane są sukcesywnie 
przez Wykonawcę bloku. Pojawiające 
się drobne usterki i zdarzenia eksplo-
atacyjne zgłaszane są w trybie uzgod-
nionym do Inżyniera Gwarancyjnego 
bloku 11 i w miarę możliwości usuwane 
w trybie natychmiastowym. Dzieje się to 
w ścisłym uzgodnieniu ze służbami eks-
ploatującymi blok tak, aby nie zakłócić 
zadań produkcji energii oraz zapewnić 
bezpieczną eksploatację bloku. W trak-
cie dotychczasowej eksploatacji stwier-
dzono zdecydowany trend zmniejszania 
się ilości zgłaszanych usterek i niepra-
widłowości w pracy bloku.

Blok zgodnie z krzywą wannową 
jest w okresie tzw. oswajania tech-
nicznego. Jest to okres nabywania 
doświadczeń przez obsługę, trwa 
optymalizacja układów sterowania i re-
gulacji. Na bazie doświadczeń eksplo-
atacyjnych wprowadzane są korekty 
do tych układów. Równocześnie opty-
malizowane są wybrane kroki sekwen-
cji rozruchowych.

Blok B11 to jedyny blok w Elek-
trowni Kozienice chłodzony w ukła-
dzie zamkniętym. Pozostałe dziesięć 
bloków chłodzonych jest w układzie 
otwartym, pobierając do chłodzenia Rys. 4. Schemat wyprowadzenia mocy

kondensatorów wodę z Wisły. Zasto-
sowanie układu zamkniętego, unieza-
leżnionego od poziomu temperatury 
wody i ilości wody w Wiśle, pozwala 
Elektrowni Kozienice lepiej odpowia-
dać na wyzwania systemu elektro-
energetycznego w okresie najwyż-
szych temperatur. W  tym samym 
czasie bloki chłodzone w układach 
otwartych muszą ograniczać produk-
cję ze względów technicznych (pod-
wyższoną temperaturę w kondensato-
rach) i środowiskowych (ograniczenie 
temperatury zrzutowej do 35oC).

Dzięki blokowi nr 11 w okresie 
najwyższych temperatur w 2018 r. 
i dużego zapotrzebowania w syste-
mie elektroenergetycznym mogliśmy 
odnotowywać rekordowe produkcje 
w Elektrowni Kozienice, wspierając 
funkcjonowanie polskiego systemu 
elektroenergetycznego. Lipiec 2018 r. 
był miesiącem rekordowej produkcji 
energii elektrycznej Elektrowni Kozie-
nice od początku jej eksploatacji. Prze-
kroczyła ona w tym miesiącu 1,7 TWh 
i była o ok. 0,1 TWh wyższa od po-
przedniego rekordu.
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Rys. 3. Porównanie łopatek: 38 calowa łopatka ostatniego stopnia części NP bloków 
500 MW i 60 calowa łopatka ostatniego stopnia części NP bloku 1075 MW

Tab. 5. Porównanie parametrów eksploatacyjnych bloku 1075 MW vs 200 MW

Blok 1075 MW Blok 200 MW

1. Parametry pary świeżej na wlocie do turbiny

ciśnienie 242,5 bar 127,5 bar

temperatura 600°C 535°C

przepływ 2894 t/h 650 t/h

2. Parametry pary wtórnej na wlocie do turbiny 

ciśnienie 53,4 bar 24,3 bar

temperatura 620°C 535°C

przepływ 2308 t/h 585 t/h

3. Parametry wody zasilającej

temperatura 317°C 247°C

4. Sprawność

sprawność netto bloku 45,59% 37,9% 

sprawność netto kotła 95% 92,3%

W lipcu 2018 r. odnotowaliśmy tak-
że rekordową w historii elektrowni do-
bową produkcję energii elektrycznej, 
która w dniu 11.07.2018 r. wyniosła po-
nad 67 tys. MWh. Jest to produkcja 
o około 25% wyższa od typowej w dni 
robocze (poniedziałek - piątek), kiedy 
produkcja wynosiła średnio około 50 
tys. MWh.

Pomimo, że blok B11 jest najnowo-
cześniejszym, największym i najspraw-
niejszym podstawowym blokiem Elek-
trowni Kozienice, traktowany jest on nie 
tylko priorytetowo, ale jako jeden z wie-
lu eksploatowanych bloków w elektrow-
ni. Organizacja pracy służb ruchowych 
i remontowych jest dostosowana dla 
tego podstawowego założenia.

Ruch nowego bloku jako jednostki 
centralnie dysponowanej jest koordy-
nowany z pracą pozostałych jednostek 
systemu i z pracą pozostałych jedno-
stek elektrowni. Traktowanie nowego 
bloku B11 jako jednej z wielu jednostki 
produkcyjnej w elektrowni pozwala na 
optymalne zarządzanie jej produkcją. 
W efekcie Elektrownia Kozienice może 
lepiej odpowiadać na wyzwania ope-
ratora systemu elektroenergetyczne-
go oraz rynku.

o
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Produkcja w jednym źródle energii cieplnej i elektrycznej to rozwiązanie, które 
podbija energetykę od dawna. Jest nie tylko efektywne, ale też ekologiczne, 

a  rozwój kogeneracji w  dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości 
powietrza. W  GK ECO rozwiązania kogeneracyjne funkcjonują od dawna, 
a dynamiczny rozwój tego obszaru był bodźcem do utworzenia w 2012 r. spółki 
ECO Kogeneracja. W  ostatnim czasie działalność spółki nabrała wyjątkowego 
tempa. Wszystko za sprawą dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę nowych układów kogeneracyjnych.

Mirosław Romanowicz, Prezes Zarządu, ECO Kogeneracja Sp. z o.o.

Kogeneracja
w ofensywie

Budowa dwóch pierwszych źró-
deł kogeneracyjnych, w Tarnobrze-
gu i Malborku właśnie dobiega koń-
ca. Aktualnie instalacje są w trakcie 
rozruchu technologicznego, testujemy 
każdą z jednostek wytwórczych wraz 
z osprzętem, w kolejnym etapie będzie-
my prowadzić ruch próbny oraz pomia-
ry techniczno-środowiskowe.

Są to oczywiście źródła wysoko-
sprawnej kogeneracji gazowej oparte 
na spalinowych silnikach tłokowych, 
które umożliwią zmianę całościowej 
struktury udziału produkcji energii ciepl-
nej w lokalnych systemach ciepłowni-
czych. Wg założeń, moc elektryczna 
źródła w Tarnobrzegu wyniesie 5,35 
MW, a moc cieplna źródła - 4,8 MW. 
W Malborku będzie to 4,0 MW mocy 
elektrycznej i 3,6 MW mocy cieplnej. 
Zakładane sprawności elektryczne jed-
nostek wytwórczych powinny przekro-
czyć 42,5%, a sprawność całkowita 
układu będzie bliska 90%. Osiągnięcie 
tak wysokich parametrów będzie możli-
we dzięki zastosowanym rozwiązaniom 

technicznym. Wykonawcą inwestycji 
jest konsorcjum firm: Introl - Energo-
montaż Sp. z o.o. oraz Ferox Energy 
Systems Sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji projek-
tów wyniesie ponad 40 mln złotych, 
z czego blisko 13,5 mln to wyso-
kość dotacji. Pozostałe koszty po-

kryje ECO Kogeneracja, posiłkując 
się kredytami komercyjnymi.

W wyniku realizacji inwestycji 
w Tarnobrzegu i Malborku, a tym sa-
mych częściowym zastąpieniu produk-
cji ciepła opartej na węglu kamiennym 
gazem ziemnym, nastąpi znaczące 
(o około 25% r/r.) obniżenie emisji za-
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nieczyszczeń (m.in. pyłu, CO2) emito-
wanych przez źródła węglowe spółek 
z Grupy ECO w tych miejscowościach.

Osiągnięcie efektu ekologicznego 
poprzez budowę źródeł wysokospraw-
nej kogeneracji to główne założenie 
wsparcia finansowego udzielanego 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
tego typu inwestycje w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

Dofinansowanie inwestycji w Mal-
borku i Tarnobrzegu jest realizowa-
ne w ramach konkursu zamknięte-
go ogłoszonego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej - Program Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniej-
szenie emisyjności gospodarki - Dzia-
łanie 1.6. Promowanie wykorzysty-
wania wysokosprawnej kogeneracji 
ciepła i energii elektrycznej w oparciu 
o zapotrzebowanie na ciepło użytko-
we; Poddziałanie 1.6.1. Źródła wyso-
kosprawnej kogeneracji.

ECO Kogeneracja zapewniło so-
bie również dofinansowanie dla ko-
lejnych czterech projektów budowy 
źródeł kogeneracyjnych. Nowe inwe-
stycje zostaną zrealizowane w Jeleniej 
Górze, Żarach, Żaganiu i Nowej Soli. 
W Jeleniej Górze planowana jest za-
budowa źródła wysokosprawnej ko-
generacji gazowej opartej na silniach 
gazowych o łącznej mocy elektrycz-
nej 8 MW, natomiast w woj. lubuskim 
łączna mocy elektryczna trzech ukła-
dów wyniesie 6 MW.

Budowa wysokosprawnych źró-
deł kogeneracyjnych to jeden z kluczo-
wych kierunków rozwoju Grupy Kapita-
łowej ECO, gwarantujący w przyszłości 
uzyskanie przez lokalne systemy cie-
płownicze statusu systemów efektyw-
nych energetycznie.

Kolejnym z zaplanowanych działań 
jest budowa nowego gazowego układu 
wysokosprawnej kogeneracji również 
w Opolu o mocy elektrycznej 8 MW.

fot. ECO Kogeneracja
o

ECO Kogeneracja sp. z o.o. w Opolu wchodzi w skład Grupy Kapitałowej 
ECO. Właścicielem spółki w 100% jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny 
SA - wiodąca spółka ciepłownicza w kraju, obok Fortum i Veolia, ale 
jedyna z polskim kapitałem. Prowadzi działalność energetyczną na 
terenie blisko 50 gmin na obszarze 10 województw kraju, dostarczając 
ciepło dla ponad pół miliona Polaków. Podstawową działalnością 
większości spółek tworzących GK ECO jest produkcja oraz dystrybucja 
ciepła. Drugą wiodącą gałąź produkcyjno - usługową stanowi produkcja, 
sprzedaż oraz obrót energią elektryczną. Działalność w tym zakresie 
prowadzą spółki: ECO SA, ECO Jelenia Góra oraz ECO Kogeneracja. 
Naszym największym partnerem i jednocześnie posiadaczem 53 % 
akcji jest Gmina Opole. Pozostałe udziały ma niemiecki koncern E.ON 
edis energia sp. z o.o.
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Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało w  dniach  20-22 lutego 2019 
r.  w  Szczecinie - XI Konferencję „Termiczne Przekształcanie Odpadów 

Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”. Spotkanie 
moderował prof. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej. Partnerami Konferencji 
byli: Dalkia Wastenergy, Rafako S.A. oraz TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia S.A. 
Oddział w Polsce. Partnerem Prawnym była Kancelaria CMS, natomiast współpracę 
podjęło Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów oraz firma SICK.

Wydawnictwo „Nowa Energia”

O TPOK w Szczecinie

Uczestnicy XI Konferencji TPOK 2019

Aktualny potencjał paliw RDF na rynku i kierunki ich wykorzystania 
omówił dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu 

Chemicznej Przeróbki Węgla

Moderatorem Panelu Dyskusyjnego była Agnieszka Skorupińska 
z Kancelarii CMS. Głos w debacie zabrali (od lewej): Szymon 
Cegielski, Dyrektor Kontraktu ITPOK Poznań, SUEZ Zielona 

Energia sp. z o.o.; Grzegorz Gilewicz, Dyrektor, Oddział 
Elektrociepłownia Rzeszów - PGE Energia Ciepła S.A.; Andrzej 

Drewniak, Przewodniczący, Stowarzyszenie Producentów 
Energii z Odpadów; Katarzyna Kruszka-Pytlik, Kierownik, 

Oddział Zarządzania Zagospodarowaniem Odpadów, Wydział 
Gospodarki Komunalnej, Miasto Poznań; Jarosław Kołodziejczyk, 
Kierownik Wsparcia Technicznego, Krakowski Holding Komunalny 

SA w Krakowie; Tomasz Lachowicz, Prezes Zarządu, Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.; Adam Sabuda, Portfolio 

Manager, Alternative Fuels, Fortum Power and Heat Polska 
Sp. z o.o.; dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor, Instytut 
Chemicznej Przeróbki Węgla; Elżbieta Streker-Dembińska, 

Dyrektor Techniczny ZTUO, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie; prof. Grzegorz Wielgosiński 

z Politechniki Łódzkiej
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Tomasz Lachowicz, Prezes 
Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Sp. z o.o. - Gospodarz 
Konferencji, omówił pierwszy rok 

eksploatacji spalarni

Szymon Cegielski, Dyrektor Kontraktu 
ITPOK Poznań z SUEZ Zielona Energia 

omówił temat „PPP jako model współpracy 
Samorządu i Partnera Prywatnego 

pozwalający zaplanować rynkowe stawki 
za zagospodarowanie odpadów” 

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość skorzystania z najlepszego halowego toru 
kartingowego w Europie, jedynego tej klasy w Polsce

Energetyczne wykorzystanie paliwa 
alternatywnego RDF w produkcji ciepła 
i energii elektrycznej w Elektrociepłowni 
Zabrze omówił Adam Sabuda z Fortum 

Power and Heat Polska

Podczas pierwszego dnia konferencji, po zakończeniu oficjalnej części merytorycznej 
odbyła się uroczysta kolacja z występem zespołu. W trakcie kolacji rozlosowano 
i wręczono uczestnikom nagrody ufundowane przez Partnerów Konferencji oraz 

Wydawnictwo „Nowa Energia”

Wycieczka techniczna do ZUO Szczecin - zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
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Określenie Power to Heat (P2H) dotyczy zagospodarowania produkcji energii 
elektrycznej z  OZE, w  szczególności pogodowo-zależnych wiatrowych 

i słonecznych oraz wodnych (tzw. Green Power to Heat - gP2H). Koncepcja P2H 
opiera się na integracji rynków energii elektrycznej i  systemów ciepłowniczych, 
z której mają wynikać dwie podstawowe korzyści: wzrost możliwości bilansowania 
systemów elektroenergetycznych poprzez magazynowanie w  cieple nadwyżek 
produkcji energii elektrycznej z OZE oraz dodatkowe przychody przedsiębiorstw 
ciepłowniczych z  tytułu sprzedaży ciepła przy niższym koszcie jego wytworzenia 
(z większą marżą)2. 

Tomasz Kowalak, Grzegorz Wiśniewski1, Konrad Wiśniewski, 
Katarzyna Michałowska-Knap, Instytut Energetyki Odnawialnej

Techniczno-ekonomiczne podstawy wykorzystania 
w systemach ciepłowniczych niezbilansowanej

energii elektrycznej z OZE 

Wyróżnia się cztery podstawowe 
technologie wykorzystywane w pro-
jektach P2H:

 � kotły elektryczne rezystancyjne,
 � kotły elektryczne elektrodowe,
 � podgrzewacze rezystancyjne,
 � pompy ciepła.

Technologia P2H może funkcjono-
wać w oparciu o system magazynowa-
nia ciepła, ale również w oderwaniu 
od zasobników ciepła. Zastosowanie 
magazynu uwydatnia korzyści płyną-
ce z P2H oraz eliminuje ograniczenia 
(zarówno po stronie dostawcy, jak i od-
biorcy, co otwiera pole do współpracy 
na zasadach rynkowych).

 � Zainteresowanie 
w Polsce

Preferencje kierunków inwestowa-
nia w OZE w ciepłownictwie ilustru-
ją wyniki ankiety przeprowadzonej 

przez Instytut Energetyki Odnawia-
nej (IEO), we współpracy z Izbą Go-
spodarczą Ciepłownictwo Polskie, 
w lutym 2018 r.3, wśród koncesjono-
wanych przedsiębiorstw ciepłowni-
czych. W ankiecie wzięły udział 44 
podmioty dysponujące 13,7% łącz-
nej mocy zainstalowanej w polskich 

systemach ciepłowniczych. Mediana 
mocy zainstalowanej w próbie wy-
nosiła 62,5 MW. Pytania dotyczyły 
preferowanych sposobów osiągania 
przez przedsiębiorstwa ciepłownicze 
statutu efektywnego systemu cie-
płowniczego (minimum 50% udział 
energii z OZE lub ciepła odpadowe-

Rys. 1. Zainteresowanie poszczególnymi technologiami OZE i magazynowania ciepła 
w ankietowanej grupie przedsiębiorstw. Ozn.: STES - sezonowe magazyny ciepła, TES 

- dobowe magazyny ciepła, KS - kolektory słoneczne, KB - kotły na biomasę, GPtH 
- (green) power to heat, PC - pomocy ciepła (geotermalne i PtH) 

Źródło: badanie ankietowe IEO

33%
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Zainteresowanie technologiami OZE i magazynami ciepła wśród ankietowanych
liczba ankietowanych PEC zainteresowana inwestycjami: 46
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go, ankietowane firmy nie miały moż-
liwości wskazania na kogenerację).

Wyniki badania wskazują (rys. 1), 
że największym zainteresowaniem cie-
szą się kotły na paliwa z biomasy. Duże 
zainteresowanie „dobowymi” magazy-
nami ciepła to naturalny wynik pozy-
tywnych doświadczeń we współpra-
cy kogeneracji z tą technologią. Co 
ciekawe, było ono często połączone 
z zainteresowaniem technologią Gre-
en Power-to-Heat (P2H), która to cieszy 
się zainteresowaniem porównywalnym 
(37%) do zainteresowania kolektorami 
słonecznymi.

 � Potencjał krajowy

Obecnie stosowane technologie 
w ciepłownictwie systemowym, oparte 
na spalaniu paliw stałych i modelach 
biznesowych opartych na utrzymaniu 
dotychczasowego zapotrzebowania 
na ciepło przy wysokiej temperaturze 
jego odbioru, uniemożliwiają zwiększe-
nie udziału OZE ponad kilka procent, 
bez natrafienia na barierę zasobów 
(np. w przypadku biomasy) i ryzyko 
zwiększenia kosztów operacyjnych 
i kosztów ciepła. Obecna paleta tech-
nologii ciepłowniczych i ich odrębność 
(brak synergii) w stosunku do całego 
systemu energetycznego jest stosun-
kowo uboga - rys. 2a. (tzw. I i II gene-
racja systemów ciepłowniczych wg 
klasyfikacji uniwersytetu w Aalborg). 
Nowoczesne systemy ciepłownicze 
w Europie, a w szczególności takie 
jak stosowane już obecnie np. w Da-
nii (rozwiązanie modelowe), nie mają 
problemu z wdrażaniem rozwiązań 
wpisanych w politykę klimatyczno-
-energetyczną UE i ochronę atmosfe-
ry (w tym zapobieganie powstawaniu 
smogu), gdyż są lepiej (nawet lepiej niż 
elektromobilność w sektorze trans-
portu) zintegrowane z rynkiem ener-
gii elektrycznej. Co więcej, korzystają 
one na integracji rynków bardziej niż 
elektroenergetyka, zagospodarowu-
jąc w ciepłownictwie niezbilansowa-
ne moce elektryczne i nadwyżki - rys. 

2b. (tzw. III i IV generacja systemów 
ciepłowniczych, op. cit.)4.

Nowe systemy ciepłownicze - two-
rzone na zasadzie stopniowego wpro-
wadzania zróżnicowanych technologii 
OZE i dzięki nim, doprowadzania do 
udziałów OZE przekraczających 50% 
w wytwarzaniu ciepła (efektywne sys-
temy ciepłownicze) - muszą bazować 
na różnych zasobach i technologiach.

Przyjmując założenie, że m.in. pod 
wpływem regulacji unijnych, wszystkie 

koncesjonowane przedsiębiorstwa cie-
płownicze będą dążyć do uzyskiwania 
statusu efektywnego systemu ciepłow-
niczego dzięki wykorzystaniu odnawial-
nych zasobów energii i uwzględniając 
trend do wprowadzania nowych tech-
nologii ciepłowniczych III i IV generacji, 
dokonano oceny realnego potencjału in-
westycyjnego w OZE w ciepłownictwie. 
Wyniki symulacji przedstawia rysunek 3.

Przyrost potencjału inwestycyjnego 
w latach 2016-2030 (8,16 GW) w 50% 

a

b

Rys. 2. Wprowadzanie nowych technologii i integracja ciepłownictwa z systemem 
energetycznym jako sposób na zwiększanie udziałów OZE w sposób zrównoważony 

środowiskowo: a) systemy tradycyjne I i II generacji, 
b) systemy zintegrowane III i IV generacji 

Źródło: Projekt Heat Road Map Europe‘2050 - Multi-level actions for enhanced Heating & 
Cooling plans”, oprac. graficzne i adaptacja - IEO



76 nr 2 (67)/2019
O

d
n

aw
ia

ln
e 

Ź
r

ó
d

ła
 E

n
er

g
ii

byłyby w stanie wnieść wkład w walkę 
ze smogiem w dwójnasób: eliminować 
najbardziej emisyjne źródła indywidual-
ne (po przyłączeniu nowych odbiorców 
do sieci ciepłowniczej), a jednocześnie 
nie zwiększać emisji własnej.

 � Warunek opłacalności 
technologii P2H

Warunkiem efektywnego zastoso-
wania technologii P2H jest osiągnięcie 
racjonalnego okresu zwrotu z inwesty-
cji w instalację P2H. Warunkiem ko-
niecznym jest zrównoważenie niezbęd-
nego przyrostu kosztów stałych przez 
odpowiednio dużą redukcję kosztów 
zmiennych, będących wypadkową 
kosztu wytworzenia ciepła w techno-
logii dotychczasowej oraz kosztu pozy-
skania energii elektrycznej na potrzeby 
instalacji P2H.

Na rysunku 4 przedstawiono 
ogólną koncepcję wyboru technologii 
w funkcji ceny energii elektrycznej, ze 
wskazaniem przestrzeni biznesowej dla 

Rys. 3. Scenariusz rozwoju potencjału OZE w ciepłownictwie systemowym 
Źródło: oprac. IEO 

Rys. 4. Zakres wyboru form zasilania w ciepło w funkcji cen energii elektrycznej  
Źródło: opracowanie własne IEO na podstawie Flex4RES

opiera się na źródłach całkowicie bez-
emisyjnych (wytwarzanie energii bez 
procesów spalania), które mogą wy-
eliminować ok. 10-20% (w zależności 
od tego czy włączane i zastępowane 

będą źródła najbardziej emisyjne) emisji 
szkodliwych zanieczyszczeń z ciepłow-
nictwa do atmosfery. Tak zmodernizo-
wane ciepłownie, po uzyskaniu statusu 
systemów efektywnych energetycznie, 
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P2H, natomiast na rysunku 5 kluczowy 
warunek opłacalności P2H.

Wykorzystanie energii elektrycz-
nej do wspomagania produkcji ciepła 
w instalacji P2H może być racjonalne 
inwestycyjnie pod warunkiem, że dla 
określonej wielkości produkcji suma 
kosztów stałych i zmiennych ciepłowni 
rozbudowanej o człon bezemisyjny da 
wynik niższy niż dla niezmodernizowa-
nej ciepłowni węglowej, jednocześnie 
pozwalając osiągnąć cenę sprzedaży 
produktu w granicach akceptowalnych 
przez Prezesa URE. Wprowadzenie 

zmian do dotychczasowej instalacji mo-
że mieć też szczególny sens w sytu-
acji, gdy ujemna dynamika sprzedaży 
ciepła prowadzi do konfliktu pomiędzy 
kalkulacją kosztów tradycyjnej dzia-
łalności, a reżimem regulacyjnym na-
kładanym na przedsiębiorstwo przez 
Prezesa URE.

Zachodzi jednak kluczowe pytanie: 
kiedy i przy jakich uwarunkowaniach 
możliwe są do osiągnięcia wartości 
kosztów stałych i kosztów zmiennych, 
które taki efekt zapewnią? Odpowiedź 
na nie silnie zależy zarówno od wybra-

nego rozwiązania technologicznego, 
jak i od realnych warunków funkcjono-
wania (otoczenia rynkowego), w szcze-
gólności dostępnego wolumenu energii 
elektrycznej z OZE z ceną niższą niż 
akceptowalna cena ciepła. W realiach 
polskiego rynku najbardziej prawdopo-
dobne jest wystąpienie takiej sytuacji 
przy nadmiarze (względem potrzeb) 
generacji wiatrowej, która w Polsce 
dysponuje mocą 6 GW.

Profil obciążenia ciepłownicze-
go jest w warunkach polskich w du-
żym stopniu skorelowany z profilem 
generacji wiatrowej (rys. 6). Zmiany 
klimatu i zmiany rozkładu prędkości 
wiatru, postęp technologii w energe-
tyce wiatrowej (coraz wyższe cało-
roczne współczynniki wykorzystania 
mocy i bardziej w cyklach rocznych 
wyrównane profie generacji wiatro-
wej) oraz coraz większe znaczenie 
roli zaopatrzenia w ciepłą wodę użyt-
kową i chłód w okresach letnich po-
wodują, że pomimo zmian na rynku, 
sektory ciepła i energetyki wiatro-
wej pozostaną ze sobą skorelowa-
ne w dłuższej perspektywie. Latem, 
w celu jeszcze lepszego dopasowa-
nia do profilu ciepłowniczego, ener-
getyka wiatrowa może być wspierana 
przez fotowoltaikę. Łatwo zauważyć, 
że profile sezonowe są silnie skore-
lowane. Energetyka cieplna szczyt 
produkcji osiąga w okresie zimowym, 
który odpowiada profilowi produkcji 
energetyki wiatrowej.

Na tej podstawie można wyciągnąć 
wniosek, że ceny energii elektrycznej 
najkorzystniejsze z punktu widzenia 
ciepłownictwa, pojawią się na rynku 
właśnie w okresie jesienno-zimowym, 
kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest 
największe, a ceny energii elektrycznej 
najniższe (rys. 7).

Do powyższych czynników wpły-
wających na możliwości synergii mo-
deli biznesowych energetyki wiatrowej 
i ciepłownictwa dochodzi duża toleran-
cja źródeł ciepła na zmienność profilu 
dostawcy energii. Elektrownie wiatrowe 
muszą się bilansować nie tylko w cy-

 
Rys. 5. Warunek opłacalności wdrożenia technologii P2H 

Źródło: opracowanie własne IEO

Rys. 6. Zestawienie profili obciążenia ciepłowniczego oraz generacji wiatrowej  
Źródło: PSE, profile ciepłownicze oprac. i skorelowane przez IEO
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Rys. 7. Przebieg zmienności cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego (w 2016 r.) 
Źródło: TGE, PSE, oprac. IEO

Rys. 8. Porównanie wyników opłacalności kotłów elektrycznych 
scentralizowanychi rozproszonych. 

Źródło: opracowanie własne IEO
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Dzienna generacja energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych [MWh] TGE-RDN

klach rocznych (np. w systemie aukcyj-
nym), ale przede wszystkim w cyklach 
dobowo-godzinnych, a przychód ze 
sprzedaży energii z farm wiatrowych 
zależy od ceny giełdowej energii na 
rynku dnia następnego (tzw. RDN). 
Możliwość sprzedaży ciepłowni ener-
gii elektrycznej wtedy, gdy jej cena jest 
niska lub nawet ujemna, a takie możli-
wości daje zmiana od stycznia 2019 r. 
regulaminu Towarowej Giełdy Energii 
(TGE), jest atrakcyjną opcją dla obydwu 
stron. Nawet w warunkach 2016 r., przy 
jeszcze stosunkowo płaskim w profi-
lu cenowym energii elektrycznej (ze 
wszystkich źródeł wytwórczych) przez 
niemal 40% godzin cena energii elek-
trycznej była tańsza od ceny ciepła.

Integracja sektorów elektroenerge-
tyki i ciepłownictwa daje duże możliwo-
ści wygospodarowana nadwyżki eko-
nomicznej w obu sektorach oraz niesie 
ze sobą wartość dodaną w postaci ob-
niżenia emisji nie tylko w ciepłownic-
twie (zastępowanie węglowego źródła 
wysoce emisyjnego, źródłem bezemi-
syjnym), ale także w elektroenergetyce 
(lepsze planowanie pracy tzw. „rezerwy 
gorącej” w systemie energetycznym 
i ograniczenie wykorzystania najbar-
dziej emisyjnej „rezerwy zimnej”).

 � Przykładowe 
warunki opłacalności 
zastosowania P2H

Na rysunku 8 przedstawiono wy-
nik przykładowych obliczeń dla in-
stalacji zrealizowanej w sposób al-
ternatywny: dla kotła elektrycznego 
zainstalowanego w ciepłowni lub za-

stąpionego wieloma jednostkami o tej 
samej mocy sumarycznej, ale rozpro-
szonymi w sieci - zlokalizowanymi np. 
w węzłach ciepłowniczych bezpo-
średnio w pobliżu odbiorców ciepła. 
Z uwagi na złożoność problemu ana-
lizy prowadzono w oparciu o obec-
ne relacje cen energii elektrycznej 
z OZE i ciepła. Na przyszłość łatwo 
przewidzieć szybki wzrost cen cie-
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pła (rosnące ceny paliw i koszty śro-
dowiskowe) i coraz większe niezbi-
lansowanie mocy wiatrowej (spadek 
cen w dolinach zapotrzebowania na 
energię elektryczną). A to oznacza, że 
poniżej przedstawione wyniki ekono-
miczne będą znacznie bardziej opty-
mistyczne niż obecnie5.

Założono, że w takim przypad-
ku koszty przyłączenia i opłaty sie-
ciowej stałej nie obciążają inwestora, 
gdyż moce poszczególnych jednostek 
mieszczą się w pułapie mocy umow-
nych lokalnych instalacji, a umieszcze-
nie źródła ciepła po stronie odbiorców 
ogranicza straty w sieci ciepłowniczej. 
Przeanalizowano dwa warianty czasu 
wykorzystania kotłów elektrycznych:

A) Kotły elektryczne pracują wy-
łącznie poza sezonem grzewczym, 
na potrzeby zapewnienia cwu bez ko-
nieczności uruchamiania kotła węglo-
wego w ciepłowni, dzięki czemu unika 
się emisji poza sezonem grzewczym 
i ponoszenia strat w sieci ciepłowni-
czej, ale tylko na relatywnie niewiel-
kim strumieniu energii amortyzowana 
jest inwestycja, dodatkowo z ryzykiem 
braku dostępności mocy wiatrowych 
w okresie letnim;

B) Kotły elektryczne pracują wy-
łącznie w sezonie grzewczym, gdy do-
stępna jest nadwyżka energii elektrycz-
nej ze źródeł wiatrowych.

Jak widać, wyniki ekonomiczne 
dla wariantu z rozproszonymi kotłami 
elektrycznymi w sezonie grzewczym 
przedstawiają się znacznie korzyst-
niej niż dla kotła centralnego. Kwestią 
kluczową dla analizowanego przy-
padku pozostaje dostępność taniej 
energii elektrycznej.

W przełamaniu barier ekonomicz-

nych towarzyszących nowym roz-
wiązaniom w ciepłownictwie, poza 
uwzględnieniem prognoz cen energii 
elektrycznej i ciepła (będzie to przed-
miotem drugiej części artykułu, może 
pomóc planowany nowy program Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
pn. „Ciepło z OZE”. Zgodnie z założe-
niami Programu6 wsparcie pilotażo-
wych inwestycji polegających na jedno-
czesnych inwestycjach w co najmniej 
dwa OZE w tym:

 � wykorzystanie energii z co najmniej 
jednego źródła pogodowo-zależne-
go (kolektorów słonecznych, elek-
trowni wiatrowych lub systemów 
fotowoltaicznych) oraz

 � budowie zintegrowanego z nimi 
magazynu ciepła (dobowego lub 
sezonowego).
Celem inwestycji ma być m.in. 

uzyskanie przez przedsiębiorstwo 
ciepłownicze statusu „efektywnego 
systemu ciepłowniczego” (zgodnie 
z wymogiem dyrektywy o efektyw-
ności energetycznej, w tym uzyskania 
50% udziału energii z OZE). Przewi-
dziane są dwa etapy:

 � pilotaż na lata 2019-2023, w tym 
budowa instalacji demonstracyj-
nych, w szczególności w konce-
sjonowanych przedsiębiorstwach 
ciepłowniczych, termin naboru: od 
czerwca 2019,

 � replikacja w  latach 2020-2025 
w  postaci nowych projektów 
i  wykorzystania doświadczeń 
z pierwszej fazy pilotażu w latach 
2018-2020.
Ogłoszenie Programu „Ciepło 

z OZE” i naboru wniosków jest plano-
wane na maj 2019 r.

 � Wnioski

Technologia P2H, przydatne narzę-
dzie wspomagające zarządzania bie-
żącym bilansem mocy na rynku energii 
elektrycznej, w warunkach polskiego 
rynku energii elektrycznej, aktualnie na-
potykać może na bariery ekonomiczne.

Ograniczenia te mogą ulec zredu-
kowaniu w miarę:

 � wzrostu cen ciepła z powodów fun-
damentalnych (ceny paliwa i po-
zwoleń na emisję),

 � wzrostu udziału źródeł wiatrowych 
w miksie energetycznym i zdyna-
mizowania realnych cen godzino-
wych na rynku energii elektrycznej 
(wzrostu wolumenu energii z cena-
mi wyraźnie niższymi od cen ciepła, 
w tym ujemnymi),

 � rozwoju własnych źródeł wiatro-
wych (w przyszłości także foto-
woltaicznych, które na ryku energii 
elektrycznej mają podobne pro-
blemy z  bilansowaniem mocy) 
w obrębie i bezpośrednim pobliżu 
ciepłowni (uwarunkowane radykal-
nym złagodzeniem przepisów usta-
wy „odległościowej”),

 � zmiany mechanizmów wyceny 
usług sieciowych w taryfach, skut-
kującej obniżeniem udziału opłat 
sieciowych w kosztach pozyskania 
taniej energii elektrycznej z Krajo-
wego Systemu Energetycznego.

o

1) kontakt do autorów: tkowalak@ieo.pl

2) minimalna cena energii elektrycznej na TGE to do niedawna 70 PLN/MWh (19,44 PLN/GJ) pojawiające się w sytuacjach jej bardzo dużej nadpodaży, połączonej z ograniczonymi 
możliwościami transgranicznego przesyłu; od 1.01.2019 r. dolna granica ceny energii elektrycznej na Rynku Bilansującym została obniżona do -50 000zł/MWh.

3) Instytut Energetyki Odnawialnej: Założenia do ustanowienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu wsparcia dla ciepłownictwa w zakresie 
budowy, modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych współpracujących z OZE i magazynami ciepła. Ekspertyza dla NFOŚiGW. Warszawa 2018.

4) IV generacja (tzw. 4GDH) jest to koncepcja, która - za pomocą inteligentnych sieci ciepłowniczych - zapewnia dostawy ciepła w budynkach niskoenergetycznych o niskich stratach 
sieci i wykorzystuje potencjał źródeł ciepła (OZE) o niskiej temperaturze. I generacja (tzw. 1GDH) wykorzystuje wyłączne źródła kopalne energii, o najwyższej temperaturze czynnika 
grzewczego na zasilaniu, dostarczane do budynków o niskim standardzie energetycznym. Generacje I i II są pośrednie. Przyp. aut., na podstawie Henrik Lund et al,.

5) Prognoza kosztów będzie to przedmiotem drugiej części artkułu. Przyp. aut.

6) Zbigniew Kamieński: założenia programu „Ciepło z  OZE”. NFOŚiGW, 2018. URL: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art, 1289,cieplo-z-odnawialnych-zrodel-energii-
nfosigw-opracowuje-program-pilotazowy.html 
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