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Uwarunkowania i zasady
funkcjonowania obszarów samowystarczalnych 
energetycznie - wybrane aspekty

W Polsce coraz częściej dyskutuje się na temat samowystarczalności energetycznej. 
Wiele miast, gmin, związków gmin, czy też innych wydzielonych obszarów 

rozumianych jako sfera wspólnego działania, chce korzystać na dużą skalę z własnych 
zasobów energetycznych, przede wszystkich tych odnawialnych. Żeby właściwie 
opracować strategię rozwoju dla takich obszarów należy poprawnie zdefiniować 
pojęcie „obszar samowystarczalny energetycznie”. 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Częstochowska

W monografii [1] autorzy na pod-
stawie przeprowadzonych badań po-
dają definicję gminy samowystarczal-
nej energetycznie, którą to definicję 
można by zaadoptować do takich ob-
szarów: „Obszar samowystarczalny 
energetycznie to wydzielony związek 
podmiotów administracyjnych (gminy, 
powiaty, związki miast i gmin, czy po-
wiatów w różych konfiguracjach), na 
terenie których wytwarza się więcej 
energii elektrycznej i ciepła, niż wynosi 
ich całkowite zapotrzebowanie na ener-
gię. Ta energia powinna być w całości 
lub znacznej części wykorzystywana 
lokalnie na potrzeby tego obszaru, a jej 
wytwarzanie powinno odbywać się na 
bazie lokalnie występujących zasobów 
energetycznych, w tym OZE”.

Rozwijając tą definicję możemy 
uznać, że obszar będzie samowystar-
czalny energetycznie przy spełnieniu 
pewnych warunków:

 � obszar, na terenie którego wytwa-
rza się więcej energii niż wynosi je-
go sumaryczne zapotrzebowanie,

 � energia wytworzona lokalnie musi 

być w całości lub przynajmniej w du-
żej części wykorzystana lokalnie,

 � wytwarzanie energii nie może 
ograniczać się tylko do energii 
elektrycznej - energia cieplna po-
winna pokrywać min. 50% zapo-
trzebowania tego obszaru,

 � generowanie energii odbywa się 
tylko i wyłącznie na bazie lokalnie 
występujących zasobów (słońce, 
wiatr, biomasa, hydroenergia, geo-
termia, odpady wszelkiego typu ...).
W listopadzie 2018 r. Ministerstwo 

Energii ogłosiło projekt nowej Polityki 
Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 
2040). Jak zawsze przy ogłaszaniu no-
wej polityki energetycznej wzbudziła 
ona wiele uwag i kontrowersji wśród 
specjalistów. Nie mniej jednak zary-
sowano w tym dokumencie główne 
kierunki rozwoju energetyki w okresie 
długoterminowym. Nie jest celem tego 
artykułu polemizowanie czy zostaną 
one w pełni zrealizowane. Trudno to 
w tym momencie określić. Nie mniej 
jednak są one wskazówką dla innych 
podmiotów, które również muszą opra-

cowywać swoje strategie rozwojowe. 
Strategie te powinny być kompatybilne 
w zasadniczych elementach ze strate-
gią ministerialną.

Zgodnie z Ustawą Prawo Energe-
tyczne [19] każda gmina zobowiązana 
jest do planowania i organizacji zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe na obszarze gminy. 
Jeżeli dyskutujemy tu o obszarach 
samowystarczalnych energetycznie 
rozumianych jako związki podmiotów 
w sferze wspólnego działania energe-
tycznego, to również plany i strategie 
dla tych obszarów powinny być kom-
patybilne i spójne dla danego obsza-
ru. Inaczej mówiąc, plany gospodarki 
energetycznej gmin powinny być zwe-
ryfikowane pod kątem spójności z pla-
nami gospodarki energetycznej Polski 
i przyczyniać się do osiągnięcia celów 
w zakresie zmian klimatu i zrównowa-
żonego wykorzystania energii określo-
nych w dokumencie PEP 2040.

Nieodłącznym elementem takiej 
strategii powinna być analiza uwarun-
kowań efektywnego wykorzystywania 
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lokalnych zasobów energetycznych, 
zwłaszcza Odnawialnych Źródeł Ener-
gii, występujących na terenie gmin/
miast pod kątem zwiększenia bezpie-
czeństwa energetycznego, poprawy 
stanu środowiska i obniżenia kosz-
tów wytwarzania i dystrybucji energii 
elektrycznej i ciepła, a tym samym ob-
niżenia cen energii dla mieszkańców 
i przedsiębiorców. Opracowane plany 
powinny przyczyniać się do poprawy 
jakości powietrza na obszarach, na 
których odnotowano przekroczenia 
jakości poziomów dopuszczalnych 
stężeń w powietrzu i realizowane są 
programy (naprawcze) ochrony po-
wietrza oraz plany działań krótkotermi-
nowych. Działania zawarte w strategii 
mają w efekcie doprowadzić do zwięk-
szenia samowystczalności energetycz-
nej danego obszaru, obniżenia kosz-
tów wytwarzania i dystrybucji energii 
elektrycznej i ciepła oraz redukcji emisji 
zanieczyszczeń do powietrza.

Niezbędnym elementem przy opra-
cowywaniu strategii rozwoju, obojęt-
ne w jakiej skali (krajowy system elek-
troenergetyczny, czy lokalne systemy 
elektroenergetyczne) są prognozy dłu-
goterminowe. W przypadku lokalnych 

systemów elektroenergetycznych mu-
szą one uwzględniać różne aspekty roz-
wojowe danego obszaru. Tym bardziej 
prognozowanie takich zjawisk dla ob-
szarów lokalnych jest bardzo trudne. 
W artykule [7] podano wiele przyczyn 
wpływających na to, że często takie pro-
gnozy są przeszacowane lub niedo-
szacowane. Jedną z przyczyn może 
być bardzo trudny lub wręcz niemożliwy 
dostęp do danych lokalnych, będących 
podstawą do opracowania metod i mo-
deli uwzględniających specyfikę funk-
cjonowania prognozowanych obszarów. 
Kolejnym elementem jest problem sa-
mych modeli predykcji i ich weryfikacji 
pod kątem prognoz długoterminowych 
dla obszarów lokalnych. Pierwsze prace 
i publikacje w tym obszarze pojawiły się 
w kraju na przełomie lat 90. poprzed-
niego wieku [8], [9], [10], [11], [12], [13]. 
W efekcie kolejnych badań i doświad-
czeń autorów pojawiły się monografie 
[6], [14], [15], [16], które jednak nie we 
wszystkich aspektach ujmują specyfikę 
i modele, które mogły by być przydatne 
dla sporządzenia prognoz dedykowa-
nych dla opracowania strategii rozwoju 
obszarów pod kątem samowystarczal-
ności energetycznej.

 � Warunki konieczne, 
kroki realizacji i korzyści 
z samowystarczalności 
energetycznej

Opracowanie polityki energetycz-
nej w skali makro jest zadaniem trud-
nym i wymagającym wielu założeń, któ-
re w finale nie muszą do końca być 
słuszne. Tym bardziej skomplikowaną 
materią jest opracowanie wieloletniej 
strategii energetycznej w skali mikro, 
czyli obszarów mniejszych niż krajowy 
system elektroenergetyczny.

Prawidłowe podejście do realizacji 
programu obszar samowystarczalny 
energetycznie powinno uwzględniać 
szereg aspektów, wśród których do 
niezbędnych należy zaliczyć:

 � analizę zasobów i potrzeb obszaru 
oraz definicje profili zużycia,

 � sprzyjające regulacje prawne,
 � plany, prognozy: średnio- i długo-

terminowe dopasowane do lokal-
nych uwarunkowań,

 � sieć firm wspierających (technolo-
dzy, wykonawcy, fachowcy od dofi-
nansowań, banki, prawnicy ...).
Na rys. 1 wskazano za autorami 

[21] schemat piramidy Trias Energeti-

Rys. 1. Schemat Piramidy Trias Energetica [23]
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ca koncepcji tworzenia zrównoważonej 
strategii energetyczno-środowiskowej 
w efekcie, której podstawą piramidy, 
a więc zasadniczą pozycją w strategii 
powinno być zmniejszenie zapotrzebo-
wania na energię dla takiego obszaru.

Dla osiągnięcia celu jakim jest sa-
mowystarczalność energetyczna ko-
nieczne jest inwestowanie w nowe 
źródła z równoczesnym działaniem 
zmierzającym do poprawy efektyw-
ności energetycznej istniejącej infra-
struktury. Decyzje o realizacji przed-
sięwzięć inwestycyjnych zmierzających 
do zmniejszenia zapotrzebowania na 
energię najczęściej opierają na ana-
lizie ich efektywności ekonomicznej. 
W monografii [1] autorzy szczegóło-
wo opisują różne mierniki poprawy 
efektywności energetycznej. Na ba-
zie wyznaczonych efektów energe-
tycznych planowanych do wdrożenia 
przedsięwzięć poprawy efektywno-
ści energetycznej (PEE) obliczane są 
roczne oszczędności wynikające ze 
zmniejszenia kosztów zużycia energii. 
W rachunku ekonomicznym w postaci 
odpowiednio wysokiej stopy dyskonta, 
ujęte zostają dodatkowo zmiany kosz-
tów unikniętych awarii, zmiany kosztów 
eksploatacyjnych oraz wartość rezydu-
alna, o ile możliwe są one do oszaco-
wania. Tak wyliczone wartości wyko-
rzystywane są w kalkulacji przepływów 
pieniężnych, za każdy rok funkcjono-
wania instalacji. Najczęstszym, a zara-
zem najprostszym wskaźnikiem oceny 
efektywności ekonomicznej wskazy-
wanym w [1] jest prosty okres zwrotu 
SPBT (ang. Simple Pay Back Time). 
Metoda ta daje szybką i wstępną infor-
mację o efektywności finansowej inwe-
stycji, bez uwzględniania w rachunku 
zmiany wartości pieniądza w czasie.

Ocena na podstawie SPBT powin-
na być jedynie wskazówką dotyczą-
cą danego przedsięwzięcia i nie może 
decydować o opłacalności inwesty-
cyjnej analizowanego środka popra-
wy efektywności energetycznej. W [1] 
autorzy szczegółowo opisują inne eko-
nomiczne wskaźniki: NPV (ang. Net 

Present Value), IRR (ang. Internal Rate 
of Return) i inne. Dodatkowo, zgodnie 
z wytycznymi NFOŚiGW dla każde-
go z działań powinien być obliczony 
wskaźnik dynamicznego jednostko-
wego kosztu efektu ekologicznego 
DGC (ang. Dynamic Generation Cost). 
Wskaźnik ten łączy wartość dyskonto-
wanych przepływów pieniężnych (wy-
datków związanych z inwestycją i zmia-
ny kosztów eksploatacyjnych w całym 
jej cyklu życia) z efektem ekologicznym 
wyrażonym w jednostkach fizycznych, 
związanych np. z redukcją emisji ana-
lizowanego działania PEE. Mówi on 
o wysokości nakładów na inwestycję 
przeliczonych na jednostkę efektu eko-
logicznego, np. 1 tonę CO2. Wskaź-
nik pokazuje nam więc niejako cenę 
jaką musimy zapłacić za efekt ekolo-
giczny, np. zredukowanie emisji o jed-
nostkę. Jeśli PEE przynosi pozytywny 
efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji) 
i jednocześnie generuje na tyle duże 
oszczędności wynikające ze zmniej-
szenia zużycia energii, że jest efektyw-
ne ekonomicznie (NPV>0), to wartość 
wskaźnika będzie większa ujemna. Im 
niższy wskaźnik tym bardziej opłacalna 
PEE. Dla działań efektywnych wartość 
DGC jest ujemna i oznacza, że oprócz 
osiągniętego efektu ekologicznego in-
westycja przynosi oszczędności. Jeśli 
inwestycja nie jest ekonomicznie opła-
calna to wartość wskaźnika DGC bę-
dzie większa od zera.

Obecna Ustawa z dnia 20 maja 
2016 r. o efektywności energetycznej 
(Dz.U. z dnia 11 czerwca 2016 r. poz. 
831) wprowadza oprócz obowiązków 
związanych z poprawą efektywności 
energetycznej, również system zachęt 
w postaci „białych certyfikatów”. Są to 
prawa majątkowe, które są przyzna-
wane za działania przynoszące po-
prawę efektywności energetycznej. 
Można je otrzymać jeżeli efekt efek-
tywnościowy przekracza 10 ton oleju 
ekwiwalentnego. Każdy przedsiębior-
ca planujący jakąkolwiek moderniza-
cję, zarówno procesu produkcyjnego, 
jak i procesów pomocniczych lub bu-

dynków - powinien przeprowadzić au-
dyt energetyczny, który pozwoli mu 
na wystąpienie do Urzędu Regulacji 
Energetyki o przyznanie białych cer-
tyfikatów, które zwiększą rentowność 
inwestycji. Tworzenie w takim przy-
padku obszarów samowystarczal-
nych energetycznie jest tym bardziej 
korzystne, gdyż może w takim przy-
padku wystąpić efekt synergii w po-
staci np. wspólnej inwestycji w koge-
nerację i zagospodarowanie części 
ciepła. Tak więc na etapie projektu 
działań zmierzających do samowy-
starczalności energetycznej możliwo-
ści takiej współpracy powinny zostać 
przeanalizowane.

W przypadku zwiększenia efek-
tywności energetycznej lokali miesz-
kalnych konieczne są spójne działania 
decydentów podmiotów tworzących 
obszar samowystarczalny energetycz-
nie w zakresie zwiększenia świadomo-
ści mieszkańców co do korzyści jakie 
niesie za sobą termomodernizacja bu-
dynków, wymiana starych źródeł ciepła 
na nowe energooszczędne i nisko emi-
syjne, jak również zapewnienie wspar-
cia finansowego dla realizacji inwesty-
cji lub wsparcia w uzyskiwaniu takiej 
pomocy od podmiotów zewnętrznych. 
Oczywiście największą rolę do odegra-
nia mają podmioty, w obszarze którymi 
zarządzają - modernizacja oświetlenia 
ulicznego i termomodernizacja budyn-
ków to najprostsze przykłady, a efekty 
takich działań mogą okazać się bar-
dzo istotne w bilansie energetycznym 
danego obszaru.

Centralną częścią piramidy powin-
no być zastosowanie odpowiednio wy-
selekcjonowanej energii odnawialnej 
dla danego obszaru. Innego rodzaju 
technologie OZE należy uwzględniać 
na obszarach, gdzie nasłonecznienie 
preferuje technologie solarne. Inną dla 
obszarów, gdzie występują doskonałe 
warunki wietrzne, a jeszcze inną, gdzie 
jest możliwość wykorzystania geoter-
mii. Produkcja energii ze źródeł odna-
wialnych pozwala w takich obszarach 
zmniejszyć zależność od energii po-
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chodzącej ze źródeł kopalnych i niższe-
go w rezultacie śladu węglowego w ca-
łej gospodarce energetycznej. Ponadto 
biopaliwa produkowane lokalnie mo-
głyby stać się częścią zrównoważonej 
polityki transportowej w mieście/gmi-
nie. Istnieje wiele praktycznych możli-
wości integracji systemów energii od-
nawialnej, jednak bariery szerokiego 
wykorzystania OZE nadal muszą być 
przezwyciężane. Na przykład, koszt 
i uzyskanie pozwolenia na instalację 
podgrzewacza wody użytkowej, czy in-
stalacji PV w istniejącym budynku mo-
że zniechęcać wielu właścicieli domów 
do ich instalacji. Często konieczne są 
zmiany w zakresie planowania prze-
strzennego i działania wspierające lo-
kalną politykę, by stworzyć infrastruk-
turę potrzebną do wsparcia instalacji 
solarnych, wiatrowych, geotermalnych, 
hydrogeologicznych i bioenergii w ska-
li niezbędnej do zaspokojenia potrzeb 
energetycznych danego obszaru w za-
kresie energii elektrycznej, ogrzewania 
i chłodzenia, by dany obszar mógł się 
stać samowystarczalny energetycznie.

Czubek piramidy, a więc najmniej-
sza jej część to dopiero wyselekcjo-

nowane najczystsze paliwa kopalne.
Aby zaspokoić zapotrzebowanie 

na usługi energetyczne w obszarze 
samowystarczalnym energetycznie po-
winny być również wyselekcjonowane 
paliwa dostarczane do użytkownika 
końcowego, w zależności od dostęp-
nej na danym obszarze infrastrukury. 
W pierwszej kolejności powinny być 
preferowane nośniki energii najmniej 
oddziałujące na środowisko.

Mając na uwadze samowystarczal-
ność w obszarze zaspokojenia potrzeb 
energetycznych niezbędny jest ściśle 
ukierunkowany obszar zadań, który 
można zdefiniować w punktach:

 � stworzenie grupy inicjatywnej i pod-
jęcie decyzji o  formie działania 
(spółka, spółdzielnia energetyczna, 
fundacja, klaster energii ... inne),

 � zaangażowanie samorządu tery-
torialnego,

 � na bazie analizy potrzeb i zasobów 
dobór technologii (ewentualnie eta-
powanie),

 � studium wykonalności,
 � szczegółowe opracowanie formal-

no-prawne dla poszczególnych ele-
mentów,

 � zdefiniowanie działań, ich kolejno-
ści i zależności między nimi,

 � popularyzacja wśród lokalnej spo-
łeczności - przejrzysta prezentacja 
zalet i wad,

 � plan finansowania (programy wspo-
magające).
Prawidłowa realizacja poszcze-

gólnych zadań powinna prowadzić do 
efektu komplementarnego w energety-
ce i przynieść szereg korzyści na da-
nym obszarze:

 � dostęp lokalnej społeczności do 
tańszej energii (własne źródła),

 � wzrost bezpieczeństwa energe-
tycznego danego obszaru oraz 
zwiększenie jego potencjału roz-
wojowego,

 � wprowadzanie nowoczesnych 
technologii, jako zachęta dla mło-
dych ludzi (nowe zawody),

 � nowe miejsca pracy i zlecenia dla 
lokalnych firm,

 � prosument wieloosobowy - budo-
wanie lokalnej społeczności i soli-
darności społecznej,

 � poprawa stanu środowiska,
 � zwiększenie ekonomicznej atrak-

cyjności gmin/miast, a tym samym 
potencjału rozwojowego danych 
obszarów,

 � promowanie wykorzystania OZE 
w danej gminie/mieście,

 � zwiększenie efektywności energe-
tycznej,

 � realizacja polityki energetycznej 
i środowiskowej Polski oraz UE.

 � Przykłady 
długoterminowych 
scenariuszy 
zapotrzebowania na 
energię dla wybranych 
gmin dążących do 
samowystarczalności 
energetycznej

Podobnie jak w artykule [7] kon-
strukcję wieloletnich scenariuszy roz-
wojowych dla gmin oparto o zasadni-
cze elementy rozwojowe wskazane 
w ministerialnej strategii „Polityki ener-
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Rys. 2. Prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną dla wybranych gmin do 2030 r. 
Źródło: Opracowanie własne
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getycznej Polski do 2050 roku” [20]. 
W cytowanym raporcie przyjęto, że 
krajowe zapotrzebowanie na energię 
pierwotną do 2030 r. nie zmieni się, 
utrzymując się na poziomie ok. 102-103 
Mtoe rocznie, by w kolejnych dwóch 
dekadach obniżyć się o ok. 15%. Sza-
cuje się również, że do 2050 r. produkt 
Polski wzrośnie o około 160%.

Ze względu na bardzo ubogi mate-
riał statystyczny jakim dysponują gminy 
metodyka konstruowania prognoz „top-

-down” opierać się będzie na przeno-
szeniu pewnych wskaźników progno-
stycznych makro uzyskanych w skali 
kraju na obszary gminne. Dla tych ce-
lów skorzystano również z prognoz 
ludności wykonanych przez GUS do 
2050 r. Do analiz wybrano trzy gminy 
o różnym charakterze: miejską, miej-
sko-wiejską i wiejską.

W przypadku badanych gmin dłu-
goterminowy przyrost zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną w stosunku 
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Rys. 3. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną do 2030 r. w podziale na 
sektory gospodarki w [MWh] dla gminy Wieluń 

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 4. Prognoza produkcji energii elektrycznej netto z węgla i gazu ziemnego 
do 2030 r. w [MWh] dla badanych gmin 

Źródło: Opracowanie własne
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do prognozowanego zapotrzebowa-
nia w 2020 r. wacha się od 12,7% do 
23,7%. Nie jest to duże zróżnicowanie. 
Przyrost długoterminowy na takim po-
ziomie może świadczyć o realności wy-
konanych prognoz. Na rys. 3 pokazano 
przykładową prognozę zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną dla wybra-
nej gminy w rozbiciu na poszczególne 
sektory gospodarki.

W przypadku długoterminowych 
prognoz zapotrzebowania na energię 
dla badanych gmin w ujęciu paliwowym 
należy zauważyć bardzo pozytywne 
trendy. Praktycznie w każdej badanej 
gminie zauważono zmiany w kierunku 
ograniczania produkcji energii z pa-
liw kopalnych typu węgiel kamienny 
i brunatny - w kierunku gazu ziemnego, 
który jest surowcem energetycznym 
mniej oddziaływującym negatywnie 
na środowisko.

W tym miejscu należy zwrócić uwa-
gę, że chociaż gęstość energii ze źró-
deł odnawialnych jest relatywnie niska, 
a zmienność niektórych zasobów np. 
(wiatr, słońce) powiększa problem ich 
efektywnego wykorzystania, to odna-
wialne źródła energii (także RDF z od-
padów) dostępne w gminie, bądź w są-
siednich gminach i regionach - mogą 
stanowić istotny wkład do całkowite-
go zapotrzebowania gminy w energię 
i znacznie poprawić ich samowystar-
czalność energetyczną.

 � Wnioski

W konkluzji ostatecznej należy 
podkreślić, że problem obszarów sa-
mowystarczalności energetycznej jest 
problemem złożonym i należy go roz-
patrywać w wielu aspektach. Jest to 
pewien proces gospodarczy, na któ-
ry mają wpływ czynniki ekonomiczne, 
prawne, polityczne i społeczne. W ar-
tykule starałem się zwrócić szczegól-
nie uwagę na przenikanie się pewnych 
procesów, które w efekcie mogą do-
prowadzić do samowystarczalności 
energetycznej. Poruszyłem jedynie 
część wątków, które istotnie mogą 
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Rys. 5. Prognozy wykorzystania OZE do produkcji energii elektrycznej netto dla gminy 
Wieluń do 2030 r. 

Źródło: Opracowanie własne
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wpłynąć na gospodarkę energetyczną 
danych obszarów w kierunku dążenia 
do samowystarczalności. Wiele in-
nych aspektów nie było poruszanych. 
Na przykładzie kilku gmin wykona-
łem prognozy długoterminowe, które 
są niezbędne przy ustalaniu strategii 
rozwoju danego obszaru. Prognozy 
te według mojej opinii powinny być 
kompatybilne z polityką enegetycz-
ną Polski, stąd metoda „top-down” 
uwzgledniająca polską strategię roz-
woju energetyki.
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Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

Polska zaliczana jest do najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej 
pod względem ilości szkodliwych związków znajdujących się w  powietrzu 

atmosferycznym. Jednocześnie według ostatniego raportu Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) z 2018 r. w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast 
znalazło się aż 7 leżących na terytorium Polski. 

Rola przedsiębiorstw ciepłowniczych

w walce ze smogiem

Są to: Opoczno, Żywiec, Rybnik, 
Pszczyna, Kraków, Nowa Ruda oraz 
Nowy Sącz. Niestety wśród 50 najbar-
dziej zanieczyszczonych miast Europy 
aż 36 miast jest z Polski, 7 z Bułgarii, 5 
z Włoch i 2 z Czech (rys. 1).

Możemy się pocieszać, że stęże-
nia PM2,5 rejestrowane w polskich 
miastach są ponad 2-3 razy niższe 
od tych rejestrowanych w najbardziej 
zanieczyszczonych miastach świata 
(w pierwszej dziesiątce jest 7 miast 
z Indii), ale tak na prawdę jest to mała 
pociecha, tym bardziej, że np. stężenie 
średnioroczne w najbardziej w Polsce 
zanieczyszczonym Opocznie (rys. 1) 
przekracza prawie 2-krotnie poziom 
dopuszczalny (25 μg/m3).

Niestety, oprócz wymienionych 
miast również w innych regionach Pol-
ski odnotowuje się także liczne prze-
kroczenia dopuszczalnych poziomów 
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu at-
mosferycznym. W sezonie letnim jest to 
zwykle ozon troposferyczny, natomiast 
w sezonie zimowym jest to głównie pył 

Rys. 1. Średnioroczne stężenia 
pyłu PM2,5 (w μg/m3) w najbardziej 

zanieczyszczonych 50 miastach Europy
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zawieszony PM10 i PM2,5 oraz rako-
twórczy benzo (a) piren. Podwyższone 
poziomy tych substancji spowodowane 
są głównie niską emisją, czyli emisją 
zanieczyszczeń z emitorów o wysoko-
ści nie przekraczającej 40 m, na którą 
składa się przede wszystkim transport 
samochodowy oraz sektor bytowo-ko-
munalny (ogrzewnictwo indywidualne). 
Szacuje się, że naszym kraju indywidu-
alne ogrzewnictwo odpowiada w blisko 
50% za przekroczenia dopuszczalnych 
stężeń PM10 i PM2,5 w powietrzu i aż 
w 88% za przekroczenia dopuszczal-
nych stężeń wielopierścieniowych wę-
glowodorów aromatycznych (WWA), 
w tym silnie rakotwórczego bezno (a) 
pirenu. Duża ilość zanieczyszczeń po-
wietrza w miastach spowodowana jest 
także brakiem lub zabudowywaniem 
istniejących wcześniej „korytarzy prze-
wietrzania miast”. Zwarta oraz wysoka 
zabudowa powoduje także kumulację 
substancji szkodliwych w centralnych 
obszarach miast. Dodatkowo koncen-
trację zanieczyszczeń potęgują tak-
że warunki klimatyczne, takie jak: ni-
ski poziom opadów oraz bezwietrzna 
pogoda. W takim przypadku docho-
dzi do powstawania zjawiska smogu, 
który szczególnie był uciążliwy pod-
czas ostatnich kilku zim. Udział dużych, 
przemysłowych źródeł emisji takich jak 
elektrownie, elektrociepłownie i duże 
ciepłownie miejskie oraz procesy pro-
dukcyjne w przemyśle w kształtowaniu 
się pól imisji w miastach i powstawaniu 
smogu jest niewielki.

Obecność pyłów w atmosferze jest 
zjawiskiem wybitnie niekorzystnym dla 
zdrowia ludzi. Duża ilość pyłu zawie-
szonego może powodować miażdży-
cę oraz choroby układy oddechowego 
(szczególnie narażone na negatywne 
oddziaływania są dzieci i osoby star-
sze). Szacuje się, że w Polsce rocz-
nie z powodu zanieczyszczonego po-
wietrza przedwcześnie umiera ponad 
45 000 osób.

Literatura rozróżnia dwa rodzaje 
smogu. Jednym jest smog fotochemicz-
ny, znany również pod nazwą „smogu 

typu Los Angeles” ze względu na głów-
ny obszar jego występowania. Okres 
jego powstawania to głównie miesiące 
od czerwca do września, w dni kiedy 
mamy do czynienia z słabym wiatrem 
oraz wysoką (ponad 30oC) temperaturą. 
Jego główną przyczyną jest występo-
wanie w powietrzu tlenków azotu oraz 
węglowodorów obecnych w spalinach 
samochodowych. W obecności pro-
mieniowania słonecznego związki te 
wchodzą w reakcje, których produktem 
są silne utleniacze, głównie ozon. W wy-
niku tych reakcji można zaobserwować 
lekko brunatną mgłę unoszącą się nad 
miastem, która w dużym stopniu ogra-
nicza zakres widzenia.

Drugim rodzajem smogu jest smog 
kwaśny, zwany także „smogiem lon-
dyńskim”. W przeciwieństwie do smo-
gu fotochemicznego powstaje przy 
niskich, bliskich 0oC temperaturach 
powietrza. Czynnikami powodującymi 
występowanie tego zjawiska są: brak 
ruchu mas powietrza przy wysokim po-
ziomie wilgotności oraz inwersji tempe-
ratury, a także wysokie stężenie tlen-
ków siarki, tlenków azotu oraz tlenków 
węgla w powietrzu.

W ostatnich latach zauważono, że 
smog powstający w Polsce w okresie 
zimowym nie jest ani typowym smo-

dochodzi do nasilania tego zjawiska, 
co jest związane z zjawiskami pogo-
dowymi naszego klimatu. Powstaje on 
najczęściej przy temperaturach poni-
żej 0°C, przy bezwietrznej wyżowej 
pogodzie, w warunkach występowa-
nia inwersji temperatury.

Pewnym paradoksem jest, że wie-
lokrotnie większe miasta Europy Za-
chodniej, np. Londyn, Paryż, czy Berlin 
- nie mają problemu ze smogiem zi-
mowym. Wynika to przede wszystkim 
z konsekwentnej polityki władz miej-
skich, które praktycznie całkowicie 
wyeliminowały indywidualne ogrze-
wanie w centrum miasta. Przykłado-
wo po wielkim smogu londyńskim 
z 1952 r., który przyniósł aż 12 000 
ofiar śmiertelnych - władze Londynu 
zakazały używania kominków na tere-
nie miasta i centrum Londynu podłą-
czono do elektrociepłowni. W Polsce 
wszystkie miasta ze starą zabudową 
w centrum (np. Kraków, Łódź, Zabrze, 
itp.) mają zimą problemy ze smogiem, 
gdyż właśnie centrum ogrzewane jest 
z indywidualnych piecy węglowych, 
zaś elektrociepłownie ogrzewają pe-
ryferyjne dzielnice mieszkaniowe, wy-
budowane w okresie powojennym. 
Smog zimowy (powodowany emisją 
z indywidualnych piecy węglowych) 

” Nie ulega więc wątpliwości, że najbliższe lata będą 
wymagały inwestycji w sektorze ciepłowniczym, 
by mógł on dalej pełnić swoją rolę - dostarczyciela 
ciepła mieszkańcom miast i miasteczek

giem fotochemicznym, ani smogiem 
kwaśnym. Smog ten, można powie-
dzieć „smog Polski”, tworzą głównie: 
pyły PM10, PM2,5, PM1 oraz wielo-
pierścieniowe węglowodory aroma-
tyczne, do których zaliczany jest benzo 
(a) piren. Powstający z tych związków 
smog pyłowy jest następstwem proce-
sów spalania paliw stałych w piecach 
o niskiej sprawności, które nie posia-
dają systemów oczyszczania spalin. 
W konsekwencji w okresie zimowym 

natomiast praktycznie nie występuje 
w Warszawie, czy Wrocławiu, gdyż 
centralne dzielnice miasta, zniszczone 
doszczętnie podczas wojny, zostały po 
wojnie odbudowane i od razu zostały 
podłączone do ciepła systemowego. 
Występujące w Warszawie epizody 
smogowe są wynikiem emisji komu-
nikacyjnej i napływem zanieczyszczo-
nego powietrza z podmiejskich osiedli, 
gdzie dominuje indywidualne ogrze-
wanie węglowe.
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Nie ulega wątpliwości, że zdecy-
dowanie najlepszym lekarstwem na 
problem zimowego smogu w Polsce 
jest likwidacja „niskiej emisji” w cen-
trach miast i miasteczek. Najbardziej 
radykalnym i zarazem najskuteczniej-
szym sposobem jest tu podłączenie 
centralnych dzielnic i obszarów miasta, 
o gęstej zabudowie, do ciepła syste-
mowego, czyli elektrociepłowni. Daje 
to podwójny efekt - eliminuje emisję ze 
spalania węgla w centrum miasta oraz 
uniemożliwia spalanie własnych odpa-
dów komunalnych w piecach domo-
wych. Realizowany program wymiany 
starych piecy węglowych na gazowe 
lub nowoczesne kotły węglowe tzw. V 
generacji (z automatycznym podawa-
niem paliwa do spalania za pomocą 
podajnika ślimakowego), tylko zmniej-
sza ilość emitowanych zanieczyszczeń, 
nie rozwiązując całkowicie problemu. 
Wydaje się, że dla skutecznej poprawy 
jakości powietrza w miastach zapew-
nienie ogrzewania mieszkań, a także in-
nych budynków - np. użyteczności pu-
blicznej, w centrum miasta za pomocą 
scentralizowanej sieci ciepła systemo-

wego jest rozwiązaniem najlepszym. 
Aby uniknąć napływu do miasta zanie-
czyszczonego powietrza z indywidual-
nej zabudowy dzielnic peryferyjnych, 
tam właśnie powinno się dokonać wy-
miany systemów grzewczych na gazo-
we, bądź węglowe V generacji.

Jest jednak drugi bardzo waż-
ny problem wymagający rozwiąza-
nia. Według danych Urzędu Regulacji 
Energetyki aż 61,7% przedsiębiorstw 
ciepłowniczych w Polsce ma moc po-
niżej 50 MW a jedynie 6,6% przedsię-
biorstw dysponuje mocą ponad 500 
MW. Większość mniejszych przedsię-
biorstw ciepłowniczych dysponuje wę-
glowymi kotłami rusztowymi, wodnymi 
(np. WR-5, WR-10, czy WR-25), których 
średni wiek wynosi najczęściej 30-40, 
a czasami nawet i 50 lat.

Obowiązujące Polskę, wynikające 
z członkostwa w UE, przepisy prawa:

 � Dyrektywa w  sprawie śred-
nich obiektów spalania (MCP) - 
2015/2193/WE,

 � Dyrektywa w sprawie emisji prze-
mysłowych (IED) - 2010/75/WE,

 � Decyzja wykonawcza komisji 

w sprawie konkluzji BAT dla du-
żych obiektów spalania (LCP) - 
2017/1442/WE,
wymuszają znaczące ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń również z pro-
cesów energetycznego spalania pa-
liw, w tym z sektora ciepłowniczego. 
Obie dyrektywy zostały implemento-
wane do prawa polskiego i zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowi-
ska w sprawie standardów emisyjnych 
dla niektórych rodzajów instalacji, źró-
deł spalania paliw oraz urządzeń spa-
lania lub współspalania odpadów (Dz. 
U. 2018, poz. 680), dopuszczalne stę-
żenia podstawowych zanieczyszczeń 
z procesu energetycznego spalania 
paliw ulegają znacznemu obniżeniu. 
W przypadku instalacji o mocy poniżej 
50 MW szczególnie istotne są wartości, 
które będą obowiązywać od 2030 r. 
(tab. 1). Konieczna będzie moderni-
zacja systemów odpylania oraz budo-
wa instalacji odsiarczania dla instalacji 
o mocy 20-50 MW.

W przypadku instalacji o mocy 
powyżej 50 MW, oprócz zapisów roz-
porządzenia (dyrektywy) od 2021 r. 

Tab. 1. Standardy emisyjne dla średnich obiektów spalania paliw, dla węgla kamiennego, 
dla stanu aktualnego oraz docelowego - 2030 r. (w mg/m3) 

Moc cieplna
SO2 NO2 Pył (TSP)

Aktualnie - 2019 Od 2030 r. Aktualnie - 2019 Od 2030 r. Aktualnie - 2019 Od 2030 r.

poniżej 5 MW 1500 1100

400 400

200 50

2-20 MW 1500 1100 100 50

20-50 MW 1500 400 100 30

Tab. 2. Standardy emisyjne dla dużych obiektów spalania paliw, dla węgla kamiennego oraz odpowiadające im konkluzje BAT (w mg/m3) 

Moc cieplna
SO2 NO2 Pył (TSP)

Rozp. MŚ Rozp. MŚ Rozp. MŚ Konkluzje BAT Rozp. MŚ Konkluzje BAT

50-100 MW 400 400 300 100-270 30 2-18

100-300 MW 250 250 200 100-180 25 2-14

powyżej 300 MW 200 200 200 65-150 20 2-10 (8)
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obowiązywać będą również konkluzje 
BAT, które istotnie zmieniają wymaga-
nia emisyjne (tab. 2). Nie ulega wątpli-
wości, że dla wszystkich mocy instalacji 
konieczne będzie odsiarczanie spalin 
(dla największych instalacji o bardzo 
wysokiej skuteczności), konieczne bę-
dzie również ich odazotowanie (dla naj-
większych metodą katalityczną - SCR) 
oraz bardzo skuteczne odpylanie.

Konsekwencją jest więc koniecz-
ność całkowitej wymiany systemów 
oczyszczania spalin, tak by sprostać 
nowym standardom emisyjnym. Bio-
rąc pod uwagę wiek instalacji cie-
płowniczych trzeba z góry założyć, że 
modernizacja istniejących systemów 
oczyszczania spalin w funkcjonujących 
30-40-letnich kotłach ciepłowniczych 
jest nieopłacalna. Stąd nie ulega wąt-
pliwości, że przed sektorem ciepłowni-
czym stoi ogromne wyzwanie. Z jednej 
strony trzeba dostarczyć ciepło syste-
mowe do centrów miast i miasteczek, 
a z drugiej strony trzeba inwestować 
w nowe moce wytwórcze.

Dodatkowo Dyrektywa w sprawie 
redukcji krajowych emisji - 2016/2284/
WE, każe szukać możliwości znaczącej 
redukcji emisji SO2 także w sektorze 
ciepłowniczym. Dyrektywa ta zobowią-
zuje państwa członkowskie do istotnej 
redukcji emisji zanieczyszczeń. I tak 
Polska musi do 2020 r. zredukować 
emisję np. SO2 o 59%, a do 2030 r. aż 
o 70% w stosunku do 2005 r. (tab. 3).

Najpoważniejszym problemem 
wydaje się kwestia znaczącej redukcji 
emisji SO2. Wynika to przede wszyst-
kim z ogromnej emisji tego zanie-

czyszczenia z różnych źródeł w Pol-
sce. W 1995 r. Polska wraz z Wielką 
Brytanią były państwami o najwyższej 
w Europie emisji ditlenku siarki, wy-
przedzając pod tym względem Niem-
cy, Hiszpanię i Włochy, a także Fran-
cję. Wysoką emisję SO2 notowano 
także w Republice Czeskiej i Bułgarii 
- krajach przechodzących transforma-
cję, z silnie rozwiniętym przemysłem 
ciężkim. Niestety po blisko 20 latach 
Polska w dalszym ciągu jest krajem 
o największej emisji SO2 w Europie. 
Podczas kiedy nam udało się zredu-
kować emisję o ok. 66%, w Wielkiej 
Brytanii osiągnięto stopień redukcji 
ok. 87%. Podobnie wysoką redukcję 
emisji uzyskano we Francji, Hiszpanii, 
Włoszech, a także w Republice Cze-
skiej, Bułgarii (87-88%) oraz na Wę-
grzech (96%). Polski stopień redukcji 
emisji ditlenku siarki - ok. 66%, jest jed-
nym z najgorszych wyników w krajach 
UE. Najważniejszym źródłem emisji są 

ciągle jeszcze duże obiekty spalania 
paliwa, przede wszystkim elektrownie 
i elektrociepłownie. Na drugim miejscu 
lokuje się mieszkalnictwo (kotłownie lo-
kalne) oraz procesy spalania w przemy-
śle. W latach 1995-2014 sumarycznie 
udało się zredukować emisję SO2 o ok. 
66%, przy czym największy spadek 
emisji zaobserwowano w transporcie 
drogowym (efekt ustawowego obni-
żenia zawartości siarki w paliwach cie-
kłych). Elektrownie i elektrociepłownie 
zawodowe zredukowały emisję o ok. 
77%, podczas gdy w sektorze komu-
nalnym (kotłownie lokalne) i przemysło-
wym (procesy spalania w przemyśle) 
ta redukcja wyniosła odpowiednio tyl-
ko 19% i 32%. W sektorze ciepłowni-
czym nastąpił natomiast wzrost emisji 
SO

2 o ok. 118%.
W 2005 r. całkowita emisja SO2 

w Polsce wyniosła 1 164 Gg (tab. 4). 
Zgodnie z Dyrektywą 2016/2284/WE 
całkowita emisja tego zanieczyszcze-
nia nie powinna przekroczyć w 2020 r. 
469  Gg, a  w  2030  r. - 344  Gg. 
W 2016 r. wg GUS Polska emisja wy-
niosła ok. 582 Gg. W tej sytuacji wiel-
kość wymaganej redukcji w 2020 r. 
wyniesie 113 Gg, a do 2030 r. 238 Gg. 
W 2016 r. wielkość emisji SO2 z sek-
tora energetyki zawodowej wyniosła 
ok. 164 Gg.

Zakładając, że zmiana standar-
dów emisyjnych SO2, która dokonała 
się z końcem 2016 r. (z 400 mg/m3 na 

Tab. 3. Wymagane przez dyrektywę 2016/2284/WE poziomy redukcji emisji 
zanieczyszczeń przez Polskę w stosunku do emisji z 2005 r. 

Zanieczyszczenie Redukcja do 2020 r. Redukcja do 2030 r.

Dwutlenek siarki - SO
2 59% 70%

Tlenki azotu - NOx 30% 39%

Niemetanowe związki organiczne 
- NMLZO

25% 26%

Amoniak - NH
3 1% 17%

Pył zawieszony PM2,5 16% 58%

Tab. 4. Zmiany emisji SO2 w Polsce pomiędzy 2005, a 2016 r.

Wyszczególnienie
2005 2016 Różnica

Gg Gg Gg %

Energetyka zawodowa 672,8 163,6 -509,2 -75,68

Energetyka przemysłowa 207,2 142,4 -64,8 -31,29

Technologie przemysłowe 12,5 14,9 2,4 19,03

Gospodarstwa domowe 127,7 134,4 6,6 5,17

Inne źródła stacjonarne 
(np. kotłownie lokalne)

143,1 126,0 -17,2 -12,01

Źródła mobilne 0,3 0,3 0,0 -10,49

Ogółem 1 163,8 581,5 -582,3 -50,03
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200 mg/m3 dla największych obiek-
tów energetycznych) mogła spowodo-
wać obniżenie emisji w tym sektorze 
o maksymalnie 50%; możemy optymi-
stycznie przyjąć, że nastąpiła reduk-
cja emisji o ok. 82 Gg. Oznacza to, że 
dalszej redukcji emisji - o ok. 31 Gg 
należy poszukać w energetyce prze-
mysłowej i ciepłownictwie. Biorąc pod 
uwagę, że dalsza redukcja emisji SO2 
w sektorze energetyki zawodowej jest 
już mało prawdopodobna, do 2030 r. 
wymaganej redukcji emisji trzeba bę-
dzie poszukać w ciepłownictwie. A to 
znowu oznacza konieczność wielkich 
inwestycji w tym sektorze.

w połączeniu z metodą suchą odsiar-
czania spalin (opartą o związki wapnia 
lub wodorowęglan sodu), pozwolą do-
trzymać standardy emisyjne zarówno 
pyłu, jak i SO2. W przypadku jednostek 
o mocach powyżej 50 MW koniecz-
ne na pewno będzie także stosowanie 
instalacji ograniczania emisji tlenków 
azotu. Dla mniejszych jednostek bę-
dzie to z pewnością niekatalityczna re-
dukcja tlenków azotu (SNCR). W przy-
padku jednostek o największej mocy 
będzie musiała być to metoda katali-
tyczna (SCR). Wydaje się, że również 
w przypadku instalacji o mocach poniżej 
50 MW może zachodzić potrzeba ogra-

2017 r.), z czego 26,7% podlega re-
cyklingowi, 7,1% obróbce biologicznej, 
24,4% jest termicznie przekształca-
nych, zaś 41,8% składowanych. Około 
27% odpadów komunalnych jest zbie-
ranych selektywnie. W instalacjach 
MBP wytwarzany jest corocznie ok. 
3-3,5 mln Mg frakcji palnej (nadsito-
wej) zwanej umownie RDF lub pre-
-RDF. Praktycznie wszystkie istnieją-
ce spalarnie odpadów komunalnych 
w Polsce spalają zarówno zmieszane 
odpady komunalne (kod 20 03 01), jak 
i RDF (kod 19 12 12). Udział RDF wy-
nosi średnio ok. 40%. Wyjątkiem jest 
instalacja w Poznaniu, do której mia-
sto dostarcza jedynie zmieszane od-
pady komunalne. Według szacunków, 
ok. 0,5-0,8 mln Mg RDF rocznie jest 
wykorzystywane do produkcji paliwa 
alternatywnego (kod 19 12 10), dla 
cementowni. W efekcie pozostaje ok. 
1,5-2 mln Mg/r. RDF, które to paliwo 
jest „tymczasowo magazynowane” 
i „nieoczekiwanie” ulega zapłonowi. 
W 2017 r. takich pożarów było ponad 
180, w pierwszej połowie 2018 r. po-
nad 80. Odpady te płoną, bo brak jest 
legalnej możliwości ich wykorzystania.

W tej sytuacji, niezależnie od ne-
gatywnej opinii organizacji ekologicz-
nych, konieczna jest budowa jeszcze 
co najmniej kilku lub kilkunastu instala-
cji termicznego przekształcania, by ten 
problem rozwiązać. Biorąc pod uwa-
gę sytuację na rynku powinny być to 
instalacje przystosowane do spalania 
frakcji nadsitowej pochodzącej z insta-
lacji MBP, czyli tzw. RDF-u (19 12 12).

Analizując przyjęte wojewódzkie 
plany gospodarki odpadami (WPGO) 
łatwo można zauważyć, że przewi-
dziano w nich potrzebę wybudowa-
nia aż 38 instalacji o wydajności ok. 
2 260 000 Mg/r. Są wśród nich in-
stalacje w Gdańsku (160 000 Mg/r.), 
Olsztynie (110 000 Mg/r.), Warszawie 
(265 000 Mg/r.), Oświęcimiu (150 000 
Mg/r.), druga linia instalacji w Rze-
szowie (80 000 Mg/r.), a także ko-
cioł wielopaliwowy Fortum w Zabrzu 
(70 000 Mg/r.) i procedowana aktualnie 

” (…) przedsiębiorstwa ciepłownicze, pomimo trudnej 
sytuacji i konieczności podjęcia kosztownych 
inwestycji modernizacyjnych mają obecnie do 
odegrania ogromną rolę w zakresie zarówno walki ze 
smogiem, jak i gospodarki odpadami komunalnymi

Podsumowując ten fragment arty-
kułu należy stwierdzić, że nie ulega naj-
mniejszej wątpliwości, że sektor cie-
płowniczy w Polsce czeka ogromna 
zmiana i wielkie inwestycje. Nie wnika-
jąc w tym momencie w problem źró-
dła sfinansowania wspomnianych in-
westycji nie ulega wątpliwości, że są 
one absolutnie konieczne. W znacznej 
części istniejące kotły ciepłownicze (naj-
częściej rusztowe, wodne typu WR-5, 
WR-10, czy WR-25) ze względu na wiek 
i stopień wyeksploatowania będą mu-
siały zostać w nadchodzących latach 
wymienione na nowe. Nieco nowsze 
kotły, najprawdopodobniej również bę-
dą podlegały wymianie, gdyż nie ma 
żadnego uzasadnienia budowa nowo-
czesnego systemu oczyszczania spalin 
dla np. 30-letniego kotła. Zdecydowana 
większość mniejszych kotłów ciepłowni-
czych (do 50 MW), jako instalacje ogra-
niczające emisję posiada tylko urzą-
dzenia odpylające - baterię cyklonów. 
Nowe wymagania emisyjne spowodują, 
że zamiast cyklonów stosować trzeba 
będzie filtry tkaninowe (workowe), które 

niczenia emisji tlenków azotu - tu z pew-
nością wystarczy metoda SNCR. Nie 
ulega więc wątpliwości, że najbliższe 
lata będą wymagały inwestycji w sek-
torze ciepłowniczym, by mógł on dalej 
pełnić swoją rolę - dostarczyciela cie-
pła mieszkańcom miast i miasteczek. 
Biorąc pod uwagę problem polskiego 
smogu konieczny będzie również zna-
czący wzrost potencjału (mocy) oraz 
rozbudowa sieci ciepłowniczych.

W tym miejscu pojawia się szansa 
rozwiązania kolejnego problemu, przed 
którym stoi nasza gospodarka - pro-
blemu frakcji kalorycznej (tzw. RDF) 
pozyskanej z odpadów komunalnych 
w instalacjach mechaniczno-biologicz-
nego przetwarzania (MBP).

W Polsce funkcjonuje aktualnie aż 
157 instalacji MBP o łącznej wydajno-
ści ok. 10,8 mln Mg/r., więcej niż wy-
nosi ilości kierowanych do nich odpa-
dów (po odliczeniu selektywnej zbiórki 
jest to ok. 7,9 mln Mg). Według oficjal-
nych danych (GUS) w naszym kraju 
rocznie produkujemy ok. 12 mln Mg/r. 
odpadów komunalnych (dane za 
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instalacja w Chodzieży (100 000 Mg/r.), 
czyli sumarycznie 7 instalacji o łącznej 
wydajności ok. 935 000 Mg/r. Pozo-
staje więc jeszcze 0,5-1,0 mln Mg RDF 
rocznie do zagospodarowania. Wśród 
propozycji zapisanych w WPGO są to 
przeważnie instalacje o wydajności od 
10 000 do 40 000 Mg/r. (1,5-6,5 Mg/h). 
Przykładem mogą być tu projekty bu-
dowy takich instalacji w Tarnowie, Żyw-
cu, Krośnie, Gorlicach, Starachowi-
cach, Zamościu, czy Wągrowcu. Ich 
budowa powinna pozwolić na pełne 
zbilansowania potrzeb kraju na spa-
lanie odpadów, dokładniej RDF-u po-
wstającego w instalacjach MBP.

Na przeszkodzie budowy nowych 
spalarni stoi jednak zapis z Krajowego 
Panu Gospodarki Odpadami (KPGO), 
mówiący o obligatoryjnym ogranicze-
niu udziału spalania odpadów komu-
nalnych do 30% w każdym wojewódz-
twie. Uderza on przede wszystkim 
w województwa, w których istnieją 
cementownie, gdyż w WPGO przy-
jęto, że powstający RDF może być 
i faktycznie jest w 100% spalany w ce-
mentowniach. W rzeczywistości tylko 
część wytworzonego w instalacjach 
MBP RDF-u może być wykorzysta-
na w cementowniach. Obecnie, gdy 
stopień zastąpienia paliw kopalnych 
paliwem alternatywnym jest rzędu 60-
80%, cementownie przyjmują jedynie 
paliwo alternatywne o wartości opa-
łowej powyżej 20 MJ/kg. RDF z in-
stalacji MBP ma najczęściej wartość 
opałową rzędu 10-12 MJ/kg, spora-
dycznie do 16 MJ/kg. Jest to za mało. 
Aby wytworzyć paliwo alternatywne 
dla cementowni o oczekiwanej warto-
ści opałowej, trzeba dołożyć tworzyw 
sztucznych lub gumy (opon samocho-
dowych), aby uzyskać satysfakcjonu-
jącą cementownie wartość opałową 
paliwa. W efekcie jedynie maksymalnie 
ok. 2/3 masy paliwa alternatywnego 
dostarczonego do cementowni (a jest 
to ok. 1,5 mln Mg) stanowi RDF.

Kolejną barierą jest sposób licze-
nia. W bilansowaniu odpadów komu-
nalnych w skali województwa, czy też 

w skali kraju - korzystamy z opracowa-
nia dr Szpadta (Prognoza zmian w za-
kresie gospodarki odpadami) z 2010 r. 
Zawarte tam analizy i obliczenia oparte 
są o dane dotyczące ilości, morfologii 
i właściwości palnych odpadów ko-
munalnych z 2008 r. Aktualnie, czyli 
ponad 10 lat później są one całkowi-
cie nieaktualne. Trudno uznać również 
za prawdziwą, niezmieniającą się od 
lat ilość powstających w Polsce od-
padów komunalnych na poziomie ok. 
12 mln Mg/r. Przy aktualnym poziomie 
dochodu narodowego na mieszkańca 
w Polsce (ok. 15 000 €) w rzeczywi-
stości odpadów komunalnych powinno 
być o ok. 3-4 mln Mg rocznie więcej. 
I pewnie tyle jest, jeżeli do oficjalnych 
12 mln Mg doliczymy ok. 1-1,5 mln Mg 
spalonych w piecach domowych i ok. 
2-2,5 mln Mg nielegalnie zdeponowa-
nych w lasach. Ustawianie bariery 30%, 
choć z punktu widzenia GOZ wydaje 
się ona racjonalna, przy niepewności 
danych wejściowych (ilość, skład mor-
fologiczny odpadów) powoduje znany 
wszystkim efekt. Co innego mamy na 
papierze (w wyniku obliczeń), a co in-
nego jest w rzeczywistości. Potwier-
dzeniem tego stanu rzeczy jest te ok. 
1,5-2 mln Mg/r. RDF - „tymczasowo 
magazynowane”. Sprawą niezmiernie 
ważną jest więc rozwiązanie tego pro-
blemu. Planowane w WPGO inwestycje 
w zakresie termicznego przekształca-
nia odpadów komunalnych, czy ściślej 
RDF-u bądź pozostałości zmieszanych 
odpadów komunalnych po selektywnej 
zbiórce - mają szanse rozwiązać pro-
blem bieżącej „produkcji”, czyli ok. 1,5-
2 mln Mg/r. Nie widać jednak rozwiąza-
nia dla już powstałych i „tymczasowo 
magazynowanych” ok. 27 mln Mg RDF-
-u (wg szacunków Instytutu Chemicz-
nej Przeróbki Węgla z Zabrza). W tej 
sytuacji rozsądnym rozwiązaniem wy-
daje się interwencja na poziomie rzą-
dowym i podjęcie przez Ministerstwo 
Środowiska rozmów na temat możliwo-
ści spalenia tej ilości RDF-u w spalar-
niach w innych krajach - np. Szwecji, 
czy Danii, gdzie jest nadwyżka mocy 

przerobowych, czy też w Niemczech, 
Belgii lub Holandii.

Analizując sytuacje na rynku odpa-
dów komunalnych w Polsce nie ulega 
wątpliwości, że istnieje konieczność 
budowy jeszcze co najmniej kilku insta-
lacji termicznego przekształcania odpa-
dów - spalarni spalających powstającą 
w instalacjach MBP frakcję kaloryczną 
(nadsitową), czyli inaczej RDF. Instala-
cje takie powinny powstać w oparciu 
o funkcjonujące przedsiębiorstwa ener-
getyki cieplej i być włączone w lokalny 
system ciepłowniczy. Będą to nowe 
źródła ciepła zastępujące stare, wyeks-
ploatowane i niespełniające warunków 
dyrektywy o emisjach przemysłowych 
(IED), dyrektywy o średnich obiektach 
spalania (MCP), a także konkluzji BAT 
kotły węglowe. Jest to o tyle istotne, 
gdyż jedyną pewną i skuteczną metodą 
poprawy jakości powietrza w miastach 
i tym likwidacji smogu jest radykalna 
likwidacja niskiej emisji poprzez pod-
łączenie centrum miast do miejskich 
systemów ciepłowniczych.

Reasumując należy stwierdzić, że 
przedsiębiorstwa ciepłownicze, pomi-
mo trudnej sytuacji i konieczności pod-
jęcia kosztownych inwestycji moderni-
zacyjnych mają obecnie do odegrania 
ogromną rolę w zakresie zarówno walki 
ze smogiem, jak i gospodarki odpada-
mi komunalnymi. Stojąc w przeded-
niu podjęcia decyzji o kierunkach mo-
dernizacji (dostosowania do regulacji 
prawnych), warto wziąć pod uwagę 
możliwość rozwiązania dwóch dodat-
kowych problemów trapiących naszą 
gospodarkę komunalną. Wydaje się, że 
istnieje obecnie wyjątkowa szansa na 
jednoczesne pozytywne rozwiązanie 
tych trzech problemów: modernizacji 
i dostosowania do nowych wymogów 
prawnych, wykorzystania powstającej 
w instalacjach MBP frakcji palnej (RDF) 
oraz działań zmierzających do popra-
wy jakości powietrza w miastach, czyli 
inaczej walki ze smogiem. 

o
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Dr inż. Kamil Futyma, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska

W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zwiększania 
elastyczności produkcji energii elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych (w tym 

przypadku z  klasycznych bloków ciepłowniczych) w  aspekcie aktualnych zmian 
na rynku energii elektrycznej. Myślą przewodnią jest próba określenia potencjału 
jednostek kogeneracyjnych, jaki może zostać uwolniony na skutek częściowego 
rozprzęgnięcia produkcji energii elektrycznej i zapotrzebowania na ciepło sieciowe.

Wybrane zagadnienia możliwości zwiększenia

elastyczności generacji 
z bloków ciepłowniczych

 � Zapotrzebowanie na 
energię elektryczną 
w KSE

Aby określić potencjał uelastycz-
niania produkcji energii elektrycznej 
z bloków ciepłowniczych (i zarazem 
przydatność takich zabiegów dla pra-
cy Krajowego Systemu Elektroenerge-
tycznego), rozważania należy rozpo-
cząć od analizy pracy tegoż systemu.

Punktem wyjścia do tej analizy mo-
że być określenie zmian salda wymia-
ny energii elektrycznej z innymi kra-
jami. Na rysunku 1 przedstawiono 
przebieg zmian salda wymiany ener-
gii elektrycznej na przestrzeni ostat-
nich niemal 30 lat.

Analiza tych danych nie pozostawia 

wątpliwości. Polska w ciągu ostatnich 
lat zmieniła swą rolę z eksportera, na 
importera energii elektrycznej. Wnio-
sek ten nie implikuje jeszcze faktu, że 
moc osiągalna źródeł krajowych jest 
niewystarczająca do pokrycia zapo-
trzebowania. Na rysunku 2 przedsta-
wiono wartości mocy dyspozycyjnej 
oraz mocy szczytowej występującej 
w danym roku w KSE.

Okazuje się, że nadwyżka mocy 
dyspozycyjnej nad mocą szczytową 
utrzymuje się na bezpiecznym po-
ziomie, a w ostatnich latach nawet 
wzrosła (do poziomu ponad 5 GW) 
mimo ciągłego wzrostu mocy szczy-
towej. Z przedstawionych do tej pory 
danych wynika zatem, że mimo po-
większania się i tak bezpiecznego po-

ziomu nadwyżki mocy dyspozycyjnej 
nad mocą szczytową w KSE, rośnie 
import energii z zagranicy. Pewnym 
wytłumaczeniem tego stanu rzeczy 
mogłoby być „wtłaczanie” energii 
elektrycznej generowanej przez od-
nawialne źródła energii zlokalizowa-
ne poza granicami Polski, jednak już 
nieco głębsza analiza danych doty-
czących importu energii elektrycznej 
pokazuje, że nie jest to wytłumacze-
nie tej sytuacji. Na rysunku 3 przed-
stawiono wartości sumarycznej mocy 
na połączeniach międzysystemowych 
w szczytach porannego i wieczorne-
go zapotrzebowania, w sierpniu 2018 
r. (ten okres wybrano do analiz, ze 
względu na występujące wtedy mak-
symalne zapotrzebowanie).



19nr 3 (68)/2019

C
ie

pł
o

w
n

ic
tw

o
 -

 K
o

g
en

er
ac

ja

Rys. 1. Zmiana salda wymiany energii elektrycznej z innymi krajami (wartości ujemne oznaczają eksport energii) 
[na podstawie danych PSE]

Rys. 2. Moc dyspozycyjna i moc szczytowa w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym [na podstawie danych PSE]
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Analizując przebieg tych wartości 
można zauważyć, że z reguły w szczy-
tach porannych importowane jest więcej 
energii elektrycznej (co generalnie wyni-
ka z profilu zapotrzebowania na energię 
w dni letnie), wyraźnie również zazna-
czają się dni wolne od pracy, w których 
import energii jest zauważalnie mniejszy 
niż w dni robocze (15 sierpnia w szczy-
cie porannym wystąpił nawet eksport 
energii na poziomie 500 MW).

Można zatem stwierdzić, że po-
krycie zapotrzebowania w szczytach 
(zwłaszcza porannych), w okresie let-
nim wymaga od operatora systemu 
importu energii z zewnątrz - pomi-
mo istnienia znacznej rezerwy mocy 
w źródłach krajowych. Pełne wyjaśnie-
nie tego zjawiska wymaga wykona-
nia głębokiej analizy uwzględniającej 
szereg aspektów (nie tylko technicz-
nych, ale zarówno ekonomicznych, jak 
i gospodarczych), jednak już pobieżna 
analiza dostępnych danych wskazuje, 
że jedną z przyczyn może być zauwa-
żalna zmiana profilu zapotrzebowania. 

Nie chodzi jedynie o rokroczny wzrost 
zapotrzebowania w okresie letnim, ale 
przede wszystkim o dynamikę zmia-
ny zapotrzebowania w ciągu doby. 
Okazuje się, że w okresie letnim ope-
rator systemu musi regularnie zwięk-
szać w systemie moc o ponad 1 000 
MW w ciągu godziny, maksymalnie 
zmiany zapotrzebowania sięgają na-
wet 1 900 MW/h.

Reasumując, zmiany w zapotrze-
bowaniu na energię elektryczną pole-
gają nie tylko na wzroście konsump-
cji, ale również na zmianie profilu tego 
zapotrzebowania. Mocy dyspozycyjnej 
w systemie musi być nie tylko coraz 
więcej, ale dodatkowo stanowić ją mu-
szą źródła bardzo elastyczne, umoż-
liwiające reagowanie na gwałtowne 
zmiany zapotrzebowania.

 � Akumulatory energii 
elektrycznej

Reagowanie na dynamiczne zmia-
ny zapotrzebowania w systemie elek-

troenergetycznym możliwe jest poprzez 
źródła interwencyjne, charakteryzują-
ce się krótkim czasem uruchamiania 
i dużym gradientem zmiany mocy. Do 
jednostek tego typu należą np. turbi-
ny gazowe pochodzenia lotniczego, 
pracujące w układzie prostym. Takie 
źródła nie dysponują wysoką spraw-
nością, jednak pozwalają stosunkowo 
szybko zainterweniować w przypadku 
niedoboru mocy.

Innym rozwiązaniem są akumula-
tory energii elektrycznej. Te urządze-
nia, o pojemnościach, które obecnie 
chyba można już nazywać „półprze-
mysłowymi”, pozwalają na zakumulo-
wanie energii elektrycznej w okresach 
mniejszego zapotrzebowania i uwolnie-
nie jej w szczytach zapotrzebowania. 
Akumulatory energii elektrycznej mogą 
pełnić rolę zarówno bilansowania mo-
cy źródeł odnawialnych, jak i stanowić 
narzędzie interwencyjne dla operatora 
systemu elektroenergetycznego.

Istniejące jednostki oparte na aku-
mulatorach osiągają moce rzędu oko-

Rys. 3. Sumaryczna moc na połączeniach międzysystemowych w szczytach porannych i wieczornych w sierpniu 2018 r. (wartości 
dodatnie oznaczają import energii) [na podstawie danych PSE]
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ło 100-200 MW przy pojemnościach 
rzędu 100-150 MWh. W krajach ta-
kich jak USA, Chiny, czy Japonia po-
wstaną w ciągu najbliższych dwóch 
lat akumulatory o pojemnościach rzę-
du 1 000 MWh i mocach na poziomie 
400-500 MW. Na rysunku 4 przedsta-
wiono zmianę pojemności pojedyn-
czych instalacji na przestrzeni ostatnich 
lat (niebieskie punkty) oraz pojemności 
akumulatorów, które zostaną oddane 
do użytku w najbliższych latach.

W Polsce planowana jest budowa 
akumulatorów po pojemnościach po-
jedynczych megawatogodzin, głównie 
przy farmach wiatrowych.

 � Zwiększenie 
elastyczności 
generacji z bloków 
ciepłowniczych

W niniejszym artykule pod hasłem 
zwiększania elastyczności generacji 
z bloków ciepłowniczych rozumia-
ne są takie zabiegi, które umożliwia-

ją zmniejszenie zależności pomiędzy 
zapotrzebowaniem na ciepło, a gene-
racją energii elektrycznej. Jednostkami 
kogeneracyjnymi, które charakteryzują 
się bardzo dużą zależnością pomiędzy 
produkcją ciepłą i energii elektrycz-
nej są przykładowo bloki ciepłownicze 
z turbinami przeciwprężnymi (w dal-
szej części przedstawiono wyniki ana-
liz właśnie dla tego typu jednostek).

Zależność pomiędzy produkcją 
ciepła i energii elektrycznej z jedno-
stek kogeneracyjnych można rozwa-
żać w ujęciu rocznym i dobowym. Na 
rysunku 5 przedstawiono wykres upo-
rządkowany zapotrzebowania na ciepło 
z zaznaczonym obszarem, który po-
krywany jest przez ciepło generowane 
z bloku klasy BC-100. W tym przypad-
ku - dla lepszego zobrazowania za-
gadnienia - wykorzystano przypadek, 
w którym zapotrzebowanie w sezonie 
letnim jest niższe, niż nominalna moc 
ciepłownicza tego bloku.

Dodatkowo, na rysunku 5 nanie-
siono przebieg mocy elektrycznej 

osiąganej przez ten blok - wartości 
pochodzą z symulacji numerycznej 
pracy bloku z uwzględnieniem tabeli 
regulacyjnej systemu ciepłownicze-
go. Okazuje się, że w takim przypad-
ku blok ciepłowniczy pracuje ze zna-
mionową mocą elektryczną jedynie 
w okresie przejściowym - czyli w cią-
gu około 60 dni, w których pojawia 
się większe zapotrzebowanie na cie-
pło, ale wymagana temperatura wody 
sieciowej (zarówno na zasilaniu, jak 
i powrocie) jest jeszcze stosunkowo 
niska. W okresie sezonu grzewcze-
go, gdy temperatura wody sieciowej 
na powrocie jest stosunkowo wysoka, 
następuje obniżenie osiągalnej mocy 
elektrycznej. Przyczyną tego obniżenia 
jest pogorszenie warunków konden-
sacji (i wzrost ciśnienia) w wymien-
niku przeciwprężnym zasilanym pa-
rą z wylotu turbiny. Obniżenie mocy 
osiągalnej w sezonie letnim wynika 
bezpośrednio ze zmniejszonego za-
potrzebowania na ciepło - blok pra-
cuje zmniejszą mocą.

Rys. 4. Zmianę pojemności pojedynczych instalacji akumulatorów energii elektrycznej (niebieskie punkty) oraz pojemności 
akumulatorów, które zostaną oddane do użytku w najbliższych latach (punkty pomarańczowe)
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ja Rys. 5. Wykres uporządkowany zapotrzebowania na ciepło z naniesionym obszarem pokrywanym przez jednostkę kogeneracyjną 

klasy BC-100 (pole pomarańczowe) oraz jej moc elektryczna osiągana (linia szara) i moc elektryczna zainstalowana (linia żółta)

Rys. 6. Przebieg zmian względnych zapotrzebowania w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (linia niebieska) oraz względna 
moc elektryczna osiągana przez przykładowy blok klasy BC-100 (linia pomarańczowa) - dane dla okresu 1-5 sierpnia 2018 r. 

[opracowanie własne na podstawie danych PSE]
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Można zatem stwierdzić, że w przy-
padku jednostek przeciwprężnych po-
tencjał zwiększenia produkcji energii 
elektrycznej, w ujęciu rocznym, można 
podzielić na dwa zagadnienia - zwięk-
szenie produkcji w okresie zimowym 
i w okresie letnim. Zwiększenie moż-
liwości produkcji energii elektrycznej 
w okresie zimowym możliwe jest w za-
sadzie wyłącznie poprzez modyfika-
cję tabeli regulacyjnej. Zagadnienie 
ustalania tabeli regulacyjnej jest bar-
dzo złożone i nie będzie poruszane 
w tym artykule, ale w dalszej części 
znajdują się wyniki pokazujące jaka 
potencjalnie zmiana w produkcji ener-
gii elektrycznej może nastąpić. W przy-
padku potencjału zwiększenia produk-
cji w okresie letnim do dyspozycji jest 
kilka rozwiązań. Pierwszym z nich jest 
zabudowa urządzeń umożliwiających 
pracę w pseudokondensacji - mówiąc 
innymi słowy oddanie części ciepła do 
otoczenia. Kolejnym, jest zabudowa 
członu kondensacyjnego turbiny. Przy 
takim rozwiązaniu zwiększana jest moc 
elektryczna bloku, nieco mniejsza ilość 
ciepła oddawana jest do otoczenia (za-
tem generacja energii elektrycznej od-
bywa się z wyższą sprawnością), ale 
w obu tych metodach następuję po-
gorszenia współczynnika kogeneracji. 
Rozwiązaniem, które umożliwia zwięk-
szanie mocy elektrycznej w okresie 
letnim bez konieczności oddawania 
ciepła do otoczenia, jest akumulator 
ciepła. Aby lepiej zobrazować wpływ 
akumulatora na uelastycznienie pro-
dukcji energii elektrycznej, należy prze-
analizować pracę jednostki kogenera-
cyjnej w ujęciu dobowym. Na rysunku 5 
przedstawiono zmianę mocy elektrycz-
nej istniejącego bloku ciepłowniczego 
oraz zmianę zapotrzebowania Krajowe-

go Systemu Elektroenergetycznego - 
obie wartości w ujęciu względnym, dla 
okresu od 1 do 5 sierpnia 2018.

Można zauważyć, że przebieg tych 
wartości jest w pewnym sensie „prze-
sunięty w fazie”. W momencie gdy za-
potrzebowanie w systemie elektro-
energetycznym dynamicznie wzrasta 
(szczyt poranny), zapotrzebowanie 
na ciepło spada i blok ciepłowniczy 
zmniejsza swoją moc elektryczną. 
Taka sytuacja ma miejsce praktycz-
nie każdego dnia roboczego w okre-
sie letnim. Oznacza to, że w momen-
cie wzrostu cen energii elektrycznej 
(w uproszczeniu można przyjąć, że 
cena energii zależna jest od popytu 
na nią) bloki ciepłownicze obniżają 
swoją moc elektryczną.

Samo zainstalowanie akumulatora 
ciepła nie sprawi, że blok ciepłowni-
czy będzie generował więcej ciepła 
(w skali roku), jednak poprawny dobór 
wielkości akumulatora ciepła umoż-
liwia pracę bloku w szczytach zapo-
trzebowania na energię elektryczną 
(przy wyższej cenie) i jednocześnie 
z większą mocą - zatem z większą 
sprawnością. Naturalnie zakumulo-
wane ciepło musi w końcu zostać od-
dane do sieci ciepłowniczej, ale może 
się to odbywać w dolinach nocnych 
lub podczas weekendów - w zależ-
ności od wielkości akumulatora. Od-
powiedź na pytanie o optymalną wiel-
kość akumulatora i sugerowany reżim 
jego pracy musi zostać poprzedzona 
gruntowną analizą przypadku, w któ-
rej uwzględnia się funkcjonowanie 
danego zakładu jako całości (a za-
tem wpływu modyfikacji polegającej 
na zabudowie akumulatora na pracę 
wszystkich zainstalowanych jedno-
stek wytwórczych).

 � Wyniki symulacji

Na drodze przeprowadzonej sy-
mulacji numerycznej pracy bloku cie-
płowniczego klasy BC-100 w okresie 
sierpnia 2018 r. uzyskano następują-
cy wynik: gdyby blok był wyposażo-
ny w akumulator ciepła umożliwiający 
pracę w szczytach zapotrzebowania, 
wygenerowałby 1 344 GWh energii 
elektrycznej po średniej cenie 281 zł/
MWh, podczas gdy w rzeczywistości 
produkcja wyniosła 1 267 GWh, a wy-
produkowana energia trafiła do sys-
temu po średniej cenie 261 zł/MWh.

Dodatkowo przeprowadzono symu-
lację pracy tej jednostki w ciągu roku, 
przy założeniu, że tabela regulacyjna 
zostanie obniżona o 5°C (bez zmiany 
zapotrzebowania na ciepło). Taka mo-
dyfikacja tabeli regulacyjnej spowoduje 
zwiększenie produkcji energii elektrycz-
nej na poziomie 12 GWh/a.

 � Wnioski

Zwiększenie elastyczności gene-
racji energii elektrycznej z jednostek 
kogeneracyjnych przy pomocy akumu-
latorów ciepła umożliwia udział tych 
jednostek w produkcji podczas szczy-
towego zapotrzebowania, a co za tym 
idzie sprzedaż energii po wyższej ce-
nie. Ponad to, częściowe rozprzęgnię-
cie zależności pomiędzy produkcją 
ciepła, a energii elektrycznej pozwala 
na pracować z większą sprawnością. 
Dodatkowo, optymalizacja pracy elek-
trociepłowni doposażonej w akumu-
lator ciepła pozwala na zmniejszenie 
liczby uruchomień kotłów szczytowych 
i czas ich pracy.

Aby akumulator ciepła optymal-
nie wpływał na pracę całego zakła-
du, konieczne jest przeprowadzenie 
indywidualnej analizy, która pozwala 
odpowiedzieć na pytania o pojem-
ność akumulatora, konfigurację wpię-
cia go w istniejący układ oraz o jego 
reżimy pracy.

o

” Samo zainstalowanie akumulatora ciepła nie 
sprawi, że blok ciepłowniczy będzie generował 
więcej ciepła (w skali roku), jednak poprawny dobór 
wielkości akumulatora ciepła umożliwia pracę bloku 
w szczytach zapotrzebowania na energię elektryczną 
(przy wyższej cenie) i jednocześnie z większą mocą  
- zatem z większą sprawnością
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Eurowater Sp. z o.o.

EUROWATER jest wiodącym, niezależnym duńskim producentem systemów do 
uzdatniania wody zatrudniającym przeszło czterystu pracowników w całej Europie. 

Od ponad 80. lat tworzymy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania dla przedsiębiorstw 
ciepłowniczych i  energetycznych, m.in.: dla kotłowni, elektrociepłowni, elektrowni 
wykorzystujących zarówno odpady, jak i słoneczne instalacje grzewcze. Poza instalacjami 
znajdującymi się w  Danii mamy również systemy w  Szwecji, Finlandii, Niemczech, 
krajach bałtyckich, Norwegii, Polsce, Austrii, Holandii, Francji, Szwajcarii, Belgii, Anglii, 
Czechach, Słowacji, Rumunii i na Ukrainie. Są to rynki, na których funkcjonują również 
nasze filie sprzedażowe i serwisowe.

Specjalizujemy się w systemach generacji wody

dla ciepłownictwa

�o Niezawodne rozwiązania 
w zakresie uzdatniania wody
Nasza wiedza i wieloletnie do-

świadczenie pozwalają na dostarcza-
nie najwyższej jakości systemów do 
uzdatnia wody w przemyśle energe-
tycznym. Dzięki najnowocześniejszym 
instalacjom zarówno do gorącej wody, 
jak i pary jesteśmy w stanie zaoferować 
kompleksowe rozwiązania dla większo-
ści zagadnień związanych z generacją 
wody w zakładach ciepłowniczych oraz 
infrastrukturą ich sieci grzewczej.

Systemy Eurowater są bezpieczne 
i niezawodne, pozwalają oszczędzać 
wodę i energię, a także minimalizować 
zużycie chemikaliów. Zwarta, kompak-
towa budowa instalacji sprawia, że zaj-
mują mało miejsca, są łatwe w monta-
żu oraz obsłudze.

�o Duńska rzetelność
Duński rynek ciepłowniczy regu-

lują surowe wymagania i przepisy, to 
spowodowało, że jest to jeden z naj-

nowocześniejszych i najbardziej wy-
magających rynków na świecie. Fakt 
ten zainspirował nas do tworzenia in-
nowacyjnych rozwiązań technologicz-
nych spełniających restrykcyjne normy.

�o Oficjalne zalecenia
Duńskie Okręgowe Stowarzysze-

nie Ciepłownictwa, reprezentujące po-
nad czterysta przedsiębiorstw ciepłow-
niczych w Danii, opublikowało zalecenia 
dotyczące prawidłowego uzdatniania 
wody dla branży. Szczególny nacisk zo-
stał położony na zapobieganie korozji 
przewodów grzewczych. Korozja może 
powodować wycieki wody, które generu-
ją duże straty zarówno wody, jak i energii 
cieplnej. Ponadto może być przyczyną 
nagłych przerw w dostawie wody dla 
odbiorców lub niepożądanego zasilania 
sieci wodą niewłaściwie przygotowaną.

W dokumencie znalazły się także 
wymagania dotyczące konserwacji klu-
czowych zasobów, takich jak rurociągi, 
kotły, czy wymienniki ciepła.

�o Systemy uzdatniania wody 
bez chemikaliów
Eurowater tworzy nowoczesne in-

stalacje technologiczne do redukcji tle-
nu w wodzie, które uzdatniają wodę 
bez użycia substancji chemicznych. 
To innowacyjne rozwiązanie, które ma 
pozytywny wpływ na zdrowie odbiorcy 
końcowego oraz środowisko naturalne, 
ale także jest bardzo korzystne ekono-
micznie dla dostawcy wody, ponieważ 
pozwala na rezygnację z zakupu kosz-
towych chemikaliów.

Duński rynek ciepłownictwa uzna-
wany jest za jeden z najbardziej nowo-
czesnych i innowacyjnych na świecie. 
System sieci ciepłowniczej w Danii wy-
korzystuje różne źródła energii, jednak 
w większości zasilany jest przez źródła 
niekopalne, takie jak np. systemy energii 
słonecznej, źródła geotermalne, czy wiel-
kogabarytowe pompy ciepła. Ponad 64% 
duńskich gospodarstw domowych jest 
podłączonych do czystych i energoosz-
czędnych systemów sieci ciepłowniczej.
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elektrycznej

W  (Ca++)
Magnez (Mg++)

elazo (Fe++)
Mangan (Mn++)

98 % soli
Potas (K+)
Sód (Na+)
Chlorek (CI–)
Azotan (NO3

–)
Siarczan (SO4

––)
Krzemionka (SiO4

–)
Zasadow
(HCO3

–)

Dwutlenek w
(CO2)
Tlen (O2)

Sole resztkowe Zabezpieczenie dla przebicia 
resztkowych soli i krzemionki

Komponent Rekomendacja

pH at 25°C > 9.2

Przew  przy 25°C < 0.2 µS/cm

Kwas Krzemowy SiO2 < 20 ppb

Twar  kowita < 0.005 °dH

Tlen < 20 ppb

kowita  elaza < 0.02 mg/l

kowita  miedzi < 0.003 mg/l

Olej/smar < 0.5 mg/l

TOC < 0.2 mg/l

Nie przez przypadek to właśnie 
w Danii prowadzony jest projekt ba-
dawczy dotyczący Sieci Ciepłowni-
czych Czwartej Generacji, który przy-
ciąga uwagę całego świata. System 
czwartej generacji oparty jest na cie-
ple niskotemperaturowym (funkcjonu-
je przy dużo niższej temperaturze niż 
sieci tradycyjne) i ma znacznie wyższą 
efektywność energetyczną.

�o Uzdatnianie wody 
dla elektrowni 
i elektrociepłowni
Kotły i turbiny do produkcji ciepła 

i elektryczności są bardzo wrażliwe na 
rozpuszczone w wodzie sole oraz in-
ne cząstki. Usunięcie tych związków 
z wody ma zasadnicze znaczenie dla 
żywotności, eksploatacji i bezpieczeń-
stwa systemu.

�o Optymalnie uzdatniona 
woda do kotłów parowych 
wysokociśnieniowych
Właściwie uzdatniona woda dla 

kotłów parowych gwarantuje ogra-
niczenie występowania korozji, 
ochronę turbiny, a także minimalizu-
je konieczność odsalania wody oraz 
użycia chemikaliów. Uzdatniona wo-
da musi spełniać zarówno wymogi 
zawarte w stosownych przepisach 
prawnych, jak i zalecenia producen-
ta czy dostawcy kotła - często jest 

to warunek konieczny do utrzyma-
nia gwarancji.

Dobór najlepszej możliwej stacji 
uzdatniania wody dla kotła zależy od 
wielu czynników, tj.: wymagań dotyczą-
cych wody zasilającej i kotłowej, jakości 
pary, mocy i ciśnienia kotła, zapotrze-
bowania na wodę, ceny wody, energii 
elektrycznej, materiałów eksploatacyj-
nych oraz analizy chemicznej wody su-
rowej. Odpowiednio uzdatniona woda 
ma kluczowe znaczenie nie tylko dla 
bezpieczeństwa i długości funkcjono-
wania systemu, ale również dla opty-
malizacji kosztów.

�o Indywidualne podejście do 
Klienta
EUROWATER posiada wiedzę i wie-

loletnie doświadczenie z różnymi zagad-
nieniami i wymogami dotyczącymi pro-

dukcji wody uzupełniającej dla kotłów 
parowych wysokociśnieniowych. Zapro-
jektowaliśmy, wyprodukowaliśmy i zain-
stalowaliśmy setki układów uzdatniają-
cych wodę w przemyśle energetycznym 
na całym świecie. Oferujemy niezawod-
ne instalacje dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

�o Podłącz i używaj
Wybrane stacje uzdatniania wody 

Eurowater mogą być montowane na 
ramie. To kompletne i kompaktowe in-
stalacje, gotowe do natychmiastowego 
użycia. Pozwalają one na wykonanie 
próby ciśnieniowej, testów funkcjonal-
nych oraz innych testów fabrycznych 
(FAT) jeszcze przed wysyłką do Klienta.

www.eurowater.pl
o

Fot. Kompletny system do uzdatnia 
wody metodą odwróconej osmozy oraz 

EDI wraz ze wstępnym zmiękczaniem 
wody, wyposażony w panel sterowania, 

a zastosowany w instalacji spalania 
biomasy o mocy 20 MW
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Dr inż. Tomasz Kowalak, Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej

Systemy ciepłownicze stoją wobec perspektywy wzrostu kosztów prowadzonej 
działalności, na który składają się: koszty węgla - w coraz większej skali importowanego, 

kupowanego po cenach istotnie wyższych niż ceny miału dla elektroenergetyki 
zawodowej, koszty pozwoleń na emisję CO2 (rys. 1), koszty wykorzystania wody, koszty 
energii elektrycznej zużywanej na potrzeby wytwarzania ciepła i  utrzymania systemu 
ciepłowniczego, koszty płac oraz barier, jakim podlegają ceny ciepła, nie pozwalających 
przenieść na klientów pełnych skutków wzrostu ww. kosztów.

Green Power to Heat (GP2H) 
- techniczne możliwości wykorzystania energii elektrycznej 
z OZE do poprawy ekonomiki przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Jako bariery możemy wymienić:
- presja regulacyjna, realizowana 

przez Prezesa URE w oparciu o prze-
pisy stanowione przez Ministra Energii, 
nie odzwierciedlające złożoności bie-
żącej sytuacji i perspektyw,

- konkurencja ze strony innych form 
ogrzewnictwa, w tym indywidualnych,

- presja społeczna ze strony tych 
odbiorców ciepła, którzy z racji za-
mieszkiwania w obiektach wieloloka-
lowych nie mają fizycznej możliwości 
zastosowania alternatywnego ogrze-
wania po akceptowalnym koszcie.

Należy podkreślić, że eliminacja 
z rynku systemów ciepłowniczych, spo-
wodowana przyczynami ekonomiczny-
mi, byłaby zjawiskiem ze wszech miar 
negatywnym, w wielu aspektach.

Wymogiem chwili jest więc poszu-
kiwanie dróg wyjścia z zatrzaskującej 
się pułapki kosztowo-przychodowej.

Jedną z nich, możliwą do zasto-
sowania w określonych warunkach, 
o czym dalej, jest częściowe zastą-

pienie stosowanego dotychczas pali-
wa (zazwyczaj węgla, obciążonego ro-
snącymi kosztami pozwoleń na emisję 
CO2), energią elektryczną. Koncepcja 
ta na pozór może się wydać absur-
dalna, zwłaszcza w kontekście wska-
zanego powyżej wzrostu cen energii 
elektrycznej, jako jednego ze źródeł 

wzrostu kosztów wytwarzania ciepła. 
Dlatego od razu należy wyjaśnić, że nie 
dotyczy energii elektrycznej wytworzo-
nej z paliw kopalnych, w szczególno-
ści z węgla.

Potencjalnie użyteczną dla rozwa-
żanych zastosowań może być jedynie 
energia elektryczna z OZE, np. z elek-

Rys. 1. Prognoza cen w EU ETS 
Źródło: ICIS
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trowni wiatrowych lub instalacji fotowol-
taicznych (PV) (nieobciążona kosztami 
pozwoleń na emisję CO2). Dodatkowo 
pozyskiwana w okresach, gdy chwilo-
wy nadmiar energii elektrycznej na ryn-
ku hurtowym powoduje istotny spadek 
jej ceny. Kolejnym czynnikiem warun-
kującym opłacalność przedsięwzięcia 
jest sposób dostarczenia tej energii do 
systemu ciepłowniczego i związany 
z tym poziom ew. kosztów do ponie-
sienia na rzecz lokalnego operatora 
systemu elektroenergetycznego.

 � Uwarunkowania 
techniczno-
organizacyjne

�o Ciepłownia
Wykorzystanie dodatkowego 

strumienia energii do wytworzenia 
ciepła wymaga zastosowania dodat-

kowego przetwornika w postaci kotła 
elektrycznego, włączonego do insta-
lacji ciepłowni.

�o Rodzaj kotła elektrycznego
Wyróżnia się cztery podstawowe 

technologie wykorzystywane w projek-
tach P2H, w zależności od ich mocy:

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

Opcję dodatkową stanowią pom-
py ciepła wykorzystywane do popra-
wy parametrów obiegu. Jest to wa-
riant, w którym de facto dodatkowym 
źródłem energii jest zazwyczaj ener-
gia geotermalna, a energia elektrycz-
na z OZE służy do zasilenia napędu 
pompy, a do bilansu cieplnego wcho-
dzi jako trzeci składnik.

Kocioł elektryczny wymaga zasile-
nia w wodę oraz w energię elektryczną 

określonej mocy, co może wiązać się 
z koniecznością odpowiednigo zwięk-
szenia mocy przyłączeniowej Ciepłow-
ni. Dlatego celowe jest zoptymalizowa-
nie kosztowe jego lokalizacji.

�o Lokalizacja kotła/kotłów 
elektrycznych
Na rys. 2 przedstawiono schema-

tycznie dwa warianty lokalizacji kotła 
elektrycznego:
a) w formie scentralizowanej, w bez-

pośrednim sąsiedztwie kotła wę-
glowego.
W tym przypadku kocioł elektrycz-

ny może korzystać z dotychczasowej 
instalacji uzdatniania wody, natomiast 
może wymagać rozbudowy instalacji 
elektrycznej jeżeli przyrost mocy wy-
maga zwiększenia mocy przyłączenio-
wej. Na ogół w tym przypadku będzie 
miał zastosowanie kocioł elektrodowy, 

Rys. 2. Alternatywna lokalizacja kotła/kotłów elektrodowego 
Źródło: opracowanie własne IEO

 

 

Model biznesowy  P2H spaliny

ciepłownia rozdzielona
straty sieciowe

paliwo, sorbenty ciepło sieć

en el ciepło

woda kocioł węglowy woda
kocioł elektryczny

popiół magazyn ciepła straty magazynowe

kocioł elektryczny

en elektryczna

OZE gwarancje pochodzenia

ciepłownia zespolona
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natomiast ciepło w nim wytworzone 
podlegać będzie stratom przesyłowym 
w sieci ciepłowniczej, co jest szczegól-
nie istotne jeżeli wykorzystywany bę-
dzie w okresie letnim.
b) w formie rozproszonej, w posta-

ci wielu jednostek mniejszej mo-
cy, zlokalizowanych np. w węzłach 
ciepłowniczych w bezpośrednim 
sąsiedztwie odbiorców.
W tym przypadku niewielka moc 

jednostkowa może pozwolić na wy-
korzystanie mocy przyłączeniowej do-
stępnej w miejscu zainstalowania kotła 
(zapewne rezystancyjnego), natomiast 
konieczne będzie zapewnienie indywi-
dualnego uzdatniania wody kotłowej. 
W zależności od okresu wykorzystania 
kotłów rozproszonych (sezon grzew-
czy/sezon letni) rozstrzygnięcia wyma-
ga także, czy ich funkcją celu będzie 
dogrzanie wody sieciowej, czy indy-
widualna praca na rzecz odbiorców 
przyłączonych do węzła, co determi-
nuje sposób włączenia tego kotła do 
instalacji ciepłowniczej.

�o Przyrost mocy 
przyłączeniowej Ciepłowni
Kiedy moc kotła elektrycznego 

przekracza nadwyżkę mocy przyłą-
czeniowej jaką dysponuje ciepłownia, 
konieczne staje się wystąpienie do lo-
kalnego operatora systemu dystrybu-
cyjnego (OSD) z wnioskiem o zwięk-
szenie mocy przyłączeniowej. Wiąże 
się z tym czas oczekiwania na realiza-
cję umowy przyłączeniowej, jaką za-
wiera się z OSD w przypadku pozytyw-
nego rozpatrzenia wniosku (do dwóch 
lat) oraz jednorazowy koszt do ponie-
sienia z tytułu opłaty przyłączeniowej. 
Jej wysokość zależy od poziomu na-
pięcia, na jakim ma nastąpić realiza-
cja wniosku. Nie musi to być bowiem 
napięcie, na którym ciepłownia była 
przyłączona dotychczas. Kocioł elek-
tryczny jest odbiornikiem energii elek-
trycznej, więc ciepłownia we wniosku 
o przyłączenie, a następnie w umowie 
przyłączeniowej, występuje jako od-
biorca energii elektrycznej. Opłata za 

przyłączenie odbiorców na napięciu 
niskim jest określona w taryfie OSD, 
natomiast na napięciu średnim jej wy-
sokość zostaje określona w umowie 
o przyłączenie, w wysokości ¼ rzeczy-
wistych nakładów inwestycyjnych po-
niesionych przez OSD w związku z re-
alizacją przyłączenia. Wybór napięcia 
przyłączenia powinien także uwzględ-
niać konsekwencje finansowe w posta-
ci opłat dystrybucyjnych (wyższych na 
napięciu niskim).

�o Przyrost mocy umownej 
Ciepłowni
Niezależnie od opisanego wyżej 

dostosowania do nowych potrzeb 
mocy przyłączeniowej, związanego 
na ogół z koniecznością zrealizowa-
nia niezbędnych inwestycji, konieczne 
jest odpowiednie podwyższenie mocy 
umownej poprzez zmianę umowy dys-
trybucyjnej. Ta umowa, w odróżnieniu 
od umowy przyłączeniowej, ma cha-
rakter permanentny i wynikają z niej 
opłaty ponoszone co miesiąc w wyso-
kości ustalonej w taryfie OSD i zależnej 
od wysokości mocy umownej. Warto 
zwrócić uwagę, że zaniżanie poziomu 
mocy umownej względem rzeczywi-
stych potrzeb - celem zaoszczędze-
nia na kosztach z tego tytułu - jest co 
do zasady nieopłacalne. Może się to 
kalkulować wyłącznie w przypadkach, 
gdy przekroczenia mocy umownej zda-
rzają się incydentalnie w ciągu roku. 
Obowiązujący zgodnie z taryfą OSD 
sposób naliczania opłat za przekrocze-
nie mocy umownej powoduje, że przy 
większej powtarzalności przekroczeń 
koszty z tytułu przekroczeń przewyż-
szają przyrost opłat po zwiększeniu 
mocy umownej.

�o Tryby pracy kotła 
elektrycznego
Rozważając zastosowanie GP2H 

warto także rozważyć, w jakim trybie 
ma być wykorzystywany kocioł elek-
tryczny. Czy ma wspomagać część 
węglową w ciągu całego roku, czy za-
stępować ją w okresie letnim, poza 

sezonem grzewczym. W tym drugim 
przypadku, kiedy straty sieciowe na 
obniżonym przepływie nabierają szcze-
gólnego znaczenia, wzrasta atrakcyj-
ność modelu „ciepłowni rozproszo-
nej”, z kotłami elektrycznymi w węzłach 
cieplnych. Jednakże realizacja tego 
trybu pracy ciepłowni jest uzależniona 
od dwóch krytycznych okoliczności:

 � jaka jest konfiguracja sieci - czy 
kotły elektryczne rozmieszczone 
w wybranych węzłach będą w sta-
nie obsłużyć wszystkich odbiorców 
w zakresie cwu,

 � czy węzły ciepłownicze dysponu-
ją wystarczającą mocą elektrycz-
ną oraz

 � jaka jest dostępność taniej ener-
gii elektrycznej na rynku w okresie 
letnim. Co do zasady jest to okres 
cechujący się szczególnymi ogra-
niczeniami w zbilansowaniu sys-
temu i ceny energii na hurtowym 
rynku energii elektrycznej mogą 
mieć tendencję zwyżkową. Obni-
żona aktywność źródeł wiatrowych 
w okresie letnim też nie pozwala 
się na nich opierać. Natomiast 
obecność w pobliżu ciepłowni in-
westora w PV, który, ze względu na 
słabość lokalnej sieci OSD może 
mieć trudności z uzyskaniem wa-
runków przyłączenia do niej i wy-
prowadzenia mocy do KSE może 
stanowić najlepsze rozwiązanie te-
go problemu, z ewidentną korzy-
ścią dla obydwu stron: ciepłowni 
i źródła PV, zwłaszcza jeżeli insta-
lacja ciepłownicza zostanie rozbu-
dowana o magazyn ciepła.

�o Wykorzystanie magazynu 
ciepła
Magazyn ciepła w ciepłowni wy-

korzystującej GP2H odgrywa ro-
lę odwrotną do magazynu ciepła 
w elektrociepłowni. Tam pozwala na 
maksymalizowanie produkcji energii 
elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem 
w okresach jej szczytowych cen, bez 
zaburzania krzywej podaży ciepła. 
Pozwala tu na wykorzystanie pocho-
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dzącej z zewnątrz energii elektrycznej 
na potrzeby ciepłownicze w okresach, 
kiedy jej cena jest niska lub/oraz na 
stabilizację strumienia ciepła oferowa-
nego do sieci w sytuacji przesunię-
cia w czasie krzywej podaży energii 
elektrycznej z lokalnego PV względem 
krzywej popytu na ciepło. Niezależ-
nie od funkcji wymienionych powy-
żej, związanych z GP2H, w każdym 
przypadku magazyn ciepła pozwala 
stabilizować pracę kotła węglowego 
względem krzywej zapotrzebowania 
na ciepło. Ma to szczególne znacze-
nie wtedy, gdy szczytowy poziom 
zapotrzebowania na ciepło zaczy-
na przekraczać moc osiągalną kotła 
i ciepłownia staje wobec konieczno-
ści rozbudowy lub gdy dobiega re-
surs kotła istniejącego i rozważane 
jest zoptymalizowanie mocy nowego 
kotła z uwzględnieniem aktualnego 
i perspektywicznego popytu.

 � Charakter i lokalizacja 
źródła energii 
elektrycznej na potrzeby 
GP2H

Ze względów oczywistych, źródła 
PV mogą być skutecznie wykorzysta-
ne niemal wyłącznie poza sezonem 
grzewczym (od marca do pażdzierni-

ka). Predystyunuje je to do zastosowa-
nia na potrzeby cwu.

W okresie sezonu grzewczego ak-
tywizują się źródła wiatrowe, co zilu-
strowano na rys. 3.

W sytuacji, gdy GP2H ma funk-
cjonować w ciągu całego roku roz-
wiązaniem optymalnym jest kombi-
nacja źródeł PV i wiatrowych, które 
mają naturalną cechę wzajemnego 
uzupełniania się.

Dla ekonomiki projektu GP2H nie-
zwykle ważnym czynnikiem jest lo-
kalizacja źródeł energii elektrycz-
nej względem ciepłowni. Wynika to 
z udziału kosztów usługi dystrybucyj-
nej lub kosztów budowy i utrzymania 
linii bezpośredniej w kosztach całko-
witych projektu.

Najkorzystniejszym wariantem jest 
OZE w formie PV zlokalizowane bez-
pośrednio na terenie Ciepłowni (w tym 
na dachach jej budynków) lub w bez-
pośrednim sąsiedztwie („za płotem”). 
Lokalizacja taka pozwala na włączenie 
OZE bezpośrednio do istniejacej instala-
cji własnej ciepłowni, ew. z jej nieznacz-
ną rozbudową lub na zminimalizowanie 
długości linii bezpośredniej i uniknięcie 
problemów organizacyjnych, ale także 
kosztów, związanych z potrzebą uzy-
skania dostępu do gruntów, po których 
musiałaby być poprowadzona.

W odniesieniu do źródeł wiatro-
wych, wariant ten jest praktycznie nie-
dostępny ze względu na odległość po-
między OZE, a Ciepłownią. Konieczny 
jest wówczas arbitraż pomiędzy kosz-
tem budowy i utrzymania linii bezpo-
średniej, a konsekwencją wykorzysta-
nia sieci lokalnego OSD. Uwzględnienia 
wymaga także realność (ew. obecność 
warunków wykluczających realizację) 
oraz czas niezbędny na realizację każ-
dej z tych opcji.

 � Forma zakupu energii 
elektrycznej

Forma zakupu energii elektrycz-
nej na potrzeby GP2H silnie zależy 
od celu wdrożenia projektu oraz jego 
cech fizycznych.

W przypadku, gdy korzyść z zaku-
pu energii elektrycznej jest upatrywa-
na wyłącznie w jej niskiej cenie rynko-
wej, formą wystarczającą jest kontrakt 
z przedsiębiorstwem obrotu (traderem), 
gwarantujący, że wraz z energią pozy-
skane zostaną świadectwa pochodze-
nia gwarantujące charakter „green” na-
bytej energii. Z tym modelem związana 
jest konieczność wykorzystania usługi 
dystrybucyjnej świadczonej przez lo-
kalnego OSD oraz ryzyko zbyt małego 
wolumenu energii dostępnej po satys-

Rys. 3. Zgodność profilu wiatrowego z charakterystyką zapotrzebownia na ciepło w ciągu roku. 
Źródło: PSE, profile ciepłownicze oprac. i skorelowane przez IEO
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fakcjonującej cenie. Nie ma natomiast 
znaczenia, z jakich źródeł pochodzi 
nabyta energia.

Sytuacja się zmienia, gdy partne-
rem Ciepłowni ma być zdefiniowane 
OZE. Otwiera to możliwość zawarcia 
kontraktu bezpośrenio wiążącego stro-
ny, zwanego kontraktem PPA (Power 
Purchasing Agreement).

Konfiguracja umów PPA zależy od 
oczekiwań (charakterystyki) odbiorcy 
(wrażliwy lub niewrażliwy na profil za-
silania) i warunków sieciowych (sprze-

daż za pośrednictwem sieci OSD lub 
linii bezpośredniej).

Zakup energii elektrycznej na po-
trzeby GP2H cechuje brak wrażliwości 
na profil zasilania, pozostaje zależność 
od warunków sieciowych.

W przypadku konieczności po-
średnictwa OSD w transporcie ener-
gii, na szczególną uwagę zasługu-
je wysokość składnika sieciowego 
zmiennego w aktualnej taryfie OSD 
zasilającego odbiorcę. Należy pa-
miętać, że w efekcie wprowadzenia 

w 2020 r. opłaty mocowej, opłaty 
zmienne radykalnie wzrosną w spo-
sób wyrównany w całym kraju, w od-
niesieniu do tych odbiorców, którzy 
pobierają energię w określonych go-
dzinach doby (szczytowych). Opłaty 
te zostaną dopiero wyspecyfikowa-
ne przez Prezesa URE. Tym samym, 
ciężar opłat mocowych zostanie 
w sposób szczególny nałożony na 
odbiorców o profilu uczestniczącym 
w generowaniu szczytów obciąże-
nia. Problem ten dotknie w większym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZE Odbiorca  końcowy 
niewrażliwy na profil 

Sprzedaż energii 

Inwestycja w linię 
bezpośrednią 

Rys. 4.1 Schemat PPA za pośrednictwem spółki obrotu (tradera), z wykorzystaniem sieci 
Źródło: opracowanie własne IEO

Rys. 5. Schemat PPA z wykorzystaniem linii bezpośredniej 
Źródło: opracowanie własne IEO

1 strzałki niebieskie - wskazują kierunek przepływu energii, żółte - kierunek przepływu środków finansowych, zielone - gwarancji pochodzenia
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Rys. 6. Warunek opłacalności wdrożenia technologii GP2H 
Źródło: opracowanie własne IEO

stopniu projekty GP2H wykorzystu-
jące PV niż wiatrowe.

Możliwe konfiguracje PPA z uwagi 
na wzajemną lokalizację stron przed-
stawiono na rys. 4. i 5. Odbiorca 
końcowy, zawiera umowę na zakup 
energii z traderem. Dodatkowo, na 
życzenie odbiorcy, trader może po-
średniczyć w przekazaniu do odbiorcy 
gwarancji pochodzenia energii i pokry-
ciu kosztów tej operacji.

Energia elektryczna wytworzona 
w źródle wytwórczym wprowadzana 
jest przez wytwórcę do sieci OSD na 
podstawie umowy o przyłączenie, bez 
dodatkowych opłat, a następnie dostar-
czana przez OSD do odbiorcy, po kosz-
cie określonym w taryfie dystrybucyjnej.

Przy wykorzystaniu linii bezpośred-
niej strumień energii kupowany przez 
odbiorcę końcowego nie jest obciążony 
kosztami dystrybucji, natomiast w ra-
mach PPA dodatkowo refinansowany 
jest nakład na budowę i koszt utrzyma-
nia tej linii. Całość energii wytworzo-
nej lub nadwyżka względem autokon-
sumpcji w instalacji wytwórcy, jest linią 
bezpośrednią dostarczana do odbiorcy.

Gwarancje pochodzenia są - na ży-
czenie odbiorcy - przekazywane bezpo-
średnio pomiędzy wytwórcą i odbiorcą.

�o Podstawowy warunek 
opłacalności wdrożenia 
GP2H
Warunkiem koniecznym dla wdro-

żenia projektu GP2H jest zapewnienie 
rentowności inwestycji.

Na rys. 6. przedstawiono schema-
tycznie sytuację ekonomiczną Ciepłowni:

 � dotychczasową:
linia czarna przerywana reprezentu-
je poziom kosztów stałych oraz moc 
osiągalną wyrażoną jako sprzedaż 
maksymalna do uzyskania, a kąt na-
chylenia linii czarnej ciągłej poziom 
jednostkowych kosztów zmiennych, 
natomiast linia niebieska pogrubiona 
poziom realizowanej sprzedaży; linią 
czerwoną oznaczono pułap cenowy, 
jaki ogranicza taryfę Ciepłowni; strzał-
ką czarną wskazano próg rentowno-
ści osiągany/przekraczany dotychczas 
przez Ciepłownię;

 � zmienioną w wyniku zmian otocze-
nia rynkowego:

 

 

zmiana warunków rynkowych może do-
tyczyć wzrostu kosztów zmiennych, co 
oznaczono linią ciągłą szarą lub/oraz 
obniżeniem sprzedaży w wyniku reduk-
cji rynku, co oznaczono linią niebieską 
przerywaną cienką; w efekcie które-
gokolwiek z tych procesów następuje 
utrata rentowności Ciepłowni, wskazana 
strzałkami niebieskimi (dla uproszczenia 
pominięto ew. wzost kosztów stałych, 
np. w wyniku wzrostu wynagrodzeń);
oraz

 � nową, uzyskaną w wyniku wdroże-
nia projektu GP2H:

inwestycja w instalację GP2H powo-
duje wzrost kosztów stałych oraz przy-
rost mocy osiągalnej, zaznaczone li-
nią przerywaną zieloną, jednocześnie 
ucieczka od części kosztów paliwa 
i emisji oraz dostatecznie atrakcyj-
ny cenowo kontrakt na zakup energii 
elektrycznej na potrzeby GP2H po-
zwalają na obniżenie kosztów zmien-
nych, oznaczonych linią ciągłą zieloną. 
W efekcie próg rentowności działania 
Ciepłowni ulega obniżeniu do punktu 
wskazanego strzałką zieloną.

�o Wnioski - konieczność 
iteracyjnego dochodzenia 
do decyzji o wdrożeniu 
GP2H w ciepłowni
Złożoność przesłanek istotnych 

dla oceny opłacalności projektu GP2H 
powoduje, że decyzja o jego realiza-
cji musi być poprzedzona dogłębną 
wieloaspektową analizą z uwzględnie-
niem indywidualnych uwarunkowań 
konkretnego przedsiębiorstwa. Inwe-
stycja trafiona może bowiem istotnie 
ograniczyć rysujące się problemy, ale 
podjęta błędnie sytuację przedsiębior-
stwa tylko pogorszy.

Analiza powinna obejmować al-
ternatywnie poszczególne warianty 
realizacji projektu z uwzględnieniem 
oraz wyznaczeniem charakteryzują-
cych je parametrów i pozwolić w efek-
cie na wybór wariantu optymalnego lub 
dać obiektywną podstawę dla decyzji 
o braku warunków wdrożenia. 

o
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Wydawnictwo „Nowa Energia”

W dniach 11-12 kwietnia 2019 r. w Zielonej Górze odbyło się Seminarium „Nowe 
Biznesy dla Ciepłownictwa i Przemysłu - chłód, ciepło odpadowe, magazyny 

ciepła” zorganizowane przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. Partnerami Seminarium 
byli: PGE Energia Ciepła S.A. oraz Enervigo.

Nowe Biznesy dla 
Ciepłownictwa i Przemysłu 

- chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła

Seminarium zgromadziło 90 osób

Partnerzy: Partner Merytoryczny: Organizator:
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Moderatorem konferencji był dr 
hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. 
PW z Instytutu Techniki Cieplnej na Po-
litechnice Warszawskiej

Uczestników podczas panelu 
otwarcia przywitał Gospodarz Konfe-
rencji - Krzysztof Kwiecień, Przed-
stawiciel Polskiego Towarzystwa 
Elektrociepłowni Zawodowych; Pre-
zes Zarządu Elektrociepłowni „Zielo-
na Góra” SA

Pierwszy Panel rozpoczął Modera-
tor Seminarium dr hab. inż. Wojciech 
Bujalski z Politechniki Warszawskiej, 
dokonując subiektywnej oceny szans 
i zagrożeń dla systemów ciepłowni-
czych. Jako kolejny wystąpił Robert 
Malarczyk, Przedstawiciel Elektrocie- Rozmowy w kuluarach

płowni „Zielona Góra” S.A., przedsta-
wiając temat „Rozwój produktu chłód 
z Ciepła Sieciowego, agregaty adsorp-
cyjne”. Trzecim prelegentem był Grze-
gorz Wiśniewski, Prezes Zarządu In-
stytutu Energetyki Odnawialnej, który 
omówił w swoim wystąpieniu technicz-
no-ekonomiczne podstawy wykorzysta-
nia w systemach ciepłowniczych niezbi-
lansowanej energii elektrycznej z OZE 
- z ceną niższą od kosztu wytworzenia 
ciepła w ciepłowni. Kolejnym tematem 
było wytwarzanie chłodu w skojarzeniu 
z wytwarzaniem energii elektrycznej, 
które zostało przedstawione przez Pio-
tra Andrusiewicza z Enervigo. Jako 
ostatni w pierwszym Panelu wystąpił dr 
inż. Andrzej Grzebielec z Instytu-
tu Techniki Cieplnej, a tematem jego 
prezentacji było zapotrzebowanie na 
chłód przez budynki o przeznaczeniu 
mieszkaniowym, komercyjnym i prze-
mysłowym.

Drugi panel rozpoczęło wystąpie-
nie dr inż. Agnieszki Jakubiak z Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju i 
dotyczyło ono dotacji na B+R. Przed-
stawiona została również oferta wspar-
cia dla Przedsiębiorców, POIR. Kwestie 
finansowania inwestycji z środków kra-
jowych, unijnych lub NFOŚiGW przed-
stawiła Anna Zrobczyńska z firmy 
METROPOLIS Doradztwo Gospodar-
cze. Dr inż. Marcin Lackowski z In-
stytutu Maszyn Przepływowych Polskiej 

Akademii Nauk omówił jak działa maga-
zyn zmiennofazowy chłodu zintegrowa-
ny z adsorpcyjnym systemem jego ge-
neracji. Jako kolejny wystąpił Mateusz 
Żurek z firmy ILF Consulting Engineers 
Polska, który przedstawił rozwiązanie 
zaimplementowane w EC Zabrze, do-
tyczące odzysku ciepła niskotempera-
turowego w elektrociepłowni.

W trzecim panelu dr inż. Mariusz 
Tańczuk z ECO SA wskazał na moż-
liwość odzysku energii odpadowej z 
żużla kotła ciepłowniczego. Kolejną pre-
zentację przedstawił Zbigniew Kana-
tek z PROMAT TOP, zgłębiając temat 
izolacji mikroporowatych. Kwestie ma-
gazynowania i transportu ciepła z wy-
korzystaniem materiałów zmiennofazo-
wych przedstawił Konrad Zdun z firmy 
Enetech. Odzysk ciepła i kogeneracja 
były tematem wystąpienia, które wygło-
sił Jacob Brouwer z Termo2Power.

Jako pierwszy podczas czwarte-
go panelu głos zabrał Mariusz Pię-
koś z Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, 
omawiając odzysk energii mechanicz-
nej z sieci ciepłowniczej i zamianę jej 
na energię elektryczną. W kolejnym 
wystąpieniu Wojciech Puch z firmy 
KAEFER S.A., zaprezentował przemy-
słowe rozwiązania w zakresie pozyski-
wania energii oparte na odzysku ciepła 
odpadowego.
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Szczegółowa relacja:

https://konferencje.nowa-energia.com.pl/cieplownictwo/2019/

Podsumowaniem pierwszego 
dnia był Panel Dyskusyjny. Modera-
torem dyskusji był dr hab. inż. Woj-
ciech Bujalski. Udział debacie wzięli 
(od lewej): Piotr Andrusiewicz, Prezes 
Zarządu, Enervigo; dr inż. Agnieszka 
Jakubiak, Ekspert, Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju; Krzysztof Kwiecień, 
Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa 
Elektrociepłowni Zawodowych; Pre-
zes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona 
Góra” SA; Grzegorz Wiśniewski, Pre-
zes Zarządu, Instytut Energetyki Od-
nawialnej.

Po Debacie rozlosowano wśród 
uczestników nagrody ufundowane 
przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. 
Nagrody wręczyli Dorota Kubek i Ma-
riusz Marchwiak.

W drugim dniu konferencji jako 
pierwszy wystąpił dr inż. Kamil Fu-
tyma z Instytutu Techniki Cieplnej PW, 
przedstawiając wybrane zagadnienia 
możliwości zwiększenia elastyczności 
generacji z bloków ciepłowniczych. Do-
świadczenia z eksploatacji agregatów 
adsorpcyjnych na przykładzie Elektro-
ciepłowni „Zielona Góra” S.A. zapre-
zentował jej przedstawiciel Tomasz 
Suchodolski. Część merytoryczną 
zakończył Maurycy Szwajkajzer  
z firmy ENRECO, prezentując innowa-
cyjne metody produkcji ciepła i chłodu.

W drugim dniu Konferencji odbyła 
się wycieczka techniczna. Obiektem, 
który zwiedziliśmy tym razem była Elek-
trociepłownia w Zielonej Górze oraz 
obiekty, w których wytwarzany jest 
chłód z ciepła sieciowego - Centrum 
Przyrodnicze i Planetarium

o
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Dr Łukasz Kister, Oficer (Cyber) Bezpieczeństwa, Biegły Sądowy

Cyberbezpieczeństwa nie można pozostawić na pastwę niepewności czy polskiego 
„jakoś to będzie”. Zauważył to nawet ustawodawca, który na wszystkich 

podmiotach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa1, wymusza systematyczne 
szacowanie ryzyka dla systemów informacyjnych służących do zarządzania usługą 
kluczową dla normalnego funkcjonowania państwa i  jego mieszkańców. Czy 
jednak rozumiemy, że świadomość prawdopodobieństwa wystąpienia oraz skutków 
materializacji konkretnych zagrożeń w sieciach przemysłowych, to nie „wypełnienie” 
nakazów prawnych, a biznesowa konieczność?

Szacowanie ryzyka dla usług 
kluczowych opartych o systemy OT* 
Wymagania Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

 � Czym jest szacowanie 
ryzyka?

Zawsze się zastanawiam, jak or-
ganizacje mogą mówić o swoim bez-
pieczeństwie, w tym cyberbezpieczeń-
stwie, jeżeli nie prowadzą szacowania 
ryzyka? Skąd wiedzą, przed czym i na 
jakim poziomie powinny się chronić?

Przyjmując, że ryzyko jest wpły-
wem niepewności na postawione 
cele, a jeszcze bardziej praktycznie 
- potencjalną sytuacją niepożądaną 
wywołującą szkodę2, nie mamy wąt-

pliwości, że możliwość zarządzania 
bezpieczeństwem i reagowania na 
jego naruszenie będziemy mieli wy-
łącznie wtedy, gdy zmierzymy i oceni-
my poziom tej niepewności dla naszej 
usługi kluczowej. Tylko dokładne po-
znanie charakteru, poziomu oraz do-
kładna ocena zagrożeń i ich wpływu 
na nasze procesy, pozwala podejmo-
wać racjonalne decyzje.

Dlatego też szacowanie ryzyka3 naj-
prościej można określić jako uporząd-
kowany logicznie proces:

 � inwentaryzacji i wartościowania ak-

tywów biorących udział w realizacji 
postawionych celów,

 � identyfikacji rzeczywistych zagro-
żeń dla realizowanych celów,

 � określenia prawdopodobieństwa 
materializacji tych zagrożeń,

 � zrozumienia podatności akty-
wów na niepożądane działania 
tych zagrożeń,

 � oceny wartości następstw materia-
lizacji tych zagrożeń,
którego celem jest określenie po-

ziomu ryzyka i odniesienie do przyję-
tych kryteriów akceptacji.

fo
t. 
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Reasumując, szacowanie ryzyka 
nie może być traktowane jako zada-
nie różnorodnych komórek ds. ryzyka 
w naszych organizacjach, ale przede 
wszystkim jako proces wspierają-
cy zapewnienie bezpieczeństwa kry-
tycznych obszarów biznesowych, np. 
świadczenie usługi kluczowej. Jeden 
z wielu, ale jednocześnie ten podsta-
wowy, na którego wyniku budujemy 
inne działania.

 � Jaka metodologia?

Pomimo istniejących od lat, spraw-
dzonych w bojach międzynarodowych 
standardów, nadal natykam się na in-
formacje, że ktoś proponuje nam „au-
torskie modele” szacowania ryzyka. 
Nie oceniając ich poprawności meto-
dologicznej, bo w wielu przypadkach 
nie można im jej odebrać, to jednak 
zasadne jest korzystanie z tych, któ-
re normalizują obszar, a więc pozwa-
lają na porównywalność działań, nie 
tylko w danej organizacji, ale przede 
wszystkim pomiędzy nimi. Szczególnie 
pożądane jest to w obszarach syner-
gicznych powiązań różnych podmiotów 
i udziale w tym szybko zmieniających 
się technologii informatycznych.

Dlatego stawiam na zweryfikowa-
ne w praktyce systemowe rozwiązanie 
opisane w normie ISO 310004. Jest ona 
przewodnikiem po całym procesie zarzą-
dzania ryzykiem w organizacji. Co naj-
ważniejsze, jest modelem o charakterze 
uniwersalnym, który znajdzie zastosowa-
nie w wielkiej i małej organizacji, admi-
nistracji i biznesie, bez względu na cel, 
dla którego chcemy go przeprowadzać.

W przypadku szacowania ryzyka 
dla systemów informatycznych, po-
mocnym jest uzupełnieni wymagań 
normy ISO 31000 o specyfikę ryzyka 
dla bezpieczeństwa informacyjnego 
wskazanego w normie ISO 270055. 
Znajdziemy w niej przede wszystkim 
konieczność zwrócenia uwagi na istot-
ne w bezpieczeństwie systemów infor-
matycznych podatności poszczegól-
nych ich aktywów na zidentyfikowane 

zagrożenia. Ponadto, norma ta wska-
zuje dość szeroko przykładowe akty-
wa, zagrożenia i podatności, wraz z ich 
podziałem na funkcjonalne grupy.

Ponadto w przypadku działań na 
rzecz cyberbezpieczeństwa, gdzie ce-
lem nie jest samo funkcjonowanie sys-
temu, ale efekt w postaci niezakłóco-
nego świadczenia konkretnej usługi, 
ważnym elementem szacowania ryzy-
ka musi być przeprowadzenie analizy 
wpływu biznesowego (BIA), tj. wyzna-
czenie i określenie procesów krytycz-
nych, ich składowych oraz poziomów. 
Nie wszystkie procesy czy aktywa, są 
tak samo ważne dla osiągnięcia ce-
lu, a tym samym należy zajmować 
się tylko tymi, które warunkują naszą 
zdolność do świadczenia usługi. Tutaj 
z pomocą przychodzi nam norma ISO 
223016, która i tak jest obowiązkowa 
właśnie dla podmiotów Krajowego Sys-
temu Cyberbezpieczeństwa.

Nie bójcie się, połączenie tych 
trzech norm nie jest nadmiernym 
wyzwaniem. One wszystkie działają 
w oparciu o wspólny dla całej między-
narodowej normalizacji model: planuj 
- wykonaj - sprawdzaj - działaj7. To ko-
lejna niepodważalna zaleta korzysta-
nia ze sprawdzonej standaryzacji ISO8.

 � Zanim zaczniesz liczyć 
ryzyko!

Niestety, nawet te organizacje, któ-
re powołują się na wdrożone standardy 
ISO, bardzo często zapominają - a może 
chcą zapomnieć (?), o fundamencie na 
jakim należy posadowić wszelkie dalsze 
działania procesu szacowania ryzyka.

Nim zaczniemy inwentaryzację, 
identyfikację, ocenę, a później mniej 
lub bardziej zaawansowane wylicze-
nia matematyczne, musimy zrozu-
mieć po co ten cały trud. Szczegól-
nie w przypadku celu jakim ma być 
osiągnięcie „akceptowalnego pozio-
mu cyberbezpieczeństwa” - „pełne 
cyberbezpieczeństwo” to „filozoficz-
na doskonałość”. Warunkiem powo-
dzenia naszej pracy jest zrozumienie 

nie tylko samego systemu informacyj-
nego, ale przede wszystkim jego roli 
dla usługi kluczowej, którą chcemy 
w sposób niezakłócony i bezpieczny 
prowadzić. Dlatego też fundamentem 
dla szacowania ryzyka cyberbezpie-
czeństwa, nie może być odniesienie 
się wyłącznie do składowych syste-
mu informatycznego.

Wszystkie wspomniane uprzednio 
normy metodologiczne fundament 
ten nazywają „kontekstem organiza-
cji”, choć różnie określają jego pro-
ponowaną zawartość informacyjną. 
W naszym przypadku analizę kon-
tekstu należy odnieść się zarówno 
do uwarunkowań dla samej organi-
zacji - Operatora, jak również kon-
kretnego procesu - Usługi Kluczowej. 
Oczywiście wszystkie one należy roz-
patrywać w ich różnych korelacjach 
i synergicznym oddziaływaniu wza-
jemnym. Nie jest to łatwe, bo gdyby 
takie było, to nie nazywano by tego 
usługami kluczowymi, czy infrastruk-
turą krytyczną9.

Na kontekst organizacji nakłada-
ją się dwa środowiska - zewnętrzne 
i wewnętrzne. Szerokość podejścia 
do pierwszego z nich może być róż-
ne, w zależności od roli jaką ona sa-
ma i jej usługi kluczowej odgrywają 
w systemie bezpieczeństwa państwa. 
Niemniej jednak powinna obejmować 
analizę takich elementów jak:

 � geopolityka i jej stabilność,
 � prawo krajowe i międzynarodowe,
 � cel działalności i jej beneficjenci,
 � lokalizacji fizyczna,
 � pozycja rynkowa i konkurencyjna,
 � zależność od innych podmiotów,
 � podmioty zależne i współzależne.

Natomiast analiza środowiska 
wewnętrznego nie może skupiać 
się tylko na usłudze kluczowej, ale 
wszystkich tych powiązaniach, które 
mogą mieć wpływ na jej niezakłóco-
ne świadczenie, tj.:

 � wielkość i struktura organizacji,
 � skomplikowanie i współzależność 

procesów,
 � dojrzałość procesowa i zarządcza,
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 � siła i stabilność kadrowa,
 � zdolności finansowe,
 � doświadczenia historyczne.

Ustalenie i analiza kontekstu pro-
cesu - usługi kluczowej, nie powinna 
się skupiać na kwestiach technologicz-
nych systemów teleinformatycznych, 
ale przede wszystkim powinna się sku-
piać na uwarunkowaniach funkcjonal-
nych oraz zadaniach rozróżniających 
systemy informatyczne i automatyki 
przemysłowej. Musimy właściwie zi-
dentyfikować i ocenić ich:

 � role,
 � zadania,
 � współzależności,
 � oparcie na zewnętrznych syste-

mach i usługach.
Na to wszystko musimy jeszcze na-

łożyć specyfikę:
 � komunikacji siecią rozdzielczą,
 � inteligentnych narzędzi pomiarowych,
 � chmury obliczeniowej,

 � Big Data,
 � Internet of (every) Things,
 � sztucznej inteligencji,
 � Blockchain,

czy nieuchronnie zbliżającej się 
łączności 5G.

Gdy już to wszystko ze sobą połą-
czymy w logiczne sieci zależności, do-
piero wtedy zrozumiemy, że szacowanie 
ryzyka dla cyberbezpieczeństwa nie jest 
tylko iloczynem prawdopodobieństwa 
i skutku zdarzeń niepożądanych.

 � Case Study - zamiast 
podsumowania

W jednej z dużych firm sektora ener-
getycznego od lata dzielnie szacowane 
jest ryzyko dla bezpieczeństwa i ciągło-
ści działania, które w obszarze teleinfor-
matyki uwzględnia wyłącznie systemy 
biurowe i pomocnicze. Pomijanie syste-
mów automatyki przemysłowej nie jest 

przypadkowym, ale świadomym działa-
niem. Jeżeli się czegoś nie rozumie i nie 
chce zrozumieć, a jednocześnie boi się 
znaczenia skutków naruszenia normal-
nego działania systemów OT, to najle-
piej udawać ciężką pracę w obszarach 
drugorzędnych. Można jeszcze przyjąć 
i drugi model - równolegle funkcjonujący 
w tej organizacji, że to nie nasza, a „tam-
tych” odpowiedzialność.

Żywię jednak szczerą nadzieję, że 
różni „ministerialni kontrolerzy” do-
glądając Krajowy System Cyberbez-
pieczeństwa, choć nie będą w sta-
nie realnie testować bezpieczeństwa 
systemów IT/OT, będą zmuszali Ope-
ratorów Usług Kluczowych do rze-
telnego szacowania ryzyka i przed-
stawiania „prawdziwych” danych 
o procesach krytycznych dla nor-
malnego funkcjonowania państwa 
i jego obywateli.

o

* Artykuł jest streszczeniem wykładu i późniejszych dyskusji jakie miały miejsce podczas Konferencji „CyberTek 2019 - Ekosystem Cyberbezpieczeństwa. Współpraca i współzależ-
ność w systemach przemysłowych”, Katowice 20-21 maja 2019, https://cybertek.com.pl.

1) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018, poz. 1560).

2) Dzisiaj przyjmuje się, że ryzyko może mieć zarówno wektor negatywny, jak również pozytywny - określany jako „szansa”. Niemniej jednak w obszarze bezpieczeństwa, zasadnie 
utrzymuje się podejście do ryzyka jako wpływu niepożądanego.

3) W wielu pracach czy praktyce termin stosowany zamiennie z pojęciem „analizą ryzyka” - choć wielu będzie w tym względzie głosić niekończące się wykłady nt. wielkich różnic 
pomiędzy nimi, co nie ma jednak żadnego wpływu na rzeczywistość.

4) ISO 31000 - Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne.

5) ISO 27005 - Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.

6) ISO 22301 - Bezpieczeństwo powszechne. System zarządzania ciągłością działania. Wymagania.

7) Model Deminga: Plan - Do - Check - Act (PDCA).

8) Nawet nie zamierzam podejmować polemiki z tymi „fachowcami”, którzy uważają systemy oparte na normach ISO wyłącznie za nieprzydatną w praktyce papierologię, pozosta-
wiając ich w swoim świecie.

9) Miejmy nadzieję, że już niedługo nasz system prawny Ochrony Infrastruktury Krytycznej przestanie odnosić się do bezpieczeństwa obiektów, a zacznie zajmować się bezpieczeń-
stwem procesów i usług krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego.

Dr Łukasz Kister
Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa PBSG S.A.
Doktor nauk o bezpieczeństwie. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Audytor Wiodący: Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001 oraz Systemu 
Zarządzania Ciągłością Działania - ISO 22301, Risk Manager - ISO 31000/27005.
20 lat praktycznych doświadczeń w projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów bezpie-
czeństwa w instytucjach publicznych i biznesie. Stworzył Departament Bezpieczeństwa Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych S.A., zbudował i doprowadził do akredytacji Zespół Reagowania na 
Incydenty Komputerowe - CERT PSE, a spółkę wprowadził do Centrum Eksperckiego Bezpie-
czeństwa Energetycznego NATO (EnSec CoE). Zainicjował powstanie i kierował Zespołem ds. Cy-
berbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). 
Był polskim przedstawicielem w Grupie Roboczej ds. Ochrony Systemów Krytycznych Europej-
skiego Zrzeszenia Operatorów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-e).
Dumny posiadacz tytułu „Ambasador Polskiej Gospodarki”.
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Janusz Badur, Rafał Hyrzyński, Bartosz Kraszewski, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN; 
Paweł Ziółkowski, Politechnika Gdańska; Waldemar Dudda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z szeroko pojętym rozwojem 
energetyki wiatrowej. Omówiono stan rozwoju energetyki wiatrowej na świecie. 

Na podstawie dostępnych badań przybliżono także zagadnienia związane z czynnikami 
wpływającymi na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich oddziaływanie na 
środowisko naturalne. Główny nacisk położono jednakże na analizę zjawisk w pracy 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 
dnia 21 maja 2019 r. Analiza ta była zogniskowana przede wszystkim na uchwyceniu 
korelacji pomiędzy zapotrzebowaniem na moc KSE, a mocą generowaną przez farmy 
wiatrowe. W ramach analizy przedstawiono charakterystyczne stany pracy dla KSE, jak 
też z punktu widzenia generacji energii przez źródła wiatrowe. Praca nie podejmuje 
zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy systemu elektroenergetycznego.

Analiza zmienności generacji 
energii elektrycznej 
w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2019 r. ze szczególnym 
uwzględnieniem generacji energii ze źródeł wiatrowych

W 1988 r. UNEP (Program Narodów 
Zjednoczonych do Spraw Środowiska; 
z ang. United Nations Environment Pro-
gramme) wraz ze Światową Organizacją 
Meteorologiczną (z ang. World Meteoro-
logical Organization, WMO), powołał do 
życia Międzyrządowy Panel ds. Zmian 
Klimatu (z ang. The Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC) [1]. 
IPCC to międzynarodowy organ, któ-
rego głównym celem jest dostarczanie 
rządom rzetelnej, opartej na badaniach 

naukowych, wiedzy o zmianach klimatu, 
przyczynach tych zmian, oceny ryzyk 
będących następstwem zmian klima-
tycznych oraz wskazywaniem (reko-
mendowaniem) działań, które należy 
podjąć, by uniknąć katastrofalnych skut-
ków zmian klimatycznych [2].

Wiedza ta jest przekazywana po-
przez raporty (podsumowujących i spe-
cjalnych) dostępnych na stronie IPCC, 
akceptowanych na kolejnych sesjach 
IPCC, a także publicznie przedstawia-

nych na Konferencjach Stron Ramo-
wej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu, które okre-
ślane są jako COP (Konferencje Stron, 
z ang. Conference of the Parties).

Tak było też z ostatnim raportem 
IPCC, który został przestawiony na 
COP24 w Katowicach. Generalny kieru-
nek, który wyłania się z raportów IPCC, 
to konieczność odejścia od gospodarki 
opartej na źródłach emitujących gazy 
cieplarniane tak szybko jak to możliwe. 
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Raport nie wskazuje tutaj na perspek-
tywę wielu dekad, a perspektywę jednej 
dekady w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarniach o połowę, po to, by 
ograniczyć wzrost temperatury na Ziemi 
na poziomie 1,5°C.

Działania ONZ (poprzez Konfe-
rencje Stron, COP) wymiernie wpły-

wają na globalną politykę energe-
tyczną większości państw, czy wręcz 
regionów świata. Szczególne miej-
sce znajdują jednak w polityce Unii 
Europejskiej. UE właśnie w ramach 
polityki w zakresie klimatu i energii 
do 2030 r. zdefiniowała trzy podsta-
wowe cele:

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

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

3. zwiększenie o co najmniej 27% 
efektywności energetycznej.

Rys. 1. Rozwój energetyki wiatrowej na świecie. Moc zainstalowana w źródłach wiatrowych [GW] 
Źródło: Our World in Data

Rys. 2. Pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 maja 2019 r. [MW] 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7]
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Cele te zostały przyjęte podczas 
posiedzenia Rady Europejskiej, które 
miało miejsce w dniach 23-24 paździer-
nika 2014 r. [3].

Cele te są zbieżne również ze zi-
dentyfikowanymi wiodącymi mega-
trendami, które z kolei wskazują, iż 
rozwój energetyki odnawialnej będzie 
jednym z najbardziej zauważalnych 
następstw transformacji systemów 

elektroenergetycznych [2]. Czy rze-
czywiście się tak dzieje? Czy poszcze-
gólne kraje systematycznie zwiększają 
udział źródeł odnawialnych w swoich 
systemach energetycznych?

W 2017 r. na świecie wyproduko-
wano 25 551,3 TWh (20 046,5 TWh 
w  2007 r.) energii elektrycznej, 
a w Unii Europejskiej 3 286,6 TWh 
(3 384,3 TWh w 2007 r.). W tymże 

2017 r. w bilansie światowym 6 211,4 
TWh pochodziło ze źródeł odnawial-
nych (24,31%), natomiast w Unii Euro-
pejskiej 1 009,0 TWh pochodziło ze 
źródeł odnawialnych (30,7% [udział 
energii elektrycznej ze źródeł odna-
wialnych w zużyciu energii elektrycz-
nej brutto.]). W 2007 r. na świecie wy-
produkowano zaś 3 409 TWh energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 

Rys. 3. Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniu, w którym wystąpiło maksymalne2 
krajowe zapotrzebowanie w 2019 r. (24 stycznia 2019 r.) [MW] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7]

Rys. 3. Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniu, w którym wystąpiło maksymalne2 
krajowe zapotrzebowanie w 2019 r. (24 stycznia 2019 r.) [MW] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7]



43nr 3 (68)/2019

E
le

k
tr

o
en

er
g

et
yk

a

co stanowiło 18,3% całkowitej pro-
dukcji, natomiast w Unii Europejskiej 
544,9 TWh energii ze źródeł odna-
wialnych, co z kolei stanowiło 16,1%1 
[4], [5], [6]. Wzrost udziału produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych jest 
na tyle istotny, że nie wymaga szer-
szego komentarza.

Jednym z motorów rozwoju ener-
getyki odnawialnej jest energetyka wia-
trowa. Dynamika inwestycji w obszarze 

energetyki wiatrowej na świecie została 
zobrazowana na rys. 1.

Tak szybki rozwój źródeł trudno 
prognozowanych nie pozostaje bez 
wpływu na pozostałe źródła wchodzą-
ce w skład systemu elektroenergetycz-
nego. W szczególności istotnej mo-
dyfikacji uległy wymagania stawiane 
źródłom konwencjonalnym, na których 
wymuszana jest zmiana charakteru ich 
pracy: z pracy w podstawie obciążenia 

do pracy podszczytowej i szczytowej.
Dla zobrazowania zmiennej charak-

terystyki generacji energii elektrycznej ze 
źródeł wiatrowych, autorzy przeanalizo-
wali profil generacji energii elektrycznej 
z farm wiatrowych, począwszy od dnia 
1 stycznia 2019 r. do dnia 21 maja 2019 
r. Dla każdego z rysunków oś wartości 
po lewej stronie odnosi się do „Rzeczy-
wistego zapotrzebowania KSE” oraz „Za-
potrzebowania pokrywanego bez FW”, 

Rys. 5. Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniu, w którym wystąpiła maksymalna2 generacja z FW (18 kwietnia 2019 r.) [MW] 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7]

Rys. 6. Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniu, w którym wystąpiła minimalna2 generacja z FW (8 marca 2019 r.) [MW] 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7]
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natomiast oś po prawej stronie odnosi się 
do „Sumarycznej generacji FW”.

Jak możemy zaobserwować na 
rys. 2, polski system elektroenerge-
tyczny wykazuje charakterystyczną 
zmienność, zależną od harmonogramu 
pracy odbiorników, w szczególności 
odbiorników przemysłowych, warun-
ków pogodowych, pór roku, wydarzeń 
kulturalnych, społecznych, itp. [8]. Mo-
żemy wyróżnić okresy szczytowego 
zapotrzebowania na moc (szczyty po-
ranne i wieczorne) oraz okresy obcią-
żenia minimalnego, które przypadają 
na dolinę nocną, co zostało zobrazo-
wane na rys. 3 i 4.

Maksymalne2 krajowe zapotrze-
bowanie na moc wystąpiło w czwar-
tek 24 stycznia i wyniosło 26 135,58 
MW, natomiast obciążenie minimal-
ne2 w dolinie nocnej miało miejsce 
w poniedziałek wielkanocny, tj. 22 
kwietnia i wyniosło 11 399,64 MW. 
W tych charakterystycznych godzi-
nach maksymalnego i minimalnego 
zapotrzebowania KSE na moc, gene-
racja energii ze źródeł wiatrowych by-
ła na poziomie odpowiednio 1 268,34 
MW (FLEOH3 % 21,6%) oraz 1 515,48 
MW (FLEOH% 25,8%).

Z punktu widzenia dobowej zmien-

Rys. 7. Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniu, w którym wystąpiła maksymalna2 godzinna zmienność 
mocy generacji z FW (954 MW; 10 marca 2019 r. pomiędzy godz. 15 i 16) [MW] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7]

ności pracy źródeł konwencjonalnych 
bardziej praktyczne byłoby przedsta-
wienie dni, w których wystąpiła mak-
symalna i minimalna generacja ze 
źródeł wiatrowych oraz doby, w któ-
rej nastąpiła maksymalna godzinowa 
zmienność generacji w źródłach wia-
trowych (maksymalna różnica, która 
wystąpiła pomiędzy godziną n, a go-
dziną n+1). Im wyższa zmienność ge-
neracji energii w źródłach trudno pro-
gnozowanych, tym mniej optymalne 
warunki pracy źródeł konwencjonal-
nych. Dane obrazujące powyższe pre-
zentujemy na kolejnych wykresach, 
a w szczególności na wykresie za-
mieszczonym na rys. 6.

Analiza danych zamieszczonych 
na rys. 5-7 wskazuje, że w okresie 
objętym analizą (pomiędzy 1 stycz-
nia 2019 r., a 21 maja 2019 r.) źró-
dła wiatrowe pracowały z maksymal-
ną2 mocą w piątek 8 marca 2019 r., 
tj. z mocą 5 222,08 MW (FLEOH% 
89,0%). Minimalna2 generacja ze źró-
deł wiatrowych miała natomiast miej-
sce w czwartek 18 kwietnia. Źródła 
te pracowały wówczas z mocą 27,75 
MW (FLEOH% 0,5%).

Na bardziej szczegółową analizę 
zasługuje przebieg generacji ener-

gii ze źródeł wiatrowych w niedzielę 
10 marca 2019 r. W tym dniu wystą-
piła bowiem maksymalna2 godzinna 
zmienność mocy generacji z farm wia-
trowych. Sytuacja ta miała miejsce 
pomiędzy godziną 15, a godziną 16. 
W ciągu godziny zmiana mocy farm 
wiatrowych wyniosła -954 MW. Zmia-
na zapotrzebowania na moc samego 
Krajowego Systemu Elektroenerge-
tycznego wyniosła w tym czasie -376 
MW. Oznacza to, że ta nagła redukcja 
mocy generowanej przez farmy wia-
trowe wymusiła wzrost mocy genero-
wanej w pozostałych źródłach wcho-
dzących w skład Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego o 578 MW. 
To moc bliska mocy zainstalowanej 
w trzech blokach w ostrołęckiej elek-
trowni (690 MW), co więcej konieczna 
do uruchomienia w czasie krótszym 
niż 60 min. Ten jednostkowy przypa-
dek redukcji mocy farm wiatrowych 
nie jest oczywiście zbyt dużym wy-
zwaniem dla Operatora Systemu Prze-
syłowego (przy braku sytuacji nad-
zwyczajnych, np. nagłej awarii dużego 
bloku w systemie lub awarii kilku blo-
ków). Taki ubytek mocy (spadek czę-
stotliwości w systemie) można szyb-
ko uzupełnić poprzez uruchomienie 



45nr 3 (68)/2019

E
le

k
tr

o
en

er
g

et
yk

a

kilku hydrozespołów w elektrowniach 
szczytowo-pompowych do pracy ge-
neratorowej, wykorzystanie możliwości 
zwiększenia mocy na połączeniach 
transgranicznych w kierunku impor-
tu, jak również poprzez wymuszenie 
zmiany otwarcia zaworów regulacyj-
nych w poszczególnych konwencjo-
nalnych zespołach wytwórczych, co 
spowoduje zmianę mocy wytwarzanej 
w systemie w kierunku zrównania bi-
lansu mocy [9].

Zwiększenie mocy zainstalowanej 
w źródłach trudno prognozowanych bę-
dzie wymagało od OSP bardziej wysubli-
mowanych środków zaradczych (w sy-
tuacjach nagłej redukcji lub też wzrostu 
mocy generowanej w tych źródłach). Na 
operatorach źródeł konwencjonalnych 
z kolei wzrost mocy trudno prognozo-
wanych źródeł OZE wymusi moderni-
zację jednostek wytwórczych w kierun-
ku wzrostu ich elastyczności rozumianej 
jako [10]: zdolności do bezpiecznej pracy 
bloku w planowanych stanach nieusta-
lonych, podczas podejmowania działań 

1)  Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej brutto.

2)  Dane te mogą się różnić od danych prezentowanych przez OSP z uwagi na fakt, iż dane dostępne na platformie PSE SA publikowane są w rozdzielczości 1 h (a nie 15 min.).

3)  FLEOH (z ang. full load equivalent operating hours) - obrazuje pracę danej jednostki wytwórczej w przeliczeniu na ekwiwalentną liczbę godzin pracy z mocą zainstalowaną lub 
odpowiadająca tejże wartość wyrażoną w procentach.

sterowania jednostką wytwórczą. Poję-
cie to dotyczy zarówno zmian obciążenia 
bloku, jak i jego odstawienia do rezerwy 
lub ponownego uruchomienia.

Zagadnienie to jest na tyle zło-
żone, jak też interesujące od strony 
eksploatacyjnej i naukowej, że auto-
rzy niniejszego artykułu poświęcą mu 
odrębną publikację.
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W  artykule omówiono zastosowanie strategii predykcyjnego utrzymania ruchu 
w  Elektrowni Łagisza oraz planowany rozwój systemów informatycznych 

pracujących na dużych zbiorach danych.

Piotr Jachymek, Biuro Inżynierii i Zarządzania Technicznego, TAURON Wytwarzanie S.A.

Wykorzystanie analizy Big Data 
i metod predykcyjnych
w utrzymaniu majątku produkcyjnego - na przykładzie EIektrowni Łagisza

Zapewnienie wymaganej dyspozy-
cyjności oraz optymalizacja kosztów 
utrzymania aktywów stawia przed no-
woczesnym zarządzaniem majątkiem 
nowe wyzwania. Jednym z kluczo-
wych problemów są awarie występu-
jące na układach technologicznych. 
Potrzeba z jednej strony zmiany podej-
ścia do problemu wykrywania i prze-
widywania awarii. Z drugiej strony, 
konieczne jest dopasowania zakresu 
działań eksploatacyjnych i remonto-
wych do ich stanu technicznego i za-
kresu przewidywanej awarii. Istotnym 
elementem nowoczesnego zarządza-
nia majątkiem jest budowa strategii 
utrzymaniowych majątku produkcyjne-
go zorientowanych na spełnienie wy-
magań wobec aktywów, w tym metod 
optymalizacji kosztów oraz zarządza-
nia ryzykiem awarii i związanych z ni-
mi nieplanowych postojów (obniżenie 
dyspozycyjności).

Jedna z najistotniejszych strategii 
utrzymaniowych jest Predictive Mainte-
nance (PdM). Predykcyjne utrzymanie 
ruchu w przeciwieństwie do utrzymania 
prewencyjnego (PM), kiedy działania 
utrzymaniowe następują w określonych 
z góry okresach, pozwala na zmianę 
podejścia operacyjnego w energety-
ce i przynieść wymierne oszczędno-

ści. Predykcyjne utrzymanie aktywów 
polega na wykorzystaniu istniejącego, 
ogromnego zasobu informacji z czujni-
ków procesowych różnych systemów 
automatyki (Big Data) oraz informacji 
o zaistniałych zdarzeniach awaryjnych.

PdM przyczynia się do cyfrowej 
transformacji przedsiębiorstwa. Po-
trzeba m.in. budowy centralnego re-
pozytorium danych, gromadzącego 
informacje z wszystkich systemów 
warstwy OT (przemysłowych, jak i sys-
temów techniczno-ekonomicznych 
i zarządczych), służących do analizy 
pozwalającej na efektywne utrzyma-
nie majątku produkcyjnego.

 � Pierwszy projekt oparty 
o analizę dużego zbioru 
danych

Rozwój projektów wykorzystują-
cych duże zbiory danych pomiarowych 
rozpoczął się w grudniu 2016 r. od 
przedstawienia koncepcji inteligentne-
go zarządzania utrzymaniem tech-
nicznym parku maszynowego przy 
wykorzystaniu metod analizy danych 
procesowych pochodzących z bloko-
wych systemów automatyki.

PdM ma szanse działać w mo-
mencie, gdy stan techniczny urządze-
nia nie pogorszył się na skutek wystą-

stan techniczny

czas eksploatacji  / koszt awarii

awaria

PdM condition monitoring eksplatacja do 
uszkodzenia

początek awarii
wibrodiagnostyka

emisja akustyczna (EA)

hałas
analiza oleju

luzy mechaniczne

nagrzewanie się

Rys. 1. Miejsce PdM w działaniach utrzymania majątku produkcyjnego
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pienia awarii, a koszty przywrócenia 
do prawidłowego stanu technicznego 
nie są duże. Wraz z pogarszaniem się 
stanu technicznego urządzeń koszty 
naprawy rosną.

Zaproponowano podejście po-
zwalające na zrealizowanie powyż-
szych założeń i wprowadzenie me-
chanizmu PdM.

Podstawowym wymaganiem jest 
posiadanie danych procesowych, cha-
rakteryzujących pracę wybranych in-
stalacji w czasie oraz informacje o wy-
stępujących usterkach. Następnym, 
zasadniczym etapem wdrożenia jest 
budowa modeli analitycznych, na pod-
stawie których dokonywana będzie ak-
tualna predykcja stanu technicznego 
maszyn (wykrywanie anomalii i prze-
widywanie awarii). Model analityczny 
uczony jest na podstawie danych hi-
storycznych. Gdy zostanie wygenero-
wany, stanowi pewnego rodzaju „czar-
ną skrzynkę”, przez którą, w kolejnym 
kroku, przepuszczane są bieżące da-
ne celem uzyskania predykcji aktu-
alnego stanu technicznego maszyn 
oraz przewidywania ich potencjalnych 
awarii z zadanym horyzontem czaso-
wym. Wdrożenie mechanizmu PdM 
pozwala na analizę przyczyn usterek, 
co ma bezpośredni wpływ na utrzy-
manie ruchu.

Proces typowania instalacji do 
wdrożenia rozwiązanie PdM został 
oparty o macierz „korzyść - trudność”. 

Wytypowano kocioł fluidalny, ja-
ko instalację najbardziej wymagającą 
z punktu widzenia założonego celu. 
Klasyczne wykorzystanie technik PdM 
sprowadza się do określenia prawdo-
podobieństwa awarii poszczególnych 
podzespołów maszyn na podsta-
wie zmiennych parametrów proceso-
wych. Jest to odpowiednie podejście 
do rozwiązania problemu awaryjności. 
W przypadku kotła nie jest to zada-
nie proste ze względu na jego budowę 
oraz stosunkowo wąskie opomiarowa-
nie (mając na uwadze potencjalną do 
monitorowania ogromną powierzchnię 
rur kotła). W związku z tym, klasyczne 

Rys. 2. Proces wdrożenia i działania mechanizmu PdM

Rys. 3. Macierz wyboru

 Rys. 4. Podział kotła na sektory obowiązujące w systemie PdM
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wykorzystanie technik PdM mogłoby 
sprowadzać się do wyznaczania po-
tencjalnych obszarów kotła, w których 
mogłoby dochodzić do awarii.

W związku z brakiem możliwości 
dokładnego monitorowania poszcze-
gólnych rur parownika oraz zjawisk we-
wnątrz kotła (brak możliwości monitoro-
wania każdej rury kotła z osobna, brak 
możliwości dokładnego monitorowania 
zjawiska fluidyzacji, itp.), postanowiono 
wykonać całościową analizę. Pozwoliła 
ona na wskazanie zależności pomiędzy 
zmiennymi procesowymi (np. dot. fluidy-
zacji), a możliwością wystąpienia awarii. 
Celem takiego działania było przewi-
dywanie awarii (podejście klasyczne), 
ale również wykrywanie sytuacji, które 

w konsekwencji prowadzą do awarii. 
Traktując proces jako całość, moż-
liwe będzie także wskazanie warun-
ków prowadzących do awarii, a tym 
samym ułatwienie optymalnego pro-
wadzenia kotła w sposób minimali-
zujący takie incydenty.

Prace zostały zrealizowane wspól-
nie z Reliability Solutions. Zbudowa-
ny został system PdM dla kotła CFB 
w Elektrowni Łagisza w Będzinie. 

W systemie diagnostyki predykcyj-
nej podzielono kocioł na sektory, celem 
było umożliwienie identyfikacji miejsca 
prawdopodobnego wystąpienia awarii. 
Podział ten ma na celu ograniczenie 
kosztów i czasu badań powierzchni 
parownika po zatrzymaniu.

Budowa poprawnie działającego 
systemu PdM nie jest łatwa, szcze-
gólnie dla takiego obiektu jak kocioł.

W trakcie Analizy wystąpiły nastę-
pujące problemy:

 � brakujące obserwacje przed re-
montem,

 � bardzo mała liczba awarii,
 � różna liczba odczytów na ścianach.

Zdecydowano o budowie modelu 
„ogólnego” dla kotła, który będzie da-
wał możliwość przewidywania awarii 
kotła bez dokładnego podania miejsca 
wystąpienia awarii. W przypadku wska-
zania wysokiego prawdopodobieństwa 
awarii, zostaną uruchomione sub-mo-
dele, które analizując dane temperatu-
rowe posłużą do zawężenia regionów 
wystąpienia potencjalnej awarii. 

Hierarchia w postaci drzewa pre-
zentowana jest na rys. 5. Taka struktura 
pozwala na wykonanie predykcji tylko 
w przypadku, gdy element nadrzędny 
osiągnie odpowiedni poziom prawdo-
podobieństwa. Jako przykład możemy 
podać sytuację, gdy „Model predykcji 
awarii kotła” zwraca prawdopodobień-
stwo awarii nie przekraczające ustalone-
go progu alarmowego. Wtedy wszystkie 
modele podrzędne pozostają uśpione, 
a wynik predykcji dla nich jest równy 0. 
W przypadku, gdy model przekroczy 
ustalony próg alarmowy, modele pod-
rzędne aktywują się i wyliczają prawdo-
podobieństwo wystąpienia awarii po-Rys. 5. Ekran systemu PdM

Model predykcji 
awarii ściany 

przedniej

Model predykcji 
awarii ściany 

tylnej

Model predykcji 
awarii sektorów 

HAD 21-24

Model predykcji 
awarii sektorów 

HAD 25-28

Model predykcji 
awarii sektorów 

HAD 41-44

Model predykcji 
awarii sektorów 

HAD 45-48

Model predykcji 
komór Intrex

Model predykcji 
dna dyszowego

Model predykcji 
ścian 

krzyżowych

Model predykcji 
przegrzewaczy

Model predykcji 
podgrzewacza 

kondensatu

Model predykcji 
zdmuchiwaczy

Model predykcji 
kompensatorów 

separatorów

Model 
predykcji 

awarii kotła

Model predykcji 
awarii ścian

Model predykcji 
awarii ściany 
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Model predykcji 
awarii ściany 

lewej

Rys. 5. Hierarchia modeli predykcyjnych
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szczególnego typu. Zastosowany układ 
pozwala na znaczące wyeliminowanie 
fałszywych alarmów oraz lepszą pre-
dykcję awarii, gdyż model uczony jest 
na mniejszym zbiorze danych, przez co 
możliwe jest wyłapanie istotniejszych dla 
problemu zależności.

Po ponad rocznej eksploatacji mo-
żemy potwierdzić, że skuteczność pra-
cującego modelu predykcyjnego wy-
nosi prawie 100%, a horyzont czasowy 
przewidywanej awarii waha się w gra-
nicach od 3 do 17 godzin (zależy to od 
dynamiki urządzenia, którego progno-
za dotyczy).

Dalszym działaniem była rozbudo-
wa systemu diagnostyki PdM i popra-
wa dyspozycyjności, bezpieczeństwa 
i optymalizacji kosztów remontów ma-
szyn krytycznych eksploatowanych 
na bloku nr 10 w Elektrowni Łagisza 
w Będzinie. 

Projekt zrealizowano z Departa-
mentem Badań, Technologii i Rozwoju 
TAURON Wytwarzanie oraz pozyska-

Rys. 7. Planowana struktura CITT

no współfinansowanie ze środków fun-
duszu prewencyjnego Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń SA.

Zbudowany system RSIMS został 
dostosowany do wymagań TAURON 
Wytwarzanie, tj.: 

 � System w czasie rzeczywistym 
monitoruje wybrane maszyny i in-
stalacje, wykrywając nadchodzą-
ce awarie z wykorzystaniem metod 
Machine Learning, 

 � System identyfikuje anomalie pracy 
monitorowanych maszyn,

 � System wysyła notyfikacje doty-
czące przewidywanych, bądź wy-
krytych nieprawidłowości w czasie 
rzeczywistym do grupy zaintereso-
wanych użytkowników, 

 � System PdM jest uniwersalny, ska-
lowalny i łatwy do zastosowania dla 
różnych typów maszyn i urządzeń,

 � System PdM nie bazuje wyłącznie 
na modelach matematycznych, fi-
zycznych, czy chemicznych,

 � System wykorzystuje nowoczesne 

metody analizy danych, takie jak: 
metody Drzew Decyzyjnych Lasów 
losowych (RF), XGBoost oraz De-
ep Learning, 

 � System generuje raporty poka-
zujące wszystkie zarejestrowane 
ostrzeżenia i komunikaty o błędach 
oraz pozwala wydajnie zarządzać 
informacjami generowanymi w sys-
temie, np. przypisywanie akcji do 
użytkowników, rejestrowanie historii 
aktywność (funkcjonalność ta bę-
dzie odpowiednio przydzielona do 
grup użytkowników w miarę rozwo-
ju tej listy),

 � Dashboard zawiera statystyki i in-
formacje na temat analizowanego 
urządzenia.

 � Spodziewane efekty 
projektu

W wyniku realizacji Projektu TAU-
RON Wytwarzanie S.A. otrzymał sys-
tem diagnostyki predykcyjnej, którego 
zadaniem jest inteligentne wspomaga-
nie procesu zarządzania eksploatacją 
maszyn, ukierunkowane na zmniejsze-
nie ilości awarii, podniesienie gotowo-
ści oraz bezpieczeństwa techniczne-
go maszyn. 

Dzięki zaawansowanym techni-
kom typu Data Mining, a w szczegól-
ności uczenia maszynowego, system 
RSIMS na podstawie próby historycz-
nych danych eksploatacyjnych (tj. da-
nych z sensorów, danych dotyczą-
cych zaistniałych awarii i wykonanych 
napraw, danych opisujących proces 
produkcyjny/tryby pracy maszyn/śro-
dowisko, jak również różnego rodzaju 
modeli eksploatacyjnych), buduje mo-
del predykcyjny. W kolejnym kroku, na 
podstawie bieżących danych sensoro-
wych przekazywanych do modelu pre-
dykcyjnego w trybie real-time, system 
daje możliwość wykrywania nieprawi-
dłowości w pracy maszyn, ich oceny 
oraz priorytetyzacji, a nawet wykrywa-
nia awarii na wiele godzin przed jej wy-
stąpieniem. Analityka predykcyjna po-
zwala na wdrożenie efektywnej strategii 
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utrzymania ruchu, która w odróżnieniu 
od strategii reaktywnej lub ustalonej 
o stałe resursy strategii prewencyjnej, 
daje możliwość świadomego zarządza-
nia eksploatacją maszyn oraz proce-
sem produkcyjnym. 

Referencja Departamentu Energii 
Stanów Zjednoczonych mówi o reduk-
cji kosztów utrzymania technicznego: 
od 25% do 30%, eliminacji awarii: od 
70% do 75%, redukcji przestojów: od 
35% do 45%, co skutkuje zwiększe-
niem produkcji: od 20% do 25%.

https://www.energy.gov/sites/prod/
files/2013/10/f3/omguide_complete.pdf

 � Rozwój projektów Big 
Data

Wdrażanie strategii predykcyjnych 
utrzymania majątku produkcyjnego na 
podstawie analizy zbioru dużej ilości da-
nych procesowych daje możliwość oce-
ny stanu technicznego maszyn, przewi-
dywania ich awarii, jak również pozwala 
zidentyfikować ich przyczynę na bazie 
wniosków z analizy danych. Dzięki takiej 
wiedzy istnieje możliwość prowadzenia 
prac prewencyjnych, a w konsekwencji 
minimalizowania prawdopodobieństwa 
wystąpienia awarii oraz jej skutków.

Obecnie w TAURON Wytwarzanie 
trwają prace nad zbudowaniem Cen-
trum Informacji Techniczno-Technolo-
gicznej (CITT), które będzie stanowiło 

źródło informacji technicznych i eko-
nomicznych o majątku produkcyjnym, 
a przede wszystkim formą digitalizacji 
i budowy systemowej bazy wiedzy do-
stępnej dla kadry inżynierskiej.

Poszczególne moduły w ramach 
CITT stworzone zostaną w oparciu 
o dwa projekty realizowane w TAU-
RON Wytwarzanie SA, a mianowicie 
Budowę Centralnego Repozytorium 
Danych Procesowych Czasu Rzeczy-
wistego (CRDPCRZ) oraz rozwój pro-
jektów opartych o analizę dużych zbio-
rów danych (Big Data). 

Dla Centralnego Repozytorium Da-
nych Procesowych Czasu Rzeczywi-
stego został uruchomiony dialog tech-
niczny, który ma na celu rozszerzenie 
wiedzy na temat możliwości wdrożenia 
stosowanych rozwiązań dotyczących 
budowy i dedykowanych pod użytkow-
ników funkcji repozytorium. Repozyto-
rium powinno mieć możliwość wykorzy-
stania funkcji Business Intelligence (BI) 
i udostępniać dane pierwotne i prze-
tworzone z wykorzystaniem otwartych 
standardów komunikacyjnych. 

Drugim elementem centrum będą 
dane z systemów zbudowanych w trak-
cie realizacji projektu Big Data, którego 
głównym celem jest poprawa dyspo-
zycyjność instalacji - budowa i dosko-
nalenie modeli predykcyjnych, popra-
wa sprawności i efektywności procesu 
wytwórczego, optymalne zarządza-

nie poszczególnymi ciągami technolo-
gicznymi. Projekt skupiać będzie roz-
wiązania wykorzystujące analizę dużej 
ilości danych. Będą wdrożone elemen-
ty modeli cyfrowych, predykcji i pre-
skrypcji, symulatorów i inteligentnego 
zarządzania majątkiem. Jednym z ele-
mentów projektu będzie preskrypcyjny 
system wspomagający pracę opera-
torów, oparty na analizie danych pro-
cesowych, danych techniczno-eko-
nomicznych i danych pochodzących 
z cyfrowych modeli zredukowanych. 
System będzie analizował pracę in-
stalacji w zakresie nieosiągalnym dla 
samego człowieka.

 � Wnioski

Gromadzenie, przetwarzanie oraz 
analiza dużej ilości danych w ramach 
tworzonego Centrum Informacji Tech-
niczno-Technologicznej stanowi pod-
stawowe narzędzie pozwalające na 
sprawne obarczone minimalnym ry-
zykiem podejmowanie decyzji w za-
kresie zarządzania majątkiem. Upo-
rządkowanie danych, pełna wiedza 
w zakresie procesu technologicznego, 
a także parametrów eksploatacyjnych 
urządzeń energetycznych, wsparcie 
operatorów modelami cyfrowymi, di-
gitalizacja informacji jest scalona po-
przez zarządzanie majątkiem.

o

.

CYFROWE 
MODELE

PREDYCKJA
PRESKRYPCJA

ZARZĄDZANIE
MAJĄTKIEM

SYMULATOR

OPTYMALIZATOR

Budowa nowych oraz doskonalenie 
istniejących modeli predykcyjnych 

bazujących na uczeniu maszynowym  
uwzględniających dane procesowe, 

wiedzę i doświadczenie pracowników

„Inteligentna” diagnostyka - 
rozszerzenie metod. Ocena Ryzyka 
Awarii pod kątem utraty przychodów. 
Budowa bazy wiedzy – KPI Instalacji

Modele numeryczne pozwalające na 
modelowanie zachowania się 

poszczególnych układów w przypadku 
zmiany wybranych parametrów pracy 

urządzenia (cyfrowy bliźniak lub 
modele zredukowane)

Optymalizacja procesu prowadzenia 
eksploatacji jednostki wytwórczej – 

jasne i czytelne podpowiedzi 
operatorowi o prowadzonym procesie i/
lub następstwach pracy z aktualnymi 

parametrami

Rys. 8. Zakres projektu bazującego na przetwarzaniu dużej ilości danych



Zintegrowane rozwiązania w zakresie wytwarzania 
energii  
 

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe dostarcza nowoczesne, wydajne 
produkty. Budujemy najnowocześniejsze elektrownie i dostarczamy 
kotłownie na wszystkie paliwa. Dostarczamy niezawodne i ekonomiczne 
rozwiązania serwisowe. Nasze ekologiczne technologie - na przykład w 
zakresie magazynowania energii i biomasy - są przykładami naszych 
innowacyjnych możliwości. Inteligentne rozwiązania w zakresie 
wytwarzania energii elektrycznej wymagają know-how i doświadczenia. 
Mitsubishi Hitachi Power Systems ma w swojej ofercie oba te rozwiązania - 
czyniąc nas światowym liderem w budowie elektrowni i dostawcą usług. www.emea.mhps.com

POŁĄCZONE SIŁY
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PROMAT TOP Sp. z o.o.

Rozwiązania izolacyjne

dla przemysłu

Oprócz konieczności wdrażania naj-
nowszych, ekologicznych technologii 
i procesów sterowania, które są realizo-
wane poprzez wdrożenia informatycz-
ne w rzeczywistości wirtualnej, na koń-
cu musi powstać fizyczny, komercyjny 
produkt. Wiele technologii to procesy 
z natury energochłonne, z obszarami 
generującymi straty. Każda poprawa 
efektywności energetycznej czyni pro-
ces bardziej opłacalnym. Każda dziedzi-
na naszego funkcjonowania jest opar-
ta na procesach termicznych, a w niej 
każdy rodzaj procesu, typ urządzenia 
i instalacji, pracujących w niskich, pod-
wyższonych i wysokich temperaturach, 
wymaga efektywnego wykorzystania 
energii oraz wysokiej sprawności całej 
instalacji. Szczególnie wymierne korzy-
ści można dzięki temu osiągnąć w prze-
myśle chemicznym, petrochemicznym, 
energetyce (tradycyjnej, jądrowej, pro-
ekologicznej, ogniwach paliwowych i in-
stalacjach solarnych), transporcie dro-
gowym (klimatyzowanych kontenerach 

i naczepach), kolejowym, morskim, lot-
niczym, a także w gospodarstwach do-
mowych i pracy biurowej (urządzenia 
wysokiej klasy energetycznej i budow-
le o niskim zapotrzebowaniu na energię 
oraz budownictwo pasywne). Wszyst-
kie aspekty naszego codziennego życia 
sprowadzają się do przemysłowej pro-
dukcji materiałów ceramicznych, meta-
lowych, organicznych, a zatem opartych 
na procesach energochłonnych.

 � Układ optymalny, 
bezpieczny i trwały

Promat INDUSTRY już ponad pół 
wieku oferuje najnowsze osiągnię-
cia w dziedzinie izolacji i komplek-
sowych rozwiązań na bazie swoich 
produktów. Jesteśmy światowym lide-
rem w produkcji krzemianów wapnia 
i izolacji mikroporowatych, zarówno 
pod względem wielkości sprzedaży, 
jak i ich różnorodności oraz jakości. 
W ramach organizacji Etex działają 

m.in. spółki Promat®, Microtherm®, 
z centrum kompetencji izolacji mi-
kroporowatych, które jest odpowie-
dzialne za rozwój produktów mikro-
porowatych i inżynierii wszystkich 
aplikacji. Dysponujemy unikalnymi 
rozwiązaniami, stosujemy optymalne 
podejście, które integruje rozwiąza-
nia izolacji mikroporowatej z innymi 
dostępnymi produktami wysokotem-
peraturowymi, ogniotrwałymi, w tym 
innymi materiałami Promat.

Celem jest układ optymalny, bez-
pieczny i trwały. Nasze produkty można 
znaleźć w każdym przemyśle, od insta-
lacji i urządzeń AGD, niskotemperaturo-
wych izolacjach budynków zero ener-
getycznych, poprzez pojazdy kołowe, 
szynowe, statki morskie i lotnictwo, aż 
do tak trudnych warunków, jakie panują 
w przemyśle hutniczym, stalowniczym, 
energetycznym i petrochemicznym. 
Przygotowując zindywidualizowany pa-
kiet rozwiązań materiałowych, opraco-
wań inżynieryjnych i pionierskich insta-

W  szybko zmieniającym się świecie innowacyjnych rozwiązań, pokoleniowych 
wyzwań, możliwości IT, niepewności gospodarczych i  finansowych, nowy 

wymiar konkurencyjności, robotyzacji i autonomicznych procesów technologicznych, 
efektywne wykorzystanie energii, stabilna, wysoka jakość produktów i optymalizacja 
mocy produkcyjnej - są jak nigdy dotąd kluczowymi czynnikami decydującymi 
o osiągnięciu i zachowaniu sukcesu komercyjnego. Trudno znaleźć dziedzinę, w której 
czynniki związane z zarządzaniem energią są ważniejsze niż w przemyśle.
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lacji mamy do dyspozycji cztery pełne 
grupy produktów:

 � produkty mikroporowate - mamy 
największy na rynku asortyment 
produktów mikroporowatych do 
1200°C i powyżej,

 � krzemiany wapnia - izolacyjne 
i konstrukcyjne, w zakresie gęstości 
od 245 kg/m2 do 1600 kg/m2 do 
temperatury 1100°C, w tym o ce-
chach izolacji mikroporowatych - 
bardzo wysokiej izolacyjności,

 � pełna gama produktów na bazie 
włókien (typ E, RCF, AES, krze-
mionkowego i  mulitowego) we 
wszystkich postaciach: maty, pły-
ty, tektury, papier i tekstylia,

 � wyroby ogniotrwałe (kleje, zapra-
wy, betony, powłoki) oraz lekkie 
prostki izolacyjne.

Prostki i kształtki, dostępne w róż-
nych gatunkach i gęstościach, spełnia-
ją specyfikacje zgodne z ASTM. Pro-
dukty monolityczne Promat obejmują 
wyroby glinokrzemianowe, wysokogli-
nowe, a także produkty dedykowane, 
przeznaczone do konkretnych aplikacji.

Najciekawszą grupą produktów są 
produkty mikroporowate, ponieważ 
skuteczność tego typu izolacji przyno-
si szereg wymiernych korzyści, w tym:

 � zmniejszenie grubości izolacji,
 � zmniejszoną wagę i tym samym 

pojemność cieplną izolacji,
 � możliwość zaoszczędzenia miejsca 

w otoczeniu lub pojemności urzą-
dzenia o tych samych wymiarach,

 � możliwość zwiększenia wsadu 
i wydajności urządzenia,

 � zmniejszenie strat ciepła, oszczęd-
ność energii i poprawę warunków 
eksploatacji.

 � Usługi inżynieryjne

Zestaw tych produktów jest bardzo 
zróżnicowany, zarówno pod względem 
branż przemysłowych i dziedzin techno-
logii, a także najbardziej wszechstron-
ny z dostępnych na rynku. Chociaż na 
co dzień również chętnie dostarczamy 

wyspecyfikowane w projektach produk-
ty, to nasza rzeczywistość, preferencje 
i ambicje sięgają znacznie głębiej w ten 
proces. Dzięki temu mamy zapewnioną 
wiedzę o realnych potrzebach, trendach 
oraz otwartość po stronie partnerów 
handlowych. W zamian oferujemy nasze 
zaangażowanie w projektowanie i pro-
dukcję optymalnych izolacji, systemów 
„rozwiązań”, które są realną potrzebą 
każdego klienta i które całkowicie speł-
niają jego indywidualne wymogi w kon-
kretnym projekcie.

Wybierając tak dopasowane roz-
wiązanie i pełną obsługę, można być 
pewnym, że zostanie przeprowadzo-
na właściwa identyfikacja potrzeb, tak 
technicznych, jak i handlowych oraz 
będą one uzgodnione przez zespół 
ekspertów i wszystkie współpracują-
ce strony kontraktu.

Promat INDUSTRY - jest partnerem 
dysponującym materiałami i rozwiąza-
niami izolacyjnymi dedykowanymi tym, 
którzy świadomie zarządzają energią, 
sprawnością procesów, przewidywal-
nością eksploatacji instalacji, linii pro-
dukcyjnych i urządzeń w energetyce, 
metalurgii oraz petrochemii, przemyśle 
ciężkim, transporcie, OEM, a także AGD.

Korzystanie z kompetencji i usług 
Promat zapewni pomoc i przyniesie 
następujące korzyści:

 � innowacje technologiczne zapewnią 
wiodącą pozycję na rynku,

 � swoboda i możliwość reali-
zacji wielu koncepcji pro-
jektu,

 � proste i wydajne techno-
logie izolacji,

 � gospodarność dzięki 
kompleksowej anali-

zie i optymalizacji kosztów bezpo-
średnich i pośrednich,

 � konstrukcje o maksymalnym bez-
pieczeństwie,

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

Wierzymy, że wybierając rozwią-
zanie izolacji termicznej Promat IN-
DUSTRY sięgasz po to, co najlepsze. 
Wysokiej klasy produkty w połączeniu 
z inżynieryjnym podejściem do każde-
go systemu izolacji zapewniają zopty-
malizowaną jakość oraz wysoką wy-
dajność, która zostanie wykorzystana 
w sposób najbardziej opłacalny. Za 
pośrednictwem naszej ogromnej sieci 
sprzedaży, agencji i globalnych part-
nerów oferujemy bezkonkurencyjne 
produkty, które w połączeniu z jako-
ścią usług są lepsze niż kiedykolwiek 
wcześniej dostępne na rynku.

W celu uzyskania dodatkowych infor-
macji dotyczących materiałów mikropo-
rowatych, wyślij do nas zapytanie: ei.pl@
etexgroup.com. Nasi eksperci zawsze 
chętnie udzielą szczegółowych informacji.

Promat TOP Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8 |03-879 Warszawa

tel. +48 22 212 22 99
ei.pl@etexgroup.com
www.promat-hpi.pl

o
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Rozmowa z Pawłem Śliwą, Wiceprezesem Zarządu 
ds. Innowacji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej

Rozwój innowacyjności 
w PGE

Który z obszarów jest dla PGE 
priorytetowy w zakresie innowacji - 
OZE, elektromobilność, magazyny 
energii i ciepła, inne?

Wszystkie z wymienionych obsza-
rów są dla Grupy PGE bardzo ważne. 
Rozwój OZE oznacza dla nas dywersy-
fikację portfela aktywów wytwórczych, 
spełnienie obowiązku udziału źródeł od-
nawialnych w miksie energetycznym, 
ale również realizację celów związanych 
z ograniczeniem wpływu działalności 
sektora energetyki na środowisko na-
turalne. Z tego względu PGE Baltica, 
spółka odpowiedzialna w Grupie PGE za 
projekt offshore, ma w planach 2,5 GW 
mocy wiatrowej na morzu. PGE Energia 

Odnawialna natomiast postawiła sobie 
ambitny plan rozwoju aktywów wytwór-
czych zarówno w ramach technologii fo-
towoltaicznych, jak również w zakresie 
źródeł wiatrowych na lądzie. Planujemy 
w najbliższych latach znaczny wzrost 
„zielonych” mocy wytwórczych.

Elektromobilność jest również jed-
nym z naszych priorytetów, a obszarem 
tym, w ramach Grupy PGE, zajmuje się 
spółka PGE Nowa Energia. Jednym z za-
kresów jej działalności jest budowa in-
frastruktury ładowania. Uruchomiliśmy 
także usługę carsharingu samocho-
dów elektrycznych w Siedlcach. Ostat-
nio objęliśmy również 51,47% udziałów 
w spółce 4Mobility, która jest trzecim 
graczem na polskim rynku carsharingu. 

Firma posiada rozwinięty system zarzą-
dzania usługą, pozwalający również na 
zarządzanie flotą samochodów elek-
trycznych. Dysponuje także zapleczem 
organizacyjnym i rozwiązaniami umożli-
wiającymi obsługę dużej floty samocho-
dowej w różnych lokalizacjach. W dłuż-
szej perspektywie transakcja ta umożliwi 
Grupie PGE rozwój oferty aut na minuty 
opartej na samochodach elektrycznych. 
Współpracujemy również z gminami na 
obszarze sieci elektroenergetycznych 
PGE Dystrybucja w zakresie przyłącza-
nia stacji ładowania dla elektrycznego 
transportu miejskiego, którego udział 
w rynku również konsekwentnie rośnie.

Magazyny energii to kolejny istotny 
obszar, gdzie szybki rozwój technologii 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Źródło: opracowanie własne Departament Rozwoju i Analiz, PGE Polska Grupa Energetyczna

Prognozowany udział PGE EO w krajowej produkcji energii ze źródeł odnawialnych
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i spadek cen jednostkowych potrakto-
waliśmy jako okazję do uruchomienia 
w Grupie PGE projektów pilotażowych 
wykorzystujących bateryjne systemy ma-
gazynowania energii. Rozwijamy pro-
jekty z obszaru magazynowania ener-
gii, które mają szansę stać się ważną 
i dochodową częścią całego systemu 
energetycznego. Obecnie pracujemy 
nad ośmioma takimi projektami o łącz-
nej wstępnie szacowanej mocy około 40 
MW. W perspektywie zakładamy ambit-
ny rozwój w ramach kompleksowego, 
obowiązującego w całej Grupie, Pro-
gramu Magazynowania Energii. Częścią 
Programu jest m.in. budowa pierwszego 
w Polsce magazynu energii elektrycznej 
zintegrowanego z blokiem konwencjo-
nalnym, na który już ogłosiliśmy prze-
targ. Liczba i pojemność magazynów 
energii elektrycznej będzie musiała wzra-
stać wraz z udziałem niestabilnych źródeł 
OZE, których produkcja chwilowa energii 
jest zależna od warunków pogodowych.

Grupa PGE już obecnie jest naj-
większym producentem „zielonej” 
energii w Polsce. Posiadamy 14 farm 
wiatrowych na lądzie, 29 elektrow-
ni wodnych, 4 elektrownie szczyto-
wo-pompowe oraz jedną farmę foto-
woltaiczną na górze Żar. Łączna moc 
zainstalowana wszystkich obiektów 
wynosi 2188,9 MW.

Grupa mocno stawia na rozwój 
morskiej energetyki wiatrowej. Ja-
kie szanse i zagrożenia widzi Pan 
w tym zakresie? 

Zgodnie ze Strategią GK PGE, 
budowa morskich farm wiatrowych 
w oparciu o aukcyjny system wsparcia, 
jest jedną z trzech opcji strategicznych 
Grupy. Staje się więc jednym z flago-
wych przedsięwzięć inwestycyjnych dla 
Grupy PGE, która ma ambicję zostać li-
derem rozwoju morskiej energetyki wia-
trowej w Polsce. Rozwój tej technologii 
jest bardzo istotną częścią strategii Gru-
py zakładającej 25% udział w krajowej 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
do 2030 r.  Główne powody, dla których 

należy stawiać na rozwój morskiej ener-
getyki wiatrowej, są związane z realiza-
cją celów istotnych z punktu widzenia 
polityki energetycznej Polski. Jest to in-
westycja optymalna kosztowo, pozwala-
jąca wypełnić cele UE dotyczące OZE, 
obniżająca ekspozycję na koszty emisji 
CO2, wpływająca pozytywnie na rozwój 
gospodarczy. Oczywiście Grupa ma 
świadomość, iż wielkość wyzwań ope-
racyjnych, regulacyjnych i strategicznych 
oraz konkurencja na rynku, wymaga od 
PGE dużej elastyczności i szybkości 
działania. W celu rozwoju tego projektu 
powołana została spółka PGE Baltica, 
która do końca roku wybierze strate-
gicznego partnera, któremu zamierza 
sprzedać po 50% udziałów w dwóch 
spółkach celowych odpowiedzialnych 
za projekty morskich farm wiatrowych, 
a następnie wspólnie z partnerem zre-
alizuje je w formule joint venture. 

Zamknięto niedawno pierwszy etap 
selekcji potencjalnych partnerów strate-
gicznych wyrażających chęć uczestni-
czenia w przygotowaniach do budowy 
i eksploatacji projektu offshore. Zgłosiło 
się aż trzynastu potencjalnych partne-
rów, a wśród nich najwięksi dostawcy 
tej technologii na rynku, co nas bardzo 
cieszy. W pierwszym etapie progra-
mu PGE przewiduje budowę morskich 
farm wiatrowych o maksymalnej mocy 
zainstalowanej do 2545 MW. Zgodnie 
z założeniami pierwszy prąd z wiatra-
ków na morzu ma popłynąć w 2025 r., 
a rok później nastąpi przekazanie inwe-
stycji do fazy komercyjnej eksploatacji. 
Energia elektryczna z farm wiatrowych 
będzie w stanie zasilić do 4 mln gospo-
darstw domowych.

Czy fotowoltaika jest dla PGE 
równie atrakcyjnym źródłem ener-
gii odnawialnej co wiatr?

O znaczącej roli jaką dla Grupy od-
grywa fotowoltaika, świadczą plany in-
westycyjne w zakresie budowy nowych 
elektrowni PV. Fotowoltaika ma się stać 
drugim, obok morskiej energetyki wia-
trowej, obszarem OZE, w który chcemy 

mocno inwestować. Docelowo w per-
spektywie 2030 r. chcielibyśmy zainsta-
lować w fotowoltaice aż 2,5 GW, wyko-
rzystując do tego m.in. tereny należące 
do spółek Grupy PGE. Chcemy osiągnąć 
ten cel przez rozwijanie zarówno wła-
snych projektów, jak i zakup gotowych. 
Rozwój źródeł PV jest zatem atrakcyj-
nym obszarem inwestycyjnym dla PGE 
EO, jak również dla całej GK PGE. Po-
twierdzeniem, że plany GK PGE w za-
kresie rozwoju projektów PV są słuszne, 
jest przedstawiony do konsultacji projekt 
Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., 
która prognozuje, iż PV będzie, obok of-
fshore, najszybciej rozwijającą się tech-
nologią OZE w Polsce. Zgodnie z tren-
dami oraz planami rządu w 2020 r. moc 
zainstalowana w fotowoltaice może wy-
nieść 1200 MW. Na polskim rynku PV 
aktualnie mamy 2,1 tys. projektów z wa-
runkami przyłączenia większych instalacji 
fotowoltaicznych do sieci, które były wy-
dane w latach 2010-2018. Sumaryczna 
moc tych projektów przekracza 2 GW.

W kontekście fotowoltaiki należy 
wspomnieć także o dwóch klastrach 
energii: Solińskim i Południowo-Za-
chodnim. Obydwa projekty posiadają 
Certyfikat Ministra Energii. Rolą spółki 
w tych klastrach jest właśnie budowa 
nowych źródeł wytwórczych, w tym 
przede wszystkim źródeł PV. Ponadto, 
PGE Energia Odnawialna posiada tak-
że Laboratorium Fotowoltaiczne, mają-
ce na celu testowanie nowych rozwią-
zań w zakresie paneli PV, inwerterów, 
czy magazynów energii. Laboratorium 
ma spełniać również funkcję dydak-
tyczną i edukować w zakresie OZE ko-
lejne pokolenia młodych energetyków. 

Spółka jest również otwarta na 
współpracę w tym zakresie z uczelnia-
mi wyższymi, mając nadzieję na nawią-
zanie współpracy z wiodącymi ośrodka-
mi badawczymi w Polsce. Warto tu przy 
okazji wspomnieć o podpisanej niedaw-
no umowie z Centrum Badawczym Kon-
wersja Energii i Źródła Odnawialne (KE-
ZO), należącym do Instytutu Maszyn 
Przepływowych PAN. Celem podpisa-
nej umowy jest współpraca na rzecz 
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rozwoju innowacyjnych, nieemisyjnych 
technologii, które wesprą transforma-
cję polskiego sektora energetycznego. 
Centrum Badawcze KEZO w Jabłonnie 
to obecnie najnowocześniejsza tego ty-
pu jednostka badawcza w Polsce i jed-
na z najnowocześniejszych w Europie. 

Jak PGE zamierza zabezpieczyć 
back-up dla źródeł OZE - magazy-
ny energii, źródła gazowe, a może 
w inny sposób?

Wiadomym jest, że źródła fotowol-
taiczne oraz elektrownie wiatrowe cha-
rakteryzują się niestabilnością produko-
wanej energii. W tej sytuacji rosnący ich 
udział w KSE wymusza jednoczesne 
wykorzystywanie aktywów konwencjo-
nalnych o stosunkowo dużej elastyczno-
ści, zasilanych paliwami kopalnymi. Ma-
my na myśli takie, które w realnie krótkim 
czasie możemy uruchomić w razie nie-
doboru mocy w KSE. Strategia Grupy 
PGE jest odpowiedzią na tak poważne 
wyzwania. Równowagą dla niesterowal-
nych źródeł OZE będą, z jednej strony, 
nowoczesne bloki węglowe, wytwarza-
jące energię elektryczną z największą 
możliwą w tej technologii sprawnością, 
przy zachowaniu restrykcyjnych norm 
emisyjnych. Z drugiej strony Grupa PGE 
realizuje plan budowy nowych źródeł 
wytwórczych opartych na paliwie ga-
zowym. Wiele z nich będzie budowana 
w układach kogeneracyjnych, co zapew-
ni wysoką sprawność oraz zachowanie 
norm emisji CO2 na wyprodukowaną 
jednostkę energii i ciepła. Korzystamy 
w tym zakresie z najnowszych na świe-
cie technologii. Współcześnie budowane 
bloki opalane gazem charakteryzują się 
większą elastycznością, możemy je uru-
chomić w czasie kilkunastu minut w przy-
padku układów wytwarzających tylko 
energię elektryczną oraz w czasie oko-
ło 3 godz. w przypadku układów koge-
neracyjnych. Wszystkie te źródła energii 
- tradycyjne i odnawialne wyprowadza-
ją wyprodukowaną energię elektryczną 
poprzez sieci przesyłowe i dystrybucyjne, 
których obraz również się zmienia sto-

sownie do zmian struktury wytwarzania 
energii. Podkreślenia wymaga fakt, że 
staramy się w ramach strategii zrówno-
ważonego rozwoju wykorzystać wszyst-
kie zasoby, jakie daje nam gospodarka. 
W tym wypadku planowany rozwój źró-
deł opartych na gazie jest dostosowany 
do kluczowych inwestycji infrastruktural-
nych, takich jak Baltic Pipe, czy Gazoport 
w Świnoujściu. Tylko spółka PGE Ener-
gia Ciepła planuje w terminie do 2030 r. 
zbudować 1000 MW gazowych mocy 
wytwórczych w kogeneracji. Reasumu-
jąc, dywersyfikacja źródeł opartych na 
różnych technologiach oraz jednocze-
śnie dywersyfikacja paliw i magazynowa-
nie energii elektrycznej, czyli realizowa-
ny przez nas Program Magazynowania 
Energii, o którym już wspomniałem, są 
najlepszym rozwiązaniem dla zapew-
nienia bezpieczeństwa dostaw energii. 
W Polsce funkcjonuje już także Rynek 
Mocy, który jest kompleksowym rozwią-
zaniem służącym stabilizacji całego sys-
temu energetycznego.

Czy obszar dystrybucji jest przy-
gotowany na ambitne plany rozwoju 
OZE i elektromobilności?  

Rozwój źródeł OZE, w którym Grupa 
PGE ma swój udział i stale go powięk-
sza, a także rozwój elektromobilności, 
stawiają przed nami nowe wyzwania, 
które podejmujemy również w obsza-
rze dystrybucji. PGE Dystrybucja, jako 
największy obszarowo operator sieci 
elektroenergetycznej w kraju, realizu-
je w związku z tym szereg projektów 
zorientowanych na zapewnienie bez-
pieczeństwa dostaw energii w nowych 
warunkach funkcjonowania, w tym, przy 
większym udziale źródeł OZE. Urucho-
miliśmy program kablowania części linii 
napowietrznych, co zwiększy nie tylko 
niezawodność, ale i przepustowość sie-
ci. Jest to ważne dla infrastruktury łado-
wania, ponieważ moce produkowanych 
na rynku ładowarek rosną. Wyposa-
żamy sieć w automatyczne rozłączni-
ki oraz inteligentne układy automatyki, 
pozwalające szybciej i efektywniej re-

agować na sytuacje awaryjne oraz do-
konywać zmian w układzie pracy sieci. 
Magazyny energii elektrycznej, o któ-
rych wspominałem, uzupełnią gamę 
rozwiązań, umożliwiając świadczenie 
usług regulacyjnych na rzecz dystrybucji 
i przyczynią się do wzrostu stabilności 
pracy sieci, nawet w nowych trudniej-
szych warunkach jej pracy. W PGE Dys-
trybucja prowadzone są również projek-
ty pilotażowe w zakresie automatyzacji 
pracy sieci niskich napięć przy użyciu 
nowoczesnych technologii komunika-
cyjnych. Będzie to jeden z elementów 
wspomagających zarządzanie siecią 
z dużą ilością prosumentów. Paletę pro-
jektów w obszarze dystrybucji uzupeł-
niają rozwiązania z obszaru specjalnych 
linii serwisowych, umożliwiających zasi-
lanie obszarów objętych awariami wyni-
kającymi na przykład z ekstremalnych 
warunków pogodowych. Te wszystkie 
inicjatywy zmierzają do przekształce-
nia sieci dystrybucyjnej w tzw. sieć in-
teligentną, gdzie sygnały i informacje 
z konkretnych urządzeń będą podsta-
wą do optymalnego sterowania pracą 
sieci, rozpływami mocy, stratami energii 
i niezawodnością dostaw. 

Dodam, że tworząc rozwiązania 
w Grupie PGE, coraz bardziej do-
ceniamy wkład partnerów z instytu-
cji badawczo-naukowych oraz inicja-
tywę przedsiębiorców, którzy są dla 
nas źródłem inspiracji dla nowych in-
nowacyjnych rozwiązań. Otworzyliśmy 
w Grupie PGE kilka ścieżek umożliwia-
jących transfer nowoczesnych techno-
logii do Grupy. Powołane w ramach 
Grupy podmioty, tj. PGE Ventures oraz 
PGE Nowa Energia, inwestują w pio-
nierskie rozwiązania w ramach współ-
pracy ze start-upami, co zwiększa dy-
namikę wdrażania tych rozwiązań 
w PGE, a mniejszym przedsiębiorcom 
daje szansę na szybki rozwój i zapew-
nia źródło finansowania rozwoju firmy.

Rozmawiała: Dorota Kubek, 
Wydawnictwo „Nowa Energia”

Fot. PGE
o
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Robert Karwacki, Dyrektor Techniczny, MZK Zielona Góra

Doświadczenia 
MZK Zielona Góra
w zakresie wymiany taboru na elektrobusy

W 2011 r. wraz z Barbarą Langner, Dyrektor MZK - uczestniczyliśmy w targach 
Transexpo w  Kielcach. Został tam zaprezentowany po raz pierwszy autobus 

elektryczny. Nowinka, nie wiadomo czy się przyjmie? Ciekawe jak zareagują 
potencjalni nabywcy autobusów? Od tego czasu przyglądamy się rozwojowi pojazdów 
elektrycznych. Trochę jakby z boku, marząc o takich autobusach. Usilnie zabiegamy 
o możliwość przeprowadzenia testu w ruchu miejskim.



58 nr 3 (68)/2019
E

k
o

M
o

bi
li

ty

W 2012 r. w okresie wakacyjnym 
zostaje nam udostępniony na tygo-
dniowe testy użytkowe Solaris Urbino 
8,9 LE. Z dumą pokazujemy mieszkań-
com w jakim kierunku może rozwijać 
się komunikacja miejska. Autobus jest 
jednak dla nas za mały. Mijają dwa la-
ta i oto na testy ponownie pojawia się 
autobus firmy Solaris. Tym razem jest 
już 12 m. Testy wypadły pomyślnie. 
Skłoniło to nas do myślenia na temat 
ewentualnego zakupu takich autobu-
sów - najpierw jednego, potem kolej-
nych. Przebieg pomiędzy ładowaniami 
autobusów testowych wynosił ok. 150 
km. Nasz dzienny przebieg to nawet 
i 350 km na jeden autobus. Zastana-
wialiśmy się skąd wziąć zasilanie, gdyż 
na naszej „starej” Zajezdni mamy czę-
ste awarie zasilania. Pojawiły się pyta-
nia, czy może zwiększyć ilość baterii 
zasilających autobus, a może jednak 
przyjąć inną strategię?

W 2015 r. podczas wizyty w Ja-
worznie, zaprezentowano mi ładowar-
kę do pojazdów elektrycznych, posta-
wioną na pętli autobusowej o mocy 190 
kW. Pojawiło się światełko w tunelu. 
Możne jednak pójść w stronę mniej-
szej ilości baterii na autobusie, a za to 
postawić szybką ładowarkę na pętli 
autobusowej?

Zgodnie z wytycznymi Komisji Eu-
ropejskiej Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT) zostały narzędziem 
do pozyskiwania środków z funduszy 
europejskich. W 2014 r. odbyło się 
referendum w gminie Zielona Góra. 
Mieszkańcy w 54% opowiedzieli się za 
przyłączeniem gminy do miasta Zielo-
na Góra. MZK stanął przed kolejnym 
wyzwaniem. Należało opracować nowy 
plan komunikacyjny dla większego mia-
sta, włączając obszary, które nie były 
do tej pory objęte komunikacją miejską.

Równocześnie rozpoczęły się pra-
ce nad projektem „Zintegrowany sys-
tem niskoemisyjnego transportu pu-
blicznego w Zielonej Górze”, który 
miał być współfinansowany z budże-
tu Unii Europejskiej ze środków Fun-
duszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020. Po długich dysku-
sjach z Inicjatywą Jaspers opiniującą 
projekty zarysował się kształt zadań 
do zrealizowania. Jednym z nich był 
zakup 47 szt. autobusów elektrycz-
nych. W czerwcu 2015 zaprosiliśmy 
potencjalnych wykonawców do dialo-
gu technicznego. Miał on nam pomóc 
w opracowaniu optymalnego rozwią-
zania dot. parametrów baterii w au-
tobusach, jak również odpowiedne-
go systemu ładowania. Zaprosiliśmy 
do niego przedstawicieli producentów 
autobusów, dostawców systemów ła-
dowania i dostawców wyposażenia 
pojazdów. Za cel postawiliśmy sobie 
zoptymalizowanie zapotrzebowania 
i zużycia energii elektrycznej. Nadzór 
nad całością powierzyliśmy powoła-
nemu biegłemu - prof. zw. dr hab. inż. 
Grzegorzowi Benyskowi. Tak ukształ-
tował się pomysł na ilość pojazdów, 
posadowienie wolnych ładowarek na 
zajezdni i „szybkich” ładowarek na 11 
pętlach. Wszystko to miało zapewnić 
wprowadzenie autobusów elektrycz-
nych bez żadnych modyfikacji w rozkła-
dzie jazdy. Równocześnie wystąpiliśmy 
do lokalnego dostawcy energii firmy 
Enea z zapytaniem o możliwość do-

starczenia we wskazane miejsca ener-
gii elektrycznej o mocy od 400 do 800 
kW. Zajezdnię postanowiliśmy zasilać 
z dwóch źródeł. Jednym z dostawców 
miała być znajdująca się po sąsiedzku 
elektrociepłownia, która pracuje w ko-
generacji na bazie gazu ziemnego z lu-
buskich źródeł. Drugim rezerwowym 
dostawcą energii miała być Enea. Moc 
zasilania to 2,5 MW. 

W 2017 r. mając już określone swo-
je potrzeby rozpoczęliśmy procedury 
przetargowe na poszczególne zadania: 

 � zakup 47 szt. autobusów elektrycz-
nych 12 m,

 � zakup 17 autobusów 18 m z silni-
kami spełniającymi normę emisji 
spalin euro 6, 

 � budowa nowego centrum przesiad-
kowego w okolicach dworca PKP,

 � przebudowa zajezdni, 
 � budowa stacji ładowania na wska-

zanych pętlach, dostawa systemu 
ładowania, a wraz z PKP - jako 
partnerem, przebudowa wiaduktu 
kolejowego i zadaszenie peronów.
30.10.2017 r. Janusz Kubicki, Pre-

zydent miasta Zielona Góra - podpi-
sał umowę o dofinansowanie projektu 
„Zintegrowany system niskoemisyjne-
go transportu publicznego w Zielonej 
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Górze” z Ministerstwem Infrastruktury 
i Budownictwa, reprezentowanym przez 
Centrum Unijnych Projektów Transpor-
towych na wartość projektu 257 mln 
zł (przy czym dofinansowanie wynosi 
167 mln zł). W tym samym czasie wy-
łoniliśmy wykonawców najważniejszych 
zadań. I tak, autobusy elektryczne do-
starczyła firma Ursus. Są to autobusy 
CS12LFE wyposażone w silnik centralny 
o mocy 245 kW. Moc zainstalowanych 
baterii LTO 90 kW. Pojemność pasa-
żerska 83 osoby. System ładowania 
dostarczyła firma Ekoenergetyka. Jej 
zadaniem była dostawa 25 ładowarek 
dwustanowiskowych zainstalowanych 
na zajezdni o mocy 80 kW, trzech ła-
dowarek mobilnych i dwunastu ładowa-
rek o dużej mocy (jedenaście na pętli 
i jedna na zajezdnię). Poszczególne ła-
dowarki obsługują dwa, trzy lub cztery 
stanowiska. Każde stanowisko ma moc 
200 kW pracy normalnej. Na każdej pętli 
na jednym ze stanowisk istnieje możli-
wość podniesienia mocy do 400 kW. Do 
zadań Ekoenergetyki należała również 
dostawa systemu ładowania do autobu-
sów i systemu telemetrycznego. W pier-
wotnym planie na dachu każdego auto-
busu ma być zamontowany pantograf, 
który podnosi się po dojeździe do sta-

nowiska ładowania. Na wniosek wyko-
nawcy zmienialiśmy pierwotne założenie 
i teraz pantograf został umieszczony na 
słupie. Na autobusie są zamontowane 
szyny poprzez, które odbierany jest prąd 
z ładowarki. Wszystkie zadania i współ-
praca pomiędzy poszczególnymi wyko-
nawcami były tak zgrane w czasie, że 
przewidywaliśmy zakończenie realizacji 
projektu w lutym 2019 r. Jak to w życiu 
bywa plany idą swoją drogą, a realizacja 
swoją. Nastąpiły opóźnienia. Wykonaw-
cy mają problem z podwykonawcami, 
brakuje rąk (firm) do pracy. Na zajezdni 
przybywa nam autobusów, których nie 
ma gdzie garażować. Brak zasilania po-
woduje, że stare autobusy, które miały 
zostać zezłomowane, muszą jeszcze 
wciąż realizować zadania przewozowe, 
a „elektryki” czekają. Wprowadziliśmy je 
systematycznie do ruchu, kosztem za-
angażowania pracowników warsztatu. 
Autobusy wyjeżdżają na linię i po ok. 50 
km zostają podmieniane na kolejne na-
ładowane pojazdy. Energia, którą dys-
ponujemy na Zajezdni pozwala ładować 
tylko jeden autobus. 

W grudniu 2018 r. wykonawca 
przebudowy zajezdni wraz z dostaw-
cą ładowarek udostępnili nam przygo-
towane na nowo miejsca postojowe. 

Już wszystkie autobusy elektryczne 
możemy podłączyć do zasilania. Zwięk-
szamy ilość autobusów w ruchu. 

W styczniu 2019 zostaje oddana do 
użytku pierwsza pętla z trzema stano-
wiskami do szybkiego ładowania. Już 
11 „elektryków” wyjeżdża rano na linię 
i cały dzień realizuje zadania. 

W kolejnych miesiącach 2019 r. ko-
lejne pętle są udostępniane pod obsłu-
gę autobusów elektrycznych. Wraz z ko-
lejnymi ładowarkami rozwija się system 
telemetryczny. Na bieżąco można śle-
dzić stan stanowisk do ładowania, stan 
naładowania pojazdów, korygować tra-
sę autobusu w zależności od potrzeb.

Realizacja projektu nie została jesz-
cze zakończona. Niektóre zadania są 
na ostatniej prostej, inne jeszcze nie 
zostały rozpoczęte. Jednak założenia, 
które przyjęliśmy na początku projektu 
- osiągnęliśmy. Proces wdrożenia au-
tobusów elektrycznych przebiega po-
prawnie. Potrzebne były niewielkie ko-
rekty w rozkładzie jazdy. Pasażerowie 
nie tylko nie odczuli spadku komfortu 
obsługi, ale wręcz domagają się, aby 
ich rejon obsługiwały tylko „elektryki”.
Fot. MZK Zielona Góra

o
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Bardzo szybki rozwój produkcji pojazdów elektrycznych wymusza nowe podejście 
do spraw związanych z  tworzeniem specjalnej infrastruktury koniecznej dla 

prawidłowego funkcjonowania szeroko rozumianej tematyki elektromobilności. 
Niniejszą tematykę reguluje specjalna ustawa o  „elektromobilności i  paliwach 
alternatywnych”. Niebagatelną rolę odgrywa również ochrona środowiska, 
a szczególnie walka ze smogiem.

Mgr inż. Zygmunt Pilny, Dyrektor ds. Produkcji, 
Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.

Nadchodzi 
elektryczna rewolucja 
w branży samochodowej - ELEKTROMOBILNOŚĆ

Wczytując się w tematykę ostatniej 
konferencji klimatycznej COP24, któ-
ra odbyła się w Katowicach w grudniu 
2018 r. można było wywnioskować, 
że nie ma odwrotu od wprowadza-
nia na rynek środków transportu pu-
blicznego i pojazdów o statusie „ze-
ro emission”. Szeroka dyskusja oraz 
specjalnie poświęcone tej tematyce 
panele dyskusyjne świadczą o bar-
dzo wielkiej skali niniejszej tematyki 
praktycznie na całym świecie. Stąd 
rozwój pojazdów alternatywnych do 
silników spalinowych, a szczególnie 
na wodorowe ogniwa paliwowe i tych 
zasilanych z baterii. Spodziewany roz-
wój elektromobilności w Polsce, któ-

ry jest już mocno wdrażany w życie 
praktycznie na całym świecie, stanowi 
mocne wyzwanie, zarówno organiza-
cyjne, jak również techniczne. Masowo 
powstające stacje ładowania wyma-
gać będą infrastruktury energetycz-
nej. Konieczne będzie opracowanie 
właściwej polityki celem zapewnienia 
zaspokojenia potrzeb energetycznych 
dla elektromobilności.

�o Ładowarki EP - 22 kW
Zakład Pomiarowo-Badawczy 

Energetyki „ENERGOPOMIAR-ELEK-
TRYKA” Sp. z o.o. jako polska firma 
produkującą specjalistyczną apara-
turę kontrolno-pomiarową, posta-

nowił opracować i wdrożyć do pro-
dukcji stacje ładowania pojazdów 
elektrycznych pod nazwą EPCHAR-
GER typ EP - 22 kW. Stacje wyróż-
niają się na tle konkurencji nowator-
skim rozwiązaniem konstrukcyjnym, 
oryginalnym designem. Ze względu 
na to, że firmę cechuje indywidual-
ne podejście do każdego klienta, ist-
nieje możliwość dopasowania koń-
cowego produktu pod wymagania 
zamawiającego. Takie właśnie po-
dejście umożliwia stworzenie stacji 
ładowania, które wkomponowywują 
się w istniejący krajobraz, ale rów-
nież w przestrzeń nowoczesnych biu-
rowców, jak i stylowych zabytkowych 
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obiektów. Wnioskować stąd można, 
że oferowane stacje ładowania mo-
gą być dedykowane dla szczególne-
go klienta o wysokich wymaganiach, 
tzw. klienta „Premium”. Tworząc pro-
jekt wykonawca uwzględnił aktual-
ną przestrzeń, unowocześniając jej 
dotychczasowy charakter poprzez 
podniesienie walorów środowisko-
wych, a szczególnie mając na uwa-
dze ograniczenie emisji spalin dzięki 
promowaniu niskoemisyjnych środ-
ków transportu. Oprócz wspomnia-
nych nowatorskich rozwiązań tech-
nicznych, nowoczesnego designu, 
stacje ładowania cechuje wysoka 
trwałość, a większość użytych do 
produkcji materiałów nadaje się do 
recyklingu. Ograniczamy w ten spo-
sób do minimum ilość odpadów pod-
legających długotrwałej utylizacji.

�o EPCHARGER Twój partner 
w drodze
Stacje ładowania pojazdów elek-

trycznych typ EP-22 kW są stacjami 
ładowania prądu przemiennego zasi-
lane z sieci 400V, 50 Hz. umożliwia-
jąc ich stosowanie w bardzo szero-
kiej przestrzeni publicznej. Mamy na 
myśli parkingi miejskie, galerie i cen-
tra handlowe, garaże, hotele, ośrodki 
sportowo-rekreacyjne, osiedla miesz-
kaniowe w budownictwie jedno- i wie-
lorodzinnym, w zabytkowej przestrzeni 
miejskiej i wiele innych. Również jako 
tzw. ładowarki flotowe: parkingi firmo-
we i carsharing. Tak jak wspomnia-
no powyżej, szczególnie czekamy na 
klienta o wyjątkowym guście oraz in-
dywidualnych wymaganiach, oferując 
wymienność frontów w różnych kolo-
rach i teksturach, co daje możliwość 
dyskretnego wkomponowania w oto-
czenie. W szczególnych przypadkach 
stacje ładowania mogą spełniać dodat-
kową funkcję tzw. infokiosku.

�o Parametry techniczne
Dane podstawowe:
Napięcie zasilania:
400 VAC, 50 Hz,

Moc i prąd wyjściowy:
2x22 kW, 32/63 A,
Typ gniazda:
IEC62196 Mode-3 Typ-2,
Standard ładowania:
Gniazdo 2x Typ-2 lub kabel z wtycz-
ką Typ-2 lub kabel z wtyczką Typ-2 
i gniazdo Typ-2. Jednoczesne łado-
wanie dwóch pojazdów,
Zamykana komora umożliwiająca przy-
łączenie stacji do sieci energetycznej 
oraz jej zainstalowanie,
Temperatura pracy:
-30° do + 50°C.

Wyświetlacz:
Typ wyświetlacza:
LCD TFT 7”,
Kontrast:
600:1,
Jasność wyświetlacza:
1000cd/m2,
Typ panelu dotykowego:
pojemnościowy.

Sterowanie i komunikacja:
Sterownik:
procesor 4-rdzeniowy 4GB RAM;
SSD 32 GB,
Komunikacja:
Fast Ethernet, moduł GSM/GPRS oraz 
licznik energii klasy MID w każdym to-
rze napięciowym, moduł czytnika RFID,
Obsługa protokołów: TCP/IP; UDP; 
NTP; OCPP.

Bezpieczeństwo:
Zabezpieczenie obwodów ładowania: 
nadmiarowoprądowe (32A); różnico-
woprądowe.
Podłączenie przewodu zasilające-
go pojazd:
beznapięciowe.
Oświetlenie umożliwiające korzystanie 
w godzinach nocnych i podświetlenie 
informujące o stanie pracy.
Ochrona przed porażeniem:
II klasa ochronności.

�o Wnioski
Przedstawiona w artykule stacja 

ładowania prądu przemiennego typ 

EP - 22 kW jest najbardziej okazałą 
i najlepiej wyposażoną. Nie zamyka 
ona jednak portfolio firmy w tematy-
ce ładowarek.

Obecnie posiadamy również kom-
paktową stację o parametrach ściśle 
dedykowanych przez docelowego 
klienta, ale o uboższym wyposażeniu. 
Równolegle w firmie realizowany jest 
projekt stacji ładowania prądu stałe-
go dużej mocy.

Firma „ENERGOPOMIAR-ELEK-
TRYKA” ma aspiracje, aby w Polsce 
jak najmocniej zaistnieć w rozlokowa-
niu polskich stacji ładowania, których 
jest producentem.

Jeśli do tej pory nie byłeś zde-
cydowany - to właśnie MY czekamy 
na CIEBIE!

Zaufaj firmie, której mottem prze-
wodnim jest dewiza „JAKOŚĆ NIE 
JEST PRZYPADKIEM”.

Zakład Pomiarowo-Badawczy 
Energetyki

ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA
Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2
44-101 Gliwice

tel. 32 237 66 03 (sekretariat)
32 237 66 15 (centrala)

faks 32 231 08 70
sekretariat@elektryka.com.pl

www.elektryka.com.pl 
o
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Jaka jest historia powstania kon-
cepcji E-Bus w Rafako?
Pomysł narodził się około 3 lata te-
mu, w ramach szukania dywersyfikacji 
przychodów, ale też na kanwie zapo-
wiedzi Rządu, który ogłosił program 
rozwoju elektromobilności w Polsce. 
Rozważaliśmy w jaki obszar elektro-
mobilności możemy wejść. Po wielu 
analizach wybór padł na autobusy. 
Nie zdecydowaliśmy się na typowe 
miejskie autobusy, tylko na niszowy 
segment ośmiometrowych pojazdów. 
Z badania rynku wyszło nam, że jest 
to obiecujący segment. Dodatkowym 
atutem jest to, że przy realizacji tego 
projektu mogliśmy wykorzystać zaso-
by własne RAFAKO, zarówno inżynie-
ryjne, jak i produkcyjne.

Na jakim etapie technologicznym 
znajduje się obecnie projekt E-bus?
Projekt praktycznie jest gotowy. Po-
wstał pierwszy prototyp, który przecho-
dzi proces homologacyjny. Powinien 
się on zakończyć za parę miesięcy. 
Wówczas pojazd będzie gotowy do 
jazdy i testów z pasażerami w środo-
wisku miejskim.

Firma się chwali, że projekt jest bar-
dzo polski. Proszę zdradzić kilka 
szczegółów technologicznych.
Można tak powiedzieć. Oczywiście 

Rozmowa z Michałem Maćkowiakiem, Dyrektorem ds. Innowacji i E-mobility w RAFAKO S.A.

Polski autobus
z polskimi komponentami
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tak skomplikowany projekt praktycz-
nie nie jest do zrealizowania bez za-
stosowania komponentów - części 
pochodzących z międzynarodowe-
go rynku. Staraliśmy się jednak wy-
korzystać maksymalnie komponen-
ty dostępne na polskim rynku. Takie 
podzespoły jak osie napędowe, czy 
baterie musieliśmy zakupić za grani-
cą. Pozostałe natomiast podzespoły 
są krajowe - battery pack pochodzi 
z Polski. Warto podkreślić, że na pol-
skim rynku jest wielu bardzo dobrych 
dostawców podzespołów do pojaz-
dów elektrycznych.

Na kiedy planowane jest zakoń-
czenie testów i pełna gotowość 
do produkcji?
Zakończenie testów planowane jest 
na pierwszy kwartał 2020 r. i jest to 
też czas, w którym będziemy gotowi 
do produkcji małoseryjnej.

A następnie ruszacie już z produkcją?
Jesteśmy obecnie na etapie przy-
gotowania planów do produkcji ma-
łoseryjnej, tj. kilkunastu autobusów 
rocznie. Sprawą otwartą jest to, gdzie 
będziemy lokować produkcję. Mamy 
kilka scenariuszy i mam nadzieję, że 

w miarę upływu czasu będą się one 
realizowały. Produkcję chcemy ulo-
kować w kraju.

Czy planujecie zdobyć rynek krajowy?
Nie tylko, celujemy także w rynki zagra-
niczne. Nie można się ograniczać tylko 
do rynku lokalnego. Zapotrzebowanie 
na takie autobusy jest praktycznie na 
całym świecie, co potwierdzają zapy-
tania płynące z wielu krajów.

Czy zamierzacie rozwijać również 
inny segment pojazdów elektrycz-
nych, np. pojazdy użytkowe typu 
śmieciarki, itp.?
Na chwilę obecną skupiamy się tylko 
na projekcie E-bus.

Rozmawiał: Mariusz Marchwiak, 
Wydawnictwo „Nowa Energia” 

fot. RAFAKO
o
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XXIII
Z początkiem roku wprowadzono opłaty paliwowe, które zasilają budżet Funduszu 

Niskoemisyjnego Transportu. Obecnie Fundusz jest już bliski rozpoczęcia 
zapowiadanych działań i pożytkowania zbieranych funduszy. Projekt rozporządzenia 
Ministra Energii w  sprawie szczegółowych warunków udzielania dopłat do 
samochodów elektrycznych i infrastruktury ładowania, którymi będzie dysponował 
FNT jest już po konsultacjach społecznych. Rozporządzenie zakłada dofinansowanie 
do 36 tys. zł na zakup samochodu elektrycznego, 150 tys. zł do instalacji stacji 
ładowania dużej mocy i ponad 1 mln zł na zakup autobusu elektrycznego.

Witold Chmarzyński, Radca Prawny, Wspólnik Kancelarii CCLaw Creative Consultants, 
Redaktor Naczelny portalu Elektromobilność.com

Projekt ME ws. dopłat
do samochodu elektrycznego i infrastruktury ładowania

fo
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Projektowane rozporządzenie 
określa zasady udzielania i rozliczania 
wsparcia dla instrumentów określo-
nych w nowelizacji ustawy o biokom-
ponentach i biopaliwach, która weszła 
w życie 28 lipca 2018 r. Ustawa prze-
widuje wsparcie zakupu niskoemisyj-
nych pojazdów i budowy infrastruktury 
dystrybucji sprężonego gazu ziemnego 
(CNG) lub skroplonego gazu ziemne-
go (LNG), wodoru oraz infrastruktury 
ładowania samochodów elektrycznych.

 � Dla kogo są 
przewidywane dopłaty?

O wsparcie mogą ubiegać się 
przedsiębiorcy:

 � wykonujący działalność konce-
sjonowaną w zakresie obrotu 
energią elektryczną i  dystrybu-
cji energii elektrycznej,

 � będący operatorem ogólnodostęp-
nej stacji ładowania, 

 � oferujący usługi ładowania. 
Poza branżą energetyczną, o do-

płaty ubiegać mogą się również przed-
siębiorcy związani z branżami dystry-
bucji paliw gazowych, obrotu gazem, 

obrotu paliwami ciekłymi lub operato-
rem stacji gazu ziemnego. Dodatkowo, 
w projekcie określono wymagania do-
tyczące okresu prowadzenia działalno-
ści, poziomu zatrudnienia oraz lokaliza-
cji siedziby wnioskodawców w Polsce.

 � Wysokość dopłat do 
zakupu samochodów  
i autobusów 
elektrycznych

W przypadku pojazdu elektryczne-
go dopłata ma wynieść 30% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia wspar-
ciem, przy czym nie więcej niż 36 000 
zł na jeden pojazd. Dla pojazdu elek-
trycznego, który ma służyć do wyko-
nywania usług komunalnych wartość 
ta wzrasta do 150 000 zł. Maksymal-
na wysokość wsparcia w przypadku 
autobusu elektrycznego wynosi 55% 
kosztów kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem, przy czym nie więcej niż 
1 045 000 zł na jeden pojazd. W przy-
padku trolejbusu jest to 45% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia wspar-
ciem, nie więcej niż 720 000 zł na je-
den pojazd. Co ciekawe, dla jednostek 

pływających o napędzie elektrycznym 
limit dotacji to 1 000 000 zł.

 � Wysokość dopłat do 
budowy infrastruktury

Zgodnie z projektem, łączna kwota 
wsparcia na inwestycję związaną z bu-
dową lub rozbudową punktu ładowania 
normalnej mocy nie może przekraczać 
25 500 zł, w dużej mocy 150 000 zł.

Z uwagi na przewidywany rozwój 
rynku w zakresie stacji ładowania ener-
gią elektryczną wprowadzono zasadę, 
iż od 2023 r. wsparcie na tę infrastruk-
turę w postaci dotacji zostanie ogra-
niczone do 30% kosztów kwalifikują-
cych się do objęcia pomocą. Pozostała 
część pomocy będzie mogła zostać 
udzielona w postaci pożyczki. Nie ule-
gnie zmianie poziom dofinansowania i 
przez cały okres ma on wynosić 50%.

Jaki ostateczny kształt przybierze 
ustawa? Można spodziewać się kilku 
scenariuszy. O faktach będziemy in-
formować na bieżąco.

o
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Dążenie do uzyskania czystego powietrza wymaga zdecydowanych kroków. 
Wspólnie musimy zadbać o otaczający nas świat w trosce o przyszłe pokolenia. 

Jak pogodzić rozwój cywilizacyjny dbałością o środowisko naturalne?

INSTAL-FILTER SA, Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza

Czyste niebo nad Polską

Odpowiedź na to pytanie poznało 
już wiele firm - w tym Energetyka Sp. 
z o.o., dla której zrealizowano proeko-
logiczną inwestycję w Lubinie. Celem 
inwestycji, zrealizowanej przez konsor-
cjum z udziałem INSTAL-FILTER SA, 
było zbudowanie instalacji cechującej 
się niskimi kosztami inwestycyjnymi, 
a z drugiej strony charakteryzującej się 
niewielkim zużyciem reagentów, tym 
samym minimalizując koszty eksploata-
cji. Instalacja została zaprojektowana 
do oczyszczania spalin o strumieniu 
430 tys. m3/h. Udało się również zmi-
nimalizować koszty eksploatacji, a co 
najważniejsze jakość powietrza uległa 
znaczącej poprawie.

 � Aspekty prawne

Dyrektywa IED, wprowadzona Roz-
porządzeniem Ministra Ochrony Śro-
dowiska oraz konkluzje BAT dotyczące 
„Dużych Źródeł Spalania” zainicjowały 
nowe podejście przedsiębiorstw ciepłow-
niczych do spalania węgla w kotłach oraz 
emisji związków szkodliwych do atmos-
fery. Aby spełnić wszystkie obowiązujące 
normy nie wystarcza już tylko redukcja 
emisji pyłów. Pojawiły się nowe zapisy 
obligujące do ograniczenia także innych 
związków chemicznych, takich jak: SO2, 
NOx, HCl, HF, czy Hg. Zastosowanie wła-

Opis projektu
• Lokalizacja: EC 1 Lubin - Grupa KGHM
• Proces: produkcja energii cieplnej i elektrycznej
• Rodzaj zanieczyszczeń: związki siarki i azotu, związki szkodliwe 

HF, HCI, Hg oraz pyły z procesu spalania węgla kamiennego
• Obsługiwane urządzenia: 2 kotły typu OR-50 i dwa kotły WR-40
• Zakres instalacji: odsiarczanie, odpylanie, odazotowanie oraz 

neutralizacja zw. toksycznych ze spalin z kotłów rusztowych
• Wydajność instalacji: 430 000 m3/h
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ściwej technologii oczyszczania spalin, 
uzależnione jest od szeregu czynników 
wpływających na ostateczny wybór in-
stalacji i urządzeń. Jest to bardzo trudne 
i wymaga specjalistycznej wiedzy doty-
czącej występujących tam zjawisk fizycz-
nych oraz reakcji chemicznych.

 � Technologia

Zaprojektowana przez INSTAL-FIL-
TER SA instalacja opiera się na nowo-
czesnych technologiach:

 � odsiarczania spalin - technologia 
półsucha wapienna z wykorzysta-
niem reaktora fluidalnego. Zasto-
sowana metoda wykorzystuje jako 
reagent wapno hydratyzowane,

 � odazotowania spalin - metoda pier-
wotna wspomagana metodą SNCR 
(metoda niekatalityczna),

 � odpylania spalin - wykorzystanie 
pionowych filtrów workowych.
Zbudowana instalacja została po-

dzielona na dwie stacje odsiarczania 
pracujące niezależnie. Jedna obsługuje 
kolektor prowadzący spaliny z kotła nr 
1 i 2 oraz druga obsługująca kolektor 
prowadzący spaliny z kotłów nr 4 oraz 
5. Przed stacjami odsiarczania kolek-
tory zostały połączone, co niweluje róż-

Po zastosowaniu instalacji oczyszczania spalin 
z wykorzystaniem złoża fluidalnego udaje się osiągnąć 
następujące parametry emisyjne:

• stężenie dwutlenku siarki (SO2) poniżej 150 mg/Nm3

• stężenie tlenków azotu (NOx) poniżej 150 mg/Nm3

• stężenie pyłu poniżej 5 mg/Nm3

• stężenie chlorowodoru (HCl) poniżej 3 mg/Nm3

• stężenie fluorowodoru (HF) poniżej 2 mg/Nm3

• stężenie rtęci (Hg) poniżej 3 ug/Nm3

• stężenie NH, poniżej 5 mg/Nm3

nice w przepływach spalin przez każdą 
stację odsiarczania. Połączenie kolek-
torów umożliwia nam także zamienną 
pracę stacji odsiarczania z dowolnymi 
kotłami podczas zmiennych obciążeń 
elektrociepłowni. Taki układ zapewnia 
bardzo wysoką niezawodność i dyspo-
zycyjność instalacji oraz prosty dostęp 
celem przeprowadzenia napraw w przy-
padku ewentualnej awarii.

W związku z tym, że metody pierwot-
ne redukcji tlenków azotu nie zapewniają 
osiągnięcia poziomu emisji wymaganego 
przez standardy emisyjne oraz wymogi 
Konkluzji BAT, zbudowano instalację wę-
zła redukcji wtórnej związków NOx w ob-

rębie poszczególnych kotłów. Redukcja 
ta oparta jest na metodzie niekatalitycz-
nej selektywnej redukcji tlenków azotu 
SNCR, która polega na wtrysku odczyn-
nika bezpośrednio do miejsca spalania 
paliwa. W metodzie SNCR jako reagent 
zastosowano wodę amoniakalną.

Ważną zaletą zastosowanego roz-
wiązania jest także możliwość niemal 
bezkosztowego, ze strony inwestycyj-
nej, zwiększenia skuteczności instalacji. 
Technologia INSTAL-FILTER SA, umoż-
liwia dalsze obniżenie emisji substan-
cji szkodliwych poprzez zwiększenie 
dawkowania stosowanego sorbentu.
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Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne 
- filary i perspektywa rozwoju” na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

poruszonych zostało wiele ciekawych wątków, w  tym dotyczących gazu ziemnego. 
Debaty na ten i wiele innych tematów prowadzili czołowi reprezentanci nauki, polityki 
i biznesu, wymieniając uwagi i prezentując różne ujęcia tego samego zagadnienia.

Anna Kucharska, Ekspert, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Rola gazu ziemnego
w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polsce

Gaz ziemny pozostaje paliwem, 
którego popularność nie tylko nie ma-
leje, ale stale rośnie. W przeciwień-
stwie do pozostałych nośników energii, 
jak węgiel czy ropa naftowa, których 
udział w sektorze energetycznym pla-
nuje się zmniejszać. Trzy przyczyny 
tego zjawiska wskazał prof. Jakub 
Godzimirski z Norwegian Institute of 

International Affairs. Po pierwsze, gaz 
ziemny zaspokaja obecnie dużą część 
europejskich potrzeb. W dostawach 
kluczową rolę odgrywa Rosja i Norwe-
gia, kontrolując prawie 2/3 dostaw do 
Europy. Po drugie, gaz ziemny został 
uznany za najlepsze paliwo na europej-
skiej drodze transformacji energetycz-
nej do bardziej „zielonego” systemu 

energetycznego. Po trzecie, w debacie 
europejskiej podkreśla się, że chociaż 
gaz ziemny charakteryzuje przy spa-
laniu niższa emisyjność szkodliwych 
substancji i pyłów w porównaniu do in-
nych konwencjonalnych źródeł energii, 
to jednak nadal pozostaje on wyzwa-
niem dla polityki klimatycznej.

Zwraca się także uwagę, że zagro-
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żenie szybkiego wyczerpania złóż nie 
jest na ten moment tak aktualne, jak 
kiedyś sądzono. Jak podkreślił Ma-
ciej Kołaczkowski z World Economic 
Forum, rozwój technologii do wydo-
bycia alternatywnego gazu z łupków 
w Stanach Zjednoczonych, piasków 
bitumicznych w Kanadzie, czy coraz 
większy udział surowca z Australii, za-
pewniają dostateczną ilość zasobów. 
Nie znaczy to jednak, że można ko-
rzystać z gazu ziemnego w sposób 
nieograniczony. Maciej Kołaczkowski 
podkreślił funkcję gazu ziemnego jako 
paliwa przejściowego (ang. transition 
fuel) do energetyki opartej na źródłach 
odnawialnych. Jest to jednak element 
poważnego wzrostu na zapotrzebo-
wanie na ten surowiec, bowiem np. 
zastępowanie elektrowni węglowych 
gazowymi determinuje dalszy popyt.

Na istotny aspekt zwrócił także 
uwagę Paweł Turowski, mówiąc o po-
litycznym kontekście, w jakim jest wy-
korzystywany gaz ziemny, szczegól-
nie przez największego dostawcę tego 
surowca do Europy - Rosję. W sytu-

acji, kiedy europejski rynek, a w szcze-
gólności państw Europy Środkowo-
-Wschodniej, jest zdominowany przez 
rosyjski gaz, należy spodziewać się, że 
Rosja będzie dążyć do utrzymania tej 
dominacji. Liberalizacja rynku może nie 
przynieść pożądanego skutku w po-
staci wzrostu konkurencji, jeśli Rosja 
zastosuje dumping cenowy. Stąd istot-
ne jest, aby odpowiednio dostosować 
narzędzia ekonomiczne w celu zabez-
pieczenia regionu przed ewentualnymi 
lukami procesu liberalizacji. 

Kwestię bezpieczeństwa energe-
tycznego mocno akcentował w swoich 
wypowiedziach Piotr Naimski, Pełno-
mocnik Rządu ds. Strategicznej Infra-
struktury Energetycznej. Zwrócił uwagę 
na konieczność troski o zrównoważo-
ną cenę gazu ziemnego, jednak przy 
jednoczesnym zachowaniu bezpie-
czeństwa energetycznego, nie zaś je-
go kosztem. Zaznaczył, jak istotna dla 
bezpieczeństwa energetycznego jest 
infrastruktura i w tym kontekście sztan-
darowym projektem jest Baltic Pipe, 
jako strategiczny projekt połączenia 
Polski ze złożami gazu na szelfie nor-
weskim. Naimski podkreślił, że jego 
realizacja przebiega z dokładnością 
co do jednego tygodnia.

W ramach dążeń do podnosze-
nia bezpieczeństwa energetycznego 
w kontekście gazu ziemnego, istotne 
jest zatem zapewnienie właściwej in-
frastruktury, aby zwiększać możliwo-
ści importu od jak największej liczby 
dostawców. Jednym z rozwiązań jest 
gaz ziemny w formie skroplonej (LNG), 
który w ostatnich latach zdobywa coraz 
większą popularność. Z tej też przyczy-
ny planowana jest rozbudowa terminala 
LNG w Świnoujściu, w celu zwiększe-
nia jego przepustowości z 5 mld m3 do 
7,5 mld m3, jak mówił Tadeusz Tański, 
Dyrektor Biura Zarządzania Operacyj-
nego Polskiego LNG. 

Paweł Jakubowski, Prezes Polskie-
go LNG, podkreślił, że bieżąca prze-
pustowość terminala w Świnoujściu 
odpowiada 1/3 zapotrzebowania Pol-
ski na gaz ziemny, a poziom jego wy-
korzystania jest jednym z najwyższych 
w Europie - w ciągu niecałych trzech 
lat funkcjonowania odebrano w nim 54 
dostawy gazu skroplonego. Igor Wasi-
lewski, Prezes PERN, zwrócił uwagę, 
że podobne trendy odnoszą się do ro-
py naftowej. Z tych przyczyn podjęto 
decyzję o rozbudowie terminala naf-
towego w Gdańsku, którego budowę 
ukończono w 2016 r., tak jak terminal 
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LNG. Nowa inwestycja ma zostać za-
kończona w 2020 r. i rozszerzyć moż-
liwości dywersyfikacji dostaw surow-
ca do Polski. 

Wzrost zainteresowania LNG zwią-
zany jest z określonymi korzyściami, ja-
kie wiążą się z tą formą paliwa. Jak za-
znaczył Tymoteusz Pruchnik, Prezes 
Gas-Trading, LNG można dostarczyć 
w miejsca, gdzie nie istnieje infrastruktura 
rurociągowa, jest dużo bardziej wydajnym  
i dobrze się sprawdza w tzw. mikroinsta-
lacjach, np. zbiornikach przyzakładowych 
lub gospodarstwach domowych. Paweł 
Firlej z Polskiej Spółki Gazowniczej dodał, 
że LNG znajduje także zastosowanie jako 
szybkie uzupełnienie w razie lokalnego 
spadku ciśnienia w gazociągach lub też 
jako źródło alternatywne w razie remon-
tu lub przebudowy sieci gazociągowej.

W kontekście Trójmorza Ireneusz 
Łazor, Dyrektor PGNiG Supply & Tra-
ding w Londynie, uznał, że jest możliwe 

wykreowanie indeksu w obrębie projek-
tu ABC. Jednak nie należy zakładać, że 
z istniejącym potencjałem byłby on al-
ternatywny do holenderskiej giełdy TTF. 
Ireneusz Łazor wskazał, że ogranicze-
niem dla rozwoju LNG na Morzu Czar-
nym są trudne warunki logistyczne do 
tego, aby zbudować terminal, z powodu 
dwóch wąskich cieśnin, przez które jed-
nostki transportowe musiałyby przepły-
wać. Z tego względu dostarczanie LNG 
dla Trójmorza od strony Morza Bałtyc-
kiego jawi się jako szansa dla całego 
regionu na utworzenie w przyszłości lo-
kalnego rynku, który mógłby aspirować 
do wpływania na kształt rynku gazu Unii 
Europejskiej.

Konferencja została zorganizowana 
po raz czwarty przez Instytut Polityki Ener-
getycznej im. I. Łukasiewicza oraz Kate-
drę Ekonomii Wydziału Zarządzania Poli-
techniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. 
Uczestniczyło w niej ponad 300 zareje-

strowanych osób, 1200 biernych słucha-
czy oraz 2500 internautów. Zaprezento-
wano ponad 70 referatów naukowych oraz 
40 posterów naukowych. Udział w Konfe-
rencji wzięli przedstawiciele administracji 
publicznej, spółek energetycznych, ponad 
30 ośrodków naukowych, a także eksper-
ci, reprezentanci kancelarii prawnych, or-
ganizacji pozarządowych, mediów oraz 
studentów.

Sponsorami Głównymi byli: Asseco 
Poland oraz PGNiG. Srebrnym Partne-
rami byli: Samorząd Województwa Pod-
karpackiego, Grupa LOTOS, MPWIK 
Rzeszów, GAZ-SYSTEM, Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne, Towarowa Gieł-
da Energii, TF - Kable, Polskie LNG, 
PERN, zaś Brązowymi Partnerami byli: 
ML System, Aspamet, Polski Fundusz 
Rozwoju, GAS-Trading, Budmet Nocoń, 
Inżynieria Rzeszów, Grundfos - Pompy.

fot. Arkadiusz Surowiec
o
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Do Sejmu wpłynął już projekt ustawy o  systemie monitorowania drogowego 
i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest 

dalsze uszczelnienie systemu podatkowego - tym razem w  zakresie obrotu olejami 
opałowymi oraz olejami napędowymi. Powyższe oznacza, że jest to już finalny 
etap procesu legislacyjnego. Projektem ustawy Parlament z  pewnością zajmie się 
w obradach przed sierpniową przerwą wakacyjną. W konsekwencji całość regulacji 
zostanie przeprocesowana w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Tym samym nie ma 
już odwrotu od nowego systemu obrotu olejami opałowymi, który będzie miał również 
wpływ na odbiorców tego rodzaju wyrobów. 

Krzysztof Wiński, Starszy Menedżer, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sp. k. 

Projekt zmian
w zakresie obrotu olejów opałowych już w Sejmie

Projekt regulacji powstał wskutek 
możliwości posługiwania się przez 
przestępców korzystniejszą (bo niż-
szą) stawką podatku akcyzowego 
przeznaczoną dla celów grzewczych, 
nawet jeżeli paliwo jest faktycznie wy-
korzystywane do celów napędowych. 
Z powyższego powodu Ministerstwo 
Finansów zdecydowało się na wpro-
wadzenie sprawniejszego systemu mo-
nitorowania obrotu olejami opałowymi 
oraz napędowymi, co wiąże się rów-
nież z potrzebą dopełnienia formalno-
ści przez podmioty legalnie zużywają-
ce takie wyroby.

Projekt ustawy przewiduje zmiany 
w kilku regulacjach, ale do najistotniej-
szych należą zmiany w:

 � podatku akcyzowym,
 � systemie monitorowania przewozu 

towarów (popularny SENT).

I tak zaczynając od podatku ak-
cyzowego, projekt ustawy nakłada na 
podmioty, które chcą dalej zużywać 
olej opałowy do celów grzewczych 
z preferencyjną stawką podatku ak-
cyzowego (co w sposób automatyczny 
wpływa na cenę) obowiązek uzyska-
nia statusu zużywającego podmiotu 
olejowego, poprzez złożenie zgłosze-
nie rejestracyjnego uproszczonego do 
właściwego urzędu skarbowego. Ta-
kie zgłoszenie prawdopodobnie bę-
dzie trzeba złożyć po 1 czerwca 2019 r. 
(choć legislacyjnie nierealne wydaje 
się być przyjęcie tego projektu przed 
tym okresem i ta data ulegnie zmianie, 
jednak nie zmienia to faktu, że proces 
rejestracji będzie można rozpocząć już 
w drugiej połowie tego roku), a z pew-
nością przed dniem wykonania pierw-
szej czynności z wykorzystaniem tych 

wyrobów. Zgłoszenie zawiera nastę-
pujące dane:
1. nazwę podmiotu,
2. miejsce siedziby,
3. NIP,
4. l iczbę posiadanych urządzeń 

grzewczych,
5. miejsca (adresy i dane geolokaliza-

cyjne), gdzie znajdują się te urzą-
dzenia, z wyłączeniem miejsc (ad-
resów i danych geolokalizacyjnych) 
urządzeń niestacjonarnych,

6. przewidywana ilość zużywanych 
w danym miejscu wyrobów akcy-
zowych przez urządzenie grzewcze 
w roku kalendarzowym,

7. rodzaj, typ oraz moc każdego urzą-
dzenia grzewczego.
Dodatkowo, aby sprzedawca mógł 

zastosować obniżoną stawkę akcyzy, 
nabywca będzie zmuszony każdorazo-
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wo uzupełnić zgłoszenie na Platformie 
Usług Elektronicznych Skarbowo-Cel-
nych (PUESC) o:

 � informację o ilości odebranego 
towaru,

 � informację, że działa jako zużywa-
jący podmiot olejowy,

 � oświadczenie, że nabywane wyro-
by zostaną przeznaczone do celów 
opałowych, uprawniających do sto-
sowania obniżonej stawki akcyzy.
Powyższe oznacza, że nabywca 

oleju opałowego będzie zmuszony rów-
nież do dokonania rejestracji na wspo-
mnianej Platformie.

Brak dopełnienia tych formalności 
może rodzić następujące konsekwencje:

 � w pierwszej kolejności obowiązek 
naliczenia przez sprzedawcę oleju 
opałowego wyższej stawki akcyzy, 
co powoduje wzrost ceny tego pali-
wa. Przykładowo, jeżeli spółdzielnia 
zużywa rocznie około 18 000 litrów 
lekkiego oleju opałowego o kodzie 
CN 2710 19 47 to akcyza, która jest 
zawarta w cenie w przypadku do-
pełnienia powyższych formalności 
będzie wynosić 4176 zł. Natomiast, 

jeżeli nabywca nie zdecyduje się na 
wypełnienie obowiązków, wówczas 
sprzedawca jest zobowiązany nali-
czyć wyższą stawkę akcyzy. Powo-
duje to, że cena tego wyrobu rośnie 
i całkowity koszt rocznej dostawy 
tego wyrobu wzrośnie o ponad 28 
tys. zł. Przy zamówieniach na po-
ziomie 80 tys. litrów rocznie cena 
wzrośnie o ponad 120 tys. zł. Mo-
że to być więc wzrost istotnej pozy-
cji kosztowej po stronie podmiotów 
nabywających tego rodzaju wyroby.

 � w przypadku zastosowania obniżo-
nej stawki akcyzy, a niedopełnienia 
formalności związanych z uczest-
nictwem w systemie SENT, istnieje 
możliwość nałożenia przez organ 
podatkowy np. dodatkowej kary 
w wysokości 1 000 zł lub 5 000 
zł. Powstaje również ryzyko nało-
żenia bardzo wysokiej kary na pod-
miot, który dokonał obrotu olejami 
opałowymi w wysokości 46% war-
tości brutto przesyłki w przypadku 
zastosowania obniżonej stawki ak-
cyzy bez dopełnienia formalności.

 � niestety organ podatkowy będzie 

miał również możliwość wykorzy-
stywania stosownych środków 
w ramach odpowiedzialności kar-
nej skarbowej w zakresie osób od-
powiedzialnych za to, żeby dany 
podmiot dokonał zgłoszenia jako 
zużywający podmiot olejowy.
Podsumowując, w mojej ocenie 

podmioty nabywające oleje opało-
we powinny już teraz przeanalizować 
nadchodzące regulacje mimo, że są 
one jeszcze w fazie projektowej. Po-
zostały okres czasu należałoby wy-
korzystać na odpowiednie przygoto-
wanie się do zmian, zapoznanie się 
z systemem SENT (który już obecnie 
funkcjonuje), wypracowanie odpo-
wiedniej procedury związanej z fak-
tem nabywania olejów opałowych 
oraz podjęcie innych czynności, które 
w bezpieczny sposób pozwolą na ko-
rzystanie z benefitów w postaci ob-
niżonej stawki akcyzy. Warto jeszcze 
raz podkreślić, iż brak dopełnienia 
tych formalności oprócz ryzyk w po-
staci kar finansowych, niesie ze so-
bą również wzrost ceny tego wyrobu.
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Polska należy do państw charakteryzujących się wzrastającym zapotrzebowaniem na 
gaz ziemny. Według prognoz, zużycie gazu sięgnąć ma w perspektywie 2025 r. od 

18 mld m3 do nawet 20 mld m3 gazu rocznie. Jednocześnie zbliża się termin wygaśnięcia 
długookresowego kontraktu na dostawy surowca z Federacji Rosyjskiej (2022). Biorąc 
także pod uwagę kwestie wykorzystywania przez Rosję „kurka gazowego”, jako istotnego 
elementu nacisku w relacjach międzynarodowych, dywersyfikacja dostaw gazu nabiera 
szczególnego znaczenia dla bezpieczeństwa państwa. 

Kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz, Dyrektor Instytutu Operacji Morskich, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Jaki kształt 
„Bramy Północnej”?

W procesie dywersyfikacji kierun-
ków i źródeł pozyskania gazu, w sytu-
acji Rzeczypospolitej, kluczową rolę 
odgrywają akweny morskie. Są one 
z jednej strony miejscem wydobycia 
surowca (podmorskie źródła gazu), 
z drugiej zaś pełnią rolę swoistego 
krwioobiegu. Tędy bowiem wiodą 
nawodne szlaki komunikacyjne, któ-
re umożliwiają transport surowca na 
pokładzie zbiornikowców LNG w re-
lacjach międzykontynentalnych (Ame-
ryka Północna, Afryka, Azja). Na dnie 
morskim posadowione są magistra-
le przesyłowe w postaci gazociągów 
podmorskich łączące odbiorców od-
dalonych o setki i tysiące kilometrów 
od źródeł wydobycia. Polskie obszary 
morskie pełnią wszystkie powyższe 
role, a program rozbudowy możliwo-
ści Rzeczypospolitej do pozyskiwania 

gazu ziemnego tą drogą funkcjonuje 
pod nazwą „Bramy Północnej”. Kon-
cepcja „Bramy Północnej” według ofi-
cjalnych dokumentów (Polityka ener-
getyczna Polski do 2040 r., PEP2040, 
projekt, Ministerstwo Energii, Warsza-
wa 20181, jak i Sprawozdanie z wyni-
ków monitorowania bezpieczeństwa 
dostaw paliw gazowych za okres od 
dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 
grudnia 2017 r., Minister Energii, War-
szawa, lipiec 2018 r.2) obejmuje dwa 
kluczowe obiekty:

 � terminal LNG w Świnoujściu,
 � gazociąg Baltic Pipe.

Plan rozwoju w zakresie zaspokoje-
nia obecnego i przyszłego zapotrzebo-
wania na paliwa gazowe na lata 2018-
2027, Spółki Gaz System (Warszawa, 
listopad 2017 r.) proponuje rozpatrzenie 
projektu „Brama Północna” w ujęciu3:

 � Wariant A - terminal LNG w Świ-
noujściu oraz gazociąg Baltic Pipe,

 � Wariant B - terminal LNG w Świ-
noujściu oraz drugi terminal LNG 
FSRU (ang. Floating Storage and 
Regasification Unit) na Zatoce 
Gdańskiej.
W marcu 2019 pojawiły się zapo-

wiedzi o podjęciu decyzji co do budo-
wy drugiego terminala LNG na polskim 
wybrzeżu Bałtyku, który miałby zdol-
ność regazyfikacji ok. 4 mld m3 gazu 
rocznie. Według innych zapowiedzi ter-
minal FSRU, posadowiony na wodach 
Zatoki Gdańskiej, miałby wydajność od 
4,1 mld m3 do 8,2 mld m3 gazu w uję-
ciu rocznym.

Jednocześnie nabierające rzeczy-
wistych kształtów plany rozbudowy 
portu morskiego w Gdyni, w ramach 
projektu „Port Zewnętrzny”, obejmują 
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rozszerzenie możliwości przeładun-
kowych portu o terminal LNG „małej 
skali” zdolny do przyjęcia ok. 2,5 mld 
m3 gazu rocznie.

Rysuje się więc brak spójności, 
co do koncepcji „Bramy Północnej” 
i przypisanego jej pakietu inwestycji, 
przy braku uwzględnienia w dokumen-
tach strategicznych pełnego wolumenu 
możliwości pozyskania surowca drogą 
morską. Koncepcja ta nabiera przy tym 
istotnego znaczenia w sytuacji zapo-
wiedzianego odejścia od przedłużenia 
umowy z partnerem rosyjskim (kon-
trakt jamalski).

Rozbudowa terminala LNG w Świ-
noujściu przyczynić się ma do zwięk-
szenia możliwości importu gazu ziem-
nego pozyskiwanego na rynkach 
światowych (USA, Katar, Norwegia). 
Aktualne możliwości terminala w Świ-
noujściu (5 mld m3/r.) mają zostać 
zwiększone do 7,5 mld m3, a nawet 

do 10 mld m3 surowca rocznie. Inwe-
stycje w Świnoujściu stworzyć mają 
całkiem nowe możliwości w postaci 
bunkrowania statków napędzanych 
LNG, co jest odpowiedzią na rozwi-
jający się w rejonie Bałtyku ruch eko-
logicznych jednostek napędzanych 
błękitnym paliwem. Ważne jest także 
magazynowania surowca (budowa 
trzeciego zbiornika), jak i dystrybu-
cja gazu przy wykorzystaniu trans-
portu kolejowego i samochodowe-
go (cysterny).

Uzyskując dostęp do gazu z pod-
morskich złóż usytuowanych na Szel-
fie Norweskim, projekt Baltic Pipe 
umożliwić ma, w perspektywie 2022 
r., sprowadzenie do 10 mld m3 gazu 
w ciągu roku. Dotychczasowe postę-
py, w tym podpisanie umów między-
rządowych dotyczących delimitacji 
strefy spornej wokół duńskiej wyspy 
Bornholm, którą przecinać ma gazo-

ciąg, wskazują na płynną realizację 
zapisów programu. Docelowo projekt 
uruchomiony ma być do październi-
ka 2022 r.

Budowa kolejnego terminala na wy-
brzeżu zapowiadana była już w 2017 r. 
Obiekt ten miałby stanowić konstrukcję 
zdolną do przyjęcia jednostki regazyfi-
kacyjnej, podłączonej do podmorskie-
go gazociągu łączącego stanowisko ze 
zbiornikami w Kosakowie oraz za po-
mocą drugiej nitki, z obiektami rafine-
rii w Gdańsku. Mowa tu o transporcie 
gazu drogą morską na pokładzie zbior-
nikowca kriogenicznego i podłączeniu 
go do jednostki regazyfikacyjnej4. Po-
dobne rozwiązanie zastosowane zo-
stało w przypadku funkcjonującego od 
kilku lat terminala FSRU w Kłajpedzie 
(Independence) oraz uruchomionego 
w 2018 r. terminala FSRU w Obwodzie 
Kaliningradzkim (Marshal Vasilevskiy). 
Dzięki uruchomieniu terminali Litwa 
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uzyskała możliwość sprowadzenia od 
2 mld m3 do 3 mld m3 gazu, a Rosja 
(enklawa) ok. 3,7 mld m3 gazu rocznie. 
Szacunki wskazują na uruchomienie 
obiektu, w warunkach polskich, w cza-
sie od 16 do 20 miesięcy od daty pod-
jęcia odpowiednich decyzji. Brak przy 
tym spójności co do zdolności impor-
towych terminala FSRU. Założyć jed-
nak należy, iż będzie to ok. 4 mld m3 
gazu rocznie.

Budowa terminala LNG „małej ska-
li” stanowiącego integralną część skła-
dową portu morskiego w Gdyni stano-
wi kolejną koncepcję, której finalizacja 
przewidywana jest na 2026 r., kiedy to 
obsłużone mogłyby zostać pierwsze 
chemikaliowce. W tym momencie po-
jawia się jednak pewna konsternacja, 
co do charakteru obu inwestycji. Plany 
rozbudowy portu wskazują bowiem na 
realizację inwestycji w postaci instala-
cji FSRU ze zbiornikiem wybudowa-
nym na nabrzeżu i elektrociepłowanią 
zlokalizowaną w otoczeniu terminala5. 
Posadowienie dwóch obiektów o tym 
samym charakterze w odległości za-
ledwie kilku kilometrów mija się z ce-
lem, stąd też zakładać należy, iż pod 
pojęciem koncepcji budowy kolejnego 
terminala LNG na wybrzeżu polskim 
rozumieć należy jeden obiekt wybrany 
spośród opisanych powyżej.

Ostatnią inwestycją, o zdecy-
dowanie lokalnym znaczeniu, jest 
pozyskiwanie gazu z dna Bałtyku. 
Transportowany za pomocą gazo-
ciągu relacji złoże B-8 - Władysła-
wowo gaz wykorzystywany jest do 
zaspokajania popytu Władysławowa 
i okolic. Możliwości pozyskania ok. 
0,25 mld m3 gazu rocznie, nie ma-
ją może znaczenia strategicznego 
w procesie dywersyfikacji. Ukazują 
jednak gotowość technologiczną do 

realizacji pełnego pakietu inwestycji 
- od wydobycia ze źródeł podmor-
skich, poprzez transport w środowi-
sku morskim, po wprowadzenie do 
systemu odbiorczego.

Przy uwzględnieniu wydobycia 
krajowego na poziomie ok. 4,5 mld 
m3 gazu w ciągu roku, całkowity wolu-
men sprowadzony dzięki inwestycjom 
kompleksowo rozumianej „Bramy Pół-
nocnej” zapewnić może pokrycie za-
potrzebowania własnego. Nie bez 
znaczenia pozostają także połączenia 
transgraniczne z sąsiadami na połu-
dniu i zachodzie, dające możliwość 
transportu gazu w obu kierunkach. 
Obraz dopełnia potrzeba posiadania 
odpowiednio rozbudowanego sys-
temu magazynowania surowca oraz 
sprawnego systemu redystrybucji do 
odbiorców w głębi kraju. Istotne jest 
jednak spójne, całościowe i strate-
giczne spojrzenie na problematykę 
dostaw surowców o znaczeniu strate-
gicznym dla bezpieczeństwa energe-
tycznego państwa, transportowanych 
drogą morską. Problematyka „Bramy 
Północnej” kształtuje świadomość 
morskiego charakteru naszego pań-
stwa, a sprawa ochrony morskich linii 
komunikacyjnych odpowiadających 
za transport znakomitej większości 
dóbr światowych (80-90%), staje się 
sprawą każdego odbiorcy surowca 
w Polsce.

 � Wnioski i rekomendacje 
dla Rzeczypospolitej

1. Rekomendowane jest uwzględ-
nienie pełnego pakietu inwestycji 
obejmujących dywersyfikację do-
staw gazu naturalnego transpor-
towanego drogą morską (termi-
nale LNG, gazociągi podmorskie) 

1) Krajowy, dziesięcioletni plan rozwoju systemu przesyłowego. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2018-2027, 
Wyciąg, Gaz System, Warszawa, listopad 2017 r.

2) Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., Minister Energii, Warszawa, 
lipiec 2018 r., s. 6.

3) Krajowy, dziesięcioletni plan rozwoju systemu przesyłowego. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2018-
2027, Wyciąg, Gaz System, Warszawa, listopad 2017 r.

4) R. Miętkiewicz, Terminal FSRU Gdańsk jako element dywersyfikacji dostaw surowca o znaczeniu strategicznym, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, 2017, nr 12, (CD), s. 
703-712.

5) Budowa portu zewnętrznego w porcie Gdynia. Analiza nawigacyjna, etap I i II budowy portu, materiały Biuro Projektów „Wuprohyd” Sp. z o.o., Gdynia, 2018 r.

w spójnym programie „Bramy Pół-
nocnej” i ujęcie go w dokumentach 
strategicznych.

2. Wskazane jest doprecyzowanie 
koncepcji wybudowania kolejne-
go terminala LNG (FSRU) posa-
dowionego na wybrzeżu polskim 
(Zatoka Gdańska) w oparciu o roz-
budowę Portu Gdynia lub wybudo-
wanie instalacji w odległości kilku 
kilometrów od brzegu.

3. Budowa szerokiego pakietu inwe-
stycji (obiektów) „Bramy Północ-
nej” zwiększa zdolność Rzeczypo-
spolitej do odgrywania istotnej roli 
w procesie dostaw i handlu gazem 
dla państw Grupy Wyszehradzkiej 
i Ukrainy.

4. Należy zakładać, iż ambitne plany 
rozbudowy niezależności energe-
tycznej nie pozostaną bez reak-
cji dotychczasowego hegemonu 
dostaw gazu dla Europy Środko-
wo-Wschodniej, Federacji Rosyj-
skiej, która tracąc uprzywilejowa-
ną pozycję głównego dostawcy 
pozbawiana zostaje istotnego in-
strumentu realizacji celów geo-
politycznych (istotne narzędzie 
oddziaływania).

o
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Maciej Stryjecki, Prezes, Fundacja Na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Morska 
energetyka wiatrowa 
- potencjał zagrożony

Ministerstwo Energii w  projekcie polityki energetycznej Polski do 2040 r. 
wskazało cele dla udziału morskiej energetyki wiatrowej w polskim mikście 

energetycznym na poziomie docelowym 10,3 GW. Już w 2025 r. powinny zostać 
oddane do użytku pierwsze morskie farmy wiatrowe. Realizacja tych celów będzie 
oznaczać nie tylko znaczącą dekarbonizację polskiej energetyki, ale i powstanie 
nowej krajowej specjalizacji gospodarczej - przemysłu morskiej energetyki. Ale czy 
te plany są realne?
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Co potrzeba, aby w kolejnych 
dwóch dekadach morska energe-
tyka stała się jednym z głównych 
składników polskiego miksu ener-
getycznego? Trzeba przygotować 
i zrealizować kilkanaście projektów 
morskich farm wiatrowych, o łącznej 
wartości bagatela ok. 100 mld zł. Każ-
dy pojedynczy projekt, to moc około 
500 MW i koszt inwestycyjny około 5 
mld zł. Przy czym, na samo przygo-
towanie projektu konieczne jest wy-
łożenie ponad 100 mln zł. Już z tego 
zestawienia wynika, że o decyzjach 
inwestycyjnych będzie decydować 
przede wszystkim wiarygodność ryn-
ku i opłacalność inwestycji.

I tu zaczynają się pierwsze scho-
dy. Polski rynek energetyki odnawial-
nej nie jest wiarygodny dla inwestorów 
międzynarodowych. Zablokowanie 
rozwoju energetyki wiatrowej na lą-
dzie, w połączeniu z wypowiedzeniem 
wieloletnich umów na zakup energii 
z lądowych far wiatrowych przez pań-
stwowe koncerny, wieloletnie zmaga-
nia z otoczeniem regulacyjnym OZE, 
spowodowało że inwestorzy wybierają 
bardziej atrakcyjne rynki. A w morskiej 
energetyce, takich rynków nie brakuje, 
zarówno w Europie, jak i w Ameryce 
Północnej, czy Azji.

Trzeba się więc przyjrzeć, co 
będzie decydować o atrakcyjności 
polskiego rynku. Bez wątpienia wia-
rygodność, która może zostać zbu-
dowana tylko poprzez szeroką zgodę 
polityczną wobec celów i sposobu 

A otoczenie regulacyjne, to drugi 
kluczowy czynnik wpływający na oce-
nę atrakcyjności danego rynku inwesty-
cyjnego. Dziś przygotowywanie projek-
tu morskiej farmy wiatrowej to istny tor 
przeszkód. 23 akty prawne, które regu-

” Określenie dla tych projektów wartości 
gwarantowanej ceny energii w okresie zwrotu 
zainwestowanego kapitału, może w kontrakcie 
różnicowym, jest dziś najważniejszym zadaniem 
systemowym, aby uruchomić krajowy rynek offshore

rozwoju morskiej energetyki wiatro-
wej w Polsce. I tu wydaje się, że nie 
powinno być specjalnych problemów. 
Cele określone dla MEW w polity-
ce energetycznej, to jeden z niewie-
lu punktów tego dokumentu, który 
nie budzi obaw i wątpliwości najważ-
niejszych partii opozycyjnych. Pod-
czas Bałtyckiego Forum Przemysłu 
Energetyki Morskiej, który odbył się 
w połowie maja w Warszawie, przed-
stawiciele trzech najważniejszych 
ugrupowań politycznych potwierdzili 
swoją wolę rozwoju morskiej energe-
tyki, a nawet współpracy przy przy-
gotowaniu i wdrożeniu sprzyjającego 
otoczenia regulacyjnego.

lują ten proces, ponad 60 różnych dzia-
łań związanych z uzyskiwaniem opinii, 
uzgodnień i decyzji dla farmy i kabla 
eksportowego, a do tego przerażająco 
długo trwające procedury uzgodnień 
w organach administracji, dla których 
to są zupełnie nowe rodzaje inwestycji. 
Całość przekłada się na blisko 10-letni 
okres przygotowania inwestycji do re-
alizacji. Trzeba pamiętać, że mamy tu 
do czynienia z inwestycjami, które są 
realizowana zarówno na lądzie i morzu. 
Obejmuje je więc zarówno prawodaw-
stwo dotyczące obszarów lądowych, 
jak i morza. Niestety, większość ak-
tów prawnych regulujących inwestycje 
energetyczne nie uwzględnia specyfi-
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Pomiary wiatru, analiza produktywności
Projekt 
budowlany

Geotechnika

Ponowna OOŚ

Koncepcja 
techniczna 

Uzgodnienia z właścicielami nieruchomości

Badania środowiskowe

Analizy 
przestrzenne 

Wnioski 
lokalizacyjne

PSZW, PUUK DSU
PRG

PnB

Mobilizacja

WP ULICP

Wstępna obwiednia parametrów 
brzegowych

Zatwierdzenie 
dokumentacji 
geologicznej 

Pozwolenie 
na PT

Pozwoleni
a wodne 

PRG

GD, HD, OGD

Pozwolenie wodnoprawne 

Pozwolenie na przejście przez PT

Ekspertyzy projektowe 

OOŚ

Pozwolenie na 
budowę

Pozwolenie 
lokalizacyjne 

lokalizacja

środowisko geologia

projekt

Najbardziej 
zaawansowane 

projekty 

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok 9 rok 10 rok

Rys. 1. Proces przygotowania MFW w Polsce
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ki obszarów morskich, a to przekłada 
się na liczne problemy interpretacyjne, 
zwiększające ryzyko inwestycyjne. Bez 
uporządkowania tego procesu, bez je-
go skrócenia i uproszczenia, polski ry-
nek będzie przegrywał z zagraniczny-
mi, gdzie projekt można przygotować 
w czasie krótszym niż 5 lat.

Rząd dostrzegł ten problem i roz-
poczęły się prace nad dedykowaną 
ustawą, która miałaby uregulować 
kompleksowo proces przygotowania 
inwestycji energetycznych na morzu. 
Również branża stanęła na wysokości 
zadania i przygotowała własne propo-
zycje. Konfederacja Lewiatan przygo-
towała projekt ustawy skracający czas 
procedur administracyjnych do około 
5 lat. Wśród najważniejszych propo-
zycji rozwiązań znalazło się uporząd-
kowanie procesu uzgadniania projek-
tu budowalnego. Obecnie, na etapie 
pomiędzy uzyskaniem decyzji środo-
wiskowej, a pozwoleniem na budo-
wę inwestor i projektant musi uzyskać 
cały szereg opinii i uzgodnień do pro-
jektu budowlanego. Często wymaga 
to podjęcia działań poza Kodeksem 
Postępowania Administracyjnego, co 
naraża inwestora na ryzyko przewle-
kłego postępowania, czy też braku 
możliwości odwołania się od nega-
tywnej opinii. Biorąc pod uwagę zło-
żoność materii oraz jej nowatorski cha-
rakter na polskim rynku, należy się 
spodziewać wielu utrudnień ze strony 
niektórych instytucji, nie wyspecjali-

zowanych w inwestycjach morskich. 
Rozwiązaniem tego problemu może 
być zasada „jednego okienka”, w myśl 
której inwestor składałby wszystkie 
potrzebne dokumenty i ekspertyzy 
wraz z wnioskiem o wydanie pozwo-
lenia na budowę do właściwego orga-
nu, a ten byłby odpowiedzialnym za 
uzyskanie opinii od organów współ-
uczestniczących, w trybie KPA. Pro-
ces byłby dodatkowo obramowany 

finansowania projektów morskich oraz 
promujących polski przemysł morskiej 
energetyki. Tym samym kolejne klu-
czowe czynniki decydujące o atrak-
cyjności i gotowości realizacyjnej pol-
skiego rynku zostały zaadresowane 
w tych propozycjach.

System finansowania, zapewnia-
jący bankowalność inwestycji jest 
bowiem podstawowym warunkiem 
podejmowania pozytywnych decyzji 
inwestycyjnych. Obecnie obowiązują-
cy system aukcji, określony w ustawie 
o odnawialnych źródłach energii, daje 
możliwość organizacji aukcji, w któ-
rych morskie farmy wiatrowe mogły-
by wystartować. Ale tylko teoretycz-
nie, patrząc na realia rynkowe. Aby 
zorganizować aukcję trzeba bowiem 
nie mniej niż 3 konkurencyjne projek-
ty, które w przypadku MEW posia-
dają decyzje środowiskowe i warunki 
przyłączenia do sieci. Obecnie są tylko 
dwa takie projekty i należą do jednego 
właściciela, a więc o konkurencyjności 
nie ma mowy. Kolejne dwa projekty 
mogą uzyskać decyzje środowiskowe 
nie wcześniej niż w końcówce 2020 
r., a to powoduje zamrożenie rynku 
na kolejne co najmniej 2 lata. Najbar-
dziej zaawansowane projekty zosta-
ną w tym czasie zawieszone, gdyż 
przejście do najbardziej kosztownej 
fazy badań geotechnicznych i projek-
towania, bez możliwości określenia 
warunków inwestycyjnych projektu 
- jest mało prawdopodobne. Dlatego 

” Organizacja 
łańcucha dostaw 
dla morskich farm 
wiatrowych w Polsce 
będzie jednym 
z najważniejszych 
wąskich gardeł całego 
procesu rozwoju rynku

zasadą „cichej zgody”, która zakłada 
że w przypadku nie zgłoszenia uwag 
w wyznaczonym terminie, uznaje się 
dokument za uzgodniony.

Innym ważnym narzędziem skra-
cającym cały proces permitingu by-
łoby wprowadzenie obligatoryjnych 
terminów rozpatrzenia poszczegól-
nych procedur administracyjnych, 
a także połączenie lub likwidacja nie-
których wymogów.

Jednocześnie, Polskie Stowarzy-
szenie Energetyki Wiatrowej przygo-
towało propozycje dotyczące zasad 

 
Deweloper Projektu

(Inwestor + Projektant)
Administracja Suma

Uzgodnienia 8 3 11

Opinie 3 38 41

Decyzje 13  13

Inne procedury 10  10

suma 34 41 75

Rys. 2. Otoczenie regulacyjne morskiej energetyki wiatrowej w Polsce - liczba uzgodnień, opinii, decyzji w procesie przygotowania projektów



86 nr 3 (68)/2019
O

d
n

aw
ia

ln
e 

Ź
r

ó
d

ła
 E

n
er

g
ii

pierwsze projekty, które będą miały 
decyzje środowiskowe do 2019 r. po-
winny zostać objęte innym, dedykowa-
nym systemem wsparcia dla projektów 
pilotażowych. Określenie dla tych pro-
jektów wartości gwarantowanej ceny 
energii w okresie zwrotu zainwesto-
wanego kapitału, może w kontrakcie 
różnicowym, jest dziś najważniejszym 
zadaniem systemowym, aby urucho-
mić krajowy rynek offshore. Dla ko-
lejnych projektów powinna natomiast 
zostać określona perspektywa aukcji 
w kolejnych latach, tak aby planowanie 
rozwoju następnych projektów mogło 
być skorelowane z planami ich finan-
sowania i przyłączania do sieci.

Atrakcyjność rynku offshorowe-
go będzie także mierzona dostępno-
ścią lokalizacji dla nowych projektów. 
W latach 2012-2013 zostało wydanych 
ponad 20 decyzji lokalizacyjnych na 
polskich obszarach morskich dla farm 

wiatrowych. Tylko dla dziewięciu z nich 
wniesiono opłatę za wykorzystanie 
wyłącznej strefy ekonomicznej, w wy-
sokości 0.1% wartości inwestycji, która 
była niezbędna do utrzymania ważno-
ści pozwolenia. Jednak przygotowania 
inwestycyjne były prowadzone dotych-
czas tylko na połowie z nich. Na ob-
szarach objętych pozwoleniami moż-
na zainstalować około 7- 8 GW mocy. 
Jednak projekty, które nie były rozwija-
ne mogą utracić ważność pozwolenia 
lokalizacyjnego, jeżeli w 8 lat od jego 
uzyskania nie otrzymają pozwolenia 
na budowę. Aby więc osiągnąć 10,3 
GW niezbędne jest udostępnienie in-
westorom nowych obszarów. Problem 
ten miał rozwiać plan zagospodarowa-
nia obszarów morskich, nad którym 
prace trwają od kilku lat. Projekt planu 
wyznacza rzeczywiście obszary dedy-
kowane dla rozwoju morskiej energe-
tyki wiatrowej. Są to jednak głównie 

obszary, na których już są wydane 
pozwolenia lokalizacyjne. W tym te, 
których ważność jest zagrożona. Jest 
też duży obszar w zachodniej części 
polskiego EEZ, który nie jest objęty 
wydanymi pozwoleniami, jest jednak 
„zablokowany” licznymi wnioskami 
o wydanie decyzji lokalizacyjnej, któ-
re zostały złożone w ostatnich miesią-
cach. Procedury w tych postępowa-
niach są jednak zawieszone, do czasu 
wejścia w życie planu zagospodaro-
wania. Nie zmienia to jednak faktu, że 
wejście w życie planu nie uwolni no-
wych obszarów pod morskie farmy, 
chyba że jego wejście w życie będzie 
się wiązało z unieważnieniem dotych-
czas blokujących rozwój projektów 
wniosków i pozwoleń. W takim scena-
riuszu, administracja morska mogła-
by ogłosić na obszary objęte planem 
i wskazane do rozwoju morskich farm 
wiatrowych przetargi na nowe projek-
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ty. W takim trybie, znanym chociażby 
z koncesji geologicznych, nowe lo-
kalizacje mogłyby zostać przyznane 
wiarygodnym inwestorom i stanowić 
nowy impuls do rozwoju kolejnych faz 
runku offshorowego.

Jak najszybsze uruchomienie 
pierwszych projektów i planowanie 
rynku offshore z wyprzedzeniem ma 
także ogromne znaczenie dla organi-
zacji łańcucha dostaw. W przypadku 
morskich inwestycji dostępność za-
plecza budowalnego, składającego 
się z odpowiednio dostosowanych 
portów morskich, statków do budowy 
morskich wiatraków, a przede wszyst-
kim komponentów takich jak funda-
menty, wieże, turbiny, kable, stacje 
transformatorowe, to kluczowy wa-
runek terminowej realizacji inwesty-
cji. Proces organizacji tzw. łańcucha 
dostaw jest długi i niełatwy. Koniecz-
ne jest wzięcie pod uwagę doświad-
czenia poszczególnych producentów, 
doświadczeń we współpracy z wyko-
nawcami i innymi dostawcami, odpo-
wiednich parametrów konstrukcyj-
nych w zderzeniu z możliwościami 
logistycznymi portu.

Organizacja łańcucha dostaw dla 
morskich farm wiatrowych w Polsce 
będzie jednym z najważniejszych 
wąskich gardeł całego procesu roz-
woju rynku. Z jednej bowiem strony, 
w proces budowy powinno być za-
angażowanych jak najwięcej polskich 
firm. Już dziś przecież mamy pierw-
sze doświadczenia w produkcji fun-
damentów, stacji transformatorowych, 
czy budowy specjalistycznych stat-
ków do obsługi morskiej farmy wia-
trowej. Co innego jednak pierwsze 
doświadczenia, a co innego pewne 
dostawy „na czas”, zwłaszcza kiedy 
będzie budowanych kilka projektów 
równolegle. Rozwój morskiej energe-
tyki wiatrowej w Polsce to ogromna 
szansa gospodarcza. Polski przemysł 
mógłby zapewnić ponad 50% dostaw 
dla polskich projektów, a więc łączna 
wartość zamówień w polskich fabry-
kach może sięgnąć ponad 50 mld zł. 

Może, ale nie musi. Polski przemysł 
musi bowiem być gotowy, musi mieć 
możliwość konkurowania z dostawca-
mi zagranicznymi, a do tego potrzebne 
jest doświadczenie, dobre produkty, 
konkurencyjne ceny i najwyższą ja-
kość. Aby to osiągnąć, polski przemysł 
musi przez najbliższe lata zdobyć jak 
najwięcej kontraktów zagranicznych, 
nawiązać dobre relacje z klientami, 
potencjalnymi partnerami, innymi wy-
konawcami. Do tego niezbędna jest 
natomiast zmasowana kampania pro-

Kiedy więc spojrzymy z bliska, na 
potencjał morskiej energetyki wiatro-
wej w Polsce, to jest on naprawdę du-
ży, ale żeby go wykorzystać potrzeb-
ne są pilne działania na wielu frontach. 
Najważniejszym i najpilniejszym za-
daniem jest uruchomienie realizacji 
pierwszych, pilotażowych projektów. 
Do tego niezbędne są dedykowane 
dla tych projektów rozwiązania okre-
ślające gwarantowaną wysokość 
ceny energii w okresie ok. 15 lat od 
uruchomienia. Pierwsze projekty po-

” Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce  
to ogromna szansa gospodarcza

mocyjna. W działania promujące pol-
ski przemysł powinno zaangażować 
się państwo, państwowe instytucje, 
politycy, przedstawiciele rządu. Dla 
przemysłu zasadnicze znaczenie ma 
także wieloletnia prognoza rozwoju 
rynku. Tylko bowiem w oparciu o nią 
można zaplanować rozwój firmy, linii 
technologicznych, zatrudnienia.

I tutaj dotykamy kolejnego istot-
nego wyzwania. Z jednej strony, roz-
wój przemysłu morskiej energetyki 
obsługującego polski offshore mo-
że przyczynić się do powstania po-
nad 100 tys. nowych miejsc pracy. Ale 
na te miejsca pracy potrzebni będą 
wysoko wyspecjalizowani pracowni-
cy. Już obecnie niezbędne jest uru-
chomienie programów edukacyjnych 
i szkoleniowych na uczelniach oraz 
w szkołach zawodowych. Polska ma 
wspaniałe tradycje i ogromny poten-
cjał uczelni morskich, ale ten potencjał 
trzeba szybko przekuć na nowe spe-
cjalizacje, związane z budową mor-
skich farm wiatrowych. Potrzebna jest 
także współpraca uczelni z przedsię-
biorstwami krajowymi i zagraniczny-
mi, zarówno w obszarze kształcenia 
praktycznego, zawodowego, z drugiej 
w obszarze badań i rozwoju.

zwolą zweryfikować faktyczne warun-
ki organizacyjne, zaplecze logistycz-
ne i dostępność łańcucha dostaw, 
w tym uruchomią potencjał polskie-
go przemysłu. Równolegle niezbęd-
ne jest promowanie polskiego prze-
mysłu energetyki morskiej na rynkach 
zagranicznych, a także uruchomienie 
programu edukacyjno-szkoleniowe-
go dla kadr offshorowych. Zaraz po-
tem, niezbędne jest ustalenie stabil-
nej prognozy dla kolejnych projektów, 
w zakresie organizacji aukcji w syste-
mie wsparcia, warunków przyłącze-
nia oraz dostępności nowych loka-
lizacji. To pozwoli na zaplanowanie 
i stopniowe uruchamianie potencjału 
wytwórczego polskiego przemysłu. 
Równolegle do tej fazy, konieczne 
jest przyjęcie dedykowanej dla mor-
skich farm wiatrowych komplekso-
wej ustawy, która ułatwi i skróci pro-
ces uzyskiwania zezwoleń i pozwoleń 
oraz zapewni atrakcyjność rynku dla 
inwestorów. A potem będzie można 
się skupić na przygotowaniu kolejnych 
inwestycji, które stopniowo przyczy-
nią się do modernizacji polskiej ener-
getyki i rozwoju polskiej gospodarki.

o
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• dyrektywa NIS

• cyberbezpieczeństwo systemów OT, IT
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• procedury działania w przypadku 
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Uzdatnianie wody w 
elektrociepłowniach

info.pl@eurowater.com
www.eurowater.pl

Centrala Izabelin
Tel.: +48 22 722 80 25

Eurowater Sp. z o.o.

Oddział Wrocław
Tel.: +48 71 345 01 15

Oddział Gdańsk
Tel.: +48 509 590 071

Uzdatnianie wody dla producentów energii jest jednym z 
kluczowych obszarów działania firmy EUROWATER. Właściwe 
uzdatnianie wody zapewnia bezawaryjną pracę systemu 
oraz optymalne koszty eksploatacji. W tej gałęzi przemysłu 
woda wykorzystywana jest jako woda uzupełniająca do 
kotłów w elektrociepłowniach oraz woda obiegowa w 
sieciach ciepłowniczych.

Technologia uzdatniania wody zwykle składa się z kilku 
procesów, na przykład filtracji, zmiękczania, demineralizacji, 
doczyszczania wody – wszystkie sterowane z centralnej 

szafy sterowniczej. Wszystkie urządzenia niezbędne w 
dobranej technologii, montowane są jako kompletna stacja 
w docelowym miejscu. Istnieje jednak możliwość zakupienia 
kompletnej stacji z orurowaniem i okablowaniem 
wewnętrznym wykonanym fabrycznie. W takim przypadku 
stacja jest testowana wydajnościowo i ciśnieniowo w 
fabryce i wysyłana jako gotowa do pracy.

Uzdatnianie wody od 1936 roku. Firma EUROWATER posiada 
wiedzę, doświadczenie i technologie do zaprojektowania 
najbardziej optymalnych stacji uzdatniania wody.


