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Elektrownia Ostrołęka C
w budowie a „momentum-FSI”

M

Elektroenergetyka

imo przeszkód, trwa budowa elektrowni Ostrołęka C. O tym zapewniają nas
główni decydenci - Jarosław Małkowski, Prezes Elektrowni Ostrołęka, czy
Sławomir Żygowski, Prezes GE Power, firmy odpowiedzialnej projekt, wykonanie
i budowę. Możemy o tym dowiedzieć się w mediach społecznościowych. Ale te same
media informują również, że 31 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził
nieważność uchwały Walnego Zebrania Akcjonariuszy spółki Enea, zezwalającej na
budowę 1000 MW bloku węglowego elektrowni w Ostrołęce. Sąd uznał, że uchwała
ma wady formalne dyskwalifikujące budowę. Czy oznacza to koniec tego wspaniałego
projektu? Można się z dużym prawdopodobieństwem spodziewać, iż kolejnej instancji
sądy UE utrzymają ten werdykt.
 Budowa pierwszej

elektrowni węglowej
dostosowanej do źródeł
OZE

Przypomnijmy fakty. Bój między Państwem Polskim, a niezłomnymi Zielonymi i Ekologami idzie o strategiczną dla
energetyki zawodowej, pierwszą na świecie elektrownię węglową, wybudowaną
w nowoczesnej technologii całkowicie
elastycznej współpracy ze źródłami OZE.
Tak innowacyjnej elektrowni nie ma jeszcze w Polsce, ani w Europie. W sensie
rozwiązań technicznych jest ona lepsza
niż bloki gazowo-parowe. Ale o tych faktach wie tylko wąska grupa specjalistów.
Reszta kraju, za pomocą mediów, poznaje inne fakty. Brzmią one nad wyraz przekonywująco. To dlatego, że kłamstwa są
równie logiczne jak prawda. Szczęśliwie,
że energetycy są tą grupą społeczną, któ-

ra stąpa twardo i opiera się na rzeczywistości. Dla nas prawda to jest zgodność
z rzeczywistością. Opieramy się bowiem
na realizmie Arystotelesa, a nie na ideologii New Age [1].
Nasz artykuł dedykujemy pewnemu
aspektowi rozwoju techniki związanemu z innowacyjnością budowy Ostrołęki C. Nazwaliśmy go w skrócie „momentum-FSI”. Rzecz w tym, że każde
nowe rozwiązanie technologiczne - w tym
przypadku supernadkrytyczny, w pełni
elastyczny blok parowy o ekstremalnej
mocy - pociąga za sobą nowy, nieznany dla nauki, obszar przyrody. Aby zafiksować sposób naszego rozumowania,
skupimy się tylko na jednym przypadku,
którym jest budowa konstrukcji chłodni
kominowej, a z którą jest związana nowa
dziedzina wiedzy zwana: „momentum-FSI”. Podajemy tu nazwę literaturową,
nie spolszczoną, bowiem, nie istnieje - jak

dotychczas - nasz polski odpowiednik.
Momentum-FSI jest tą branżą
wiedzy, u której podstaw leży strukturalne, wielopoziomowe patrzenie na
rzeczywistość przyrodniczą, w którym
nie izolujemy się wraz z naszą wiedzą w jednym najdrobniejszym elemencie konstrukcji, a patrzymy na jej
działanie w sposób w miarę kompletny. „Momentum” jest miarą ilości ruchu, zaś FSI jest myślowym złożeniem
konstrukcji w jeden pracujący obiekt,
w którym oprócz ciała stałego występuje ciało płynne czynnika roboczego.
Najczęściej jest to kontakt poprzez
rozciągłą powierzchnię, ale może to
być kontakt poprzez powierzchnię
geometrii ośrodka porowatego, czy nano-strukturę. Mówimy kolokwialnie, że
płyn działa na konstrukcję, a konstrukcja - odwrotnie steruje ruchem płynu.
W naszym artykule skupimy się na
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 Produkcja czystego

powietrza i czystej wody

Oprócz bezpieczeństwa energetycznego, ważnego dla kraju i rejonu
trójmorza, elektrownia Ostrołęka C ma
zapewnić bezpieczeństwo dla środowiska. Dlatego od dłuższego czasu pytamy się: czy elektrownia Ostrołęka C
będzie bezpieczna dla środowiska? Czy
będzie całkowicie bezemisyjna? Pewien
zewnętrzny objaw bezemisyjności elektrowni to brak kominów w jej widoku.
Kiedyś budowano kominy na tyle wysokie, żeby „wypchnąć” brudne spaliny
aż za granicę. Zgodnie z różą wiatrów tą
zagranicą była Ukraina. Dzisiaj, spaliny
są praktycznie równie czyste jak powietrze pobierane do kotłów, stąd nie ma
powodu, abyśmy je wyrzucali daleko
poza teren elektrowni. Co więcej, jest
to tak czyste powietrze, że chcemy je
zachować dla siebie. Wystarczy abyśmy
je odprowadzili do chłodni kominowej.
W przyszłości będziemy te spaliny doprowadzać systemem rur bezpośrednio do lasów z energetyczną biomasą.
Co więcej, jeśli zwiększoną ilość CO2
(z ok. 0.0411 do około 1.95%), potraktować, jako naturalny pokarm dla okolicznych lasów, to patrząc na poziomy emisji pyłów, związków siarki, azotu i tlenku
węgla, związku chloru, rtęci i węglowodorów aromatycznych, które co do wartości są mniejsze niż w centrum miasta,
możemy śmiało powiedzieć, że elektrownia produkuje około 4.1 mln m3 czystego, podgrzanego, powietrza na godzinę (ok. 11.400 ton na sekundę).
Dodatkową emisją, w ilości ok. 45
ton na godzinę, jest przedniej jakości
para wodna. Jako mocny gaz cieplar-

Rys. 1. Dwie możliwe konfiguracje układów oczyszczania spalin. W pierwszej reaktor
katalitycznego odazotowania spalin (SCR) znajduje się w gorącej części kotła,
a w drugiej SCR znajduje się na końcu procesu oczyszczania i potrzebuje podniesienia
temperatury spalin do 600°C. Układ oczyszczania składa się też z instalacji mokrego
odsiarczania (IOS) oraz z instalacji elektrofiltrów (EF)

niany, wpływa ona na lokalne ocieplenie
klimatu, korzystną wilgotność, a w dni
słoneczne zbiera się nad elektrownią
w postaci charakterystycznych chmur.
Natomiast, emisje hałasu są pomijalne.
Występują praktycznie w niektórych partiach kotła i są skutecznie izolowane.
W naszym kraju liderem w produkcji instalacji odsiarczania i odazotowania spalin jest RAFAKO. Inżynierowie
i technolodzy RAFAKO proponują hybrydowe, wielostopniowe reaktory, które
z bezpiecznym zapasem przekraczają
wymagania BAT (ok. 20 mg/um3 dla NOx
i 15 mg/um3 dla SOx, które są około 10
razy mniejsze niż poziom zanieczyszczeń w mieście). Trwają prace wdrożeniowe nad technologiami wychwytu
rtęci i metali ciężkich. Można być pewnym, że z chwilą wejścia przepisów BAT
w lipcu 2022 r. te wyśrubowane poziomy
zanieczyszczeń będą spełnione (około
1.2 mg Hg/um3 [2]). Uwzględniając specyfikę spalanego węgla z kopalni Bogdanka, będziemy mogli powiedzieć, iż
Ostrołęka C jest najczystszą elektrownią węglową na świecie.

 Chłodnia kominowa
wysokości 190 m

Po oczyszczeniu z zanieczyszczeń,
całkowicie przyjazne środowisku i człowiekowi spaliny o temperaturze około 85°C odprowadzane są do wnętrza
chłodni kominowej, gdzie łączą się z powietrzem chłodzącym wodę. Chłodnia
kominowa w Ostrołęce C, budowana

przez firmę Dominion Deutschland, ma
kształt hiperboloidy jednopowłokowej
o wysokości 190 m i średnicy w talii około 87 m. Co do zasady działania jest to
chłodnia atmosferyczna, przeznaczona
do chłodzenia wody używanej w kondensatorze (skraplaczu) turbiny (strumień około 17.5 ton/s zimą do 28 ton/s
latem). Czynnikiem chłodzącym jest powietrze atmosferyczne płynące w przeciwprądzie. Wzmożenie chłodzenia następuje poprzez odparowanie części
wody w wyniku różnicy między ciśnieniem nasycenia na powierzchni kropel
i filmu wodnego na zraszaczach, a ciśnieniem pary wodnej w powietrzu. Na
wskutek ogrzania powietrza w chłodni
spalinami i zwiększonej zawartości pary wodnej, zwiększa się znacznie przepływ powietrza przez chłodnię, powodując lepsze wychłodzenie wody. Mówimy
o zwiększonym ciągu naturalnym powietrza chłodzącego, który nie musi odbywać się kosztem dalszego podnoszenia
wysokości chłodni. W przypadku Ostrołęka C wystarcza wysokość 190 m.
Projektowanie cieplno-przepływowe
chłodni należy do najtrudniejszych. Trzeba zaprojektować wielkość zbiornika wody, wysokość zraszania oraz wielkość krążenia zwaną obciążeniem hydraulicznym
(od 20 do 30 ton na sekundę). Głównym
parametrem wynikowym jest obciążenie
cieplne określające ilość energii cieplnej
odebranej wodzie chłodzącej w jednostce
czasu (winno być ok. 1000-1100 MWt).
Temperatura wody chłodzącej schłodzonej zmienia się od 20 do 35°C, tempe-

Elektroenergetyka

tych płynach (gazach), które płyną wewnątrz chłodni oraz na tych gazach, które opływają chłodnię z zewnątrz. Nie
ukrywany przed czytelnikiem, że chodzi
tu o potężne wyzwania, o nowe strategiczne zadania statutowe, o budowanie
narzędzi nowoczesnych i przyszłościowych. A w końcu, że chodzi tu o nadzieję, którą poprzedza nasz linearny czas.

5
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ratura wody chłodzącej podgrzanej jest
średnio o 10-15°C wyższa. Temperatury
te mierzy się termometrem wilgotnym.
Na zewnątrz chłodni mają miejsce
przepływy powietrza atmosferycznego. W praktyce nic o nich pewnego nie
wiemy. Normy budowlane na ten temat
milczą [3]. Badania atmosfery i klimatu w Polsce ograniczają się de facto
do badań średnic kropel w wysokich
chmurach, nie dostarczając materiału
ani do projektowania, ani do ekspertyz.
Po raz kolejny wzywamy do utworzenia
uczelni badawczej dedykowanej monitorowaniu zmian klimatu, prognozowaniu rozwoju energetyki, nowym bezemisyjnym technologiom.

Elektroenergetyka

 Konstrukcja chłodni
Chłodnie zaliczane są do arcydzieł
inżynierii ekstremalnej. W Polsce nie ma
większych obiektów budowlanych. Zawsze były one i zawsze będą wyzwaniem dla inżynierów oraz projektantów i są dziełem sztuki konstruowania.
Z uwagi na ogrom zjawisk, te żelbetowe kolosy zawsze wznoszono metodą
prób i błędów. Mimo upływu czasu, nie
mamy solidnej wiedzy o stanie i bezpieczeństwie tych konstrukcji. Zdobyliśmy
jedynie kilka projektowych wzorów-wytrychów, opartych na uproszczonych
modelach obliczeniowych pochodzących z lamusa mechaniki. Pierwotne
wzory teorii bezmomentowej opracowane przez F. Nemety i C. Truesdella są tak
idealistyczne, że nie pasują do żadnej
rzeczywistości. Stąd pierwsze polskie
konstrukcje, które powstały w latach 50.
ub. w. nie mogły być bezpieczne. Dlatego cieszymy się, że co roku przybywa
ilość wyburzanych obiektów, których
eksploatacja dobiegła końca.
Jednak mówiąc o bezpieczeństwie,
to historię budowli służących do chłodzenia wody w elektrowniach i elektrociepłowniach trzeba podzielić na dwa
okresy: siermiężne lata PRL oraz energetyczny boom inwestycyjny ostatnich
lat. Najwięcej chłodni kominowych,
o wysokości od 50 do 132 m, powsta-

Rys. 2. Wizualizacja chłodni kominowej planowanej w Elektrowni Ostrołęka C

ło w latach 70. PRL-u, co było związane z rozwojem socjalistycznej energetyki
i dopiero obecnie zastępowane są one
obiektami nowymi związanymi z blokami nadkrytycznymi. Brak strategii państwa jest w tej dziedzinie widoczny jak
kaktus na dłoni. Do największych, nowo wybudowanych chłodni zalicza się:
133 m chłodnię bloku 460 MW w Łagiszy, chłodnię 180 m bloku 858 MW
w Bełchatowie, dwie 185 m chłodnie
bloków 900 MW w Opolu. Te ostatnie
cztery zostały wybudowane przez firmę
Dominion Deutschland.
Być może dlatego, mając tak mocne
referencje, Dominion Deutschland - spółka należąca do wywodzącej się z Hiszpanii grupy Dominion - została wybrana
przez GE Power na wykonawcę 190 m
chłodni kominowej w ramach budowy
Elektrowni Ostrołęka C. Chłodnia będzie miała 190 m wysokości oraz 123,5
m średnicy u podstawy. Prace na placu budowy ruszyły latem 2019 r. i będą
ukończone w połowie 2022 r. (rys. 2).
Jesteśmy więc świadkami budowy
największego obiektu inżynierskiego
naszego kraju. Szkoda, że nasz udział
w tym historycznym wydarzeniu jest
całkowicie pasywny.

 Wyzwania nauki
i technologii

Tę część artykułu kierujemy do tych
energetyków, którzy są na tyle odważni,

iż, w kwestii nauki, przeciwstawiają się
własnemu środowisku i bez pogardy patrzą na ludzi polskiej nauki. Obecna w krajowej energetyce pogarda dla nauki i jej
tzw. osiągnięć, jest przeszkodą w przezwyciężeniu wyzwań technicznych. Większość decydentów woli święty spokój,
który uzyskuje poprzez zakupienie przestarzałej, ale taniej technologii zachodniej. My dwaj, niżej podpisani, jako uczeni od lat służący społeczeństwu, z bólem
stwierdzamy, iż nie istnieje w naszym kraju
zazębienie nauki z przemysłem.
Chłodnia kominowa i jej narzędzia
badawcze typu „momentum FSI” są
przykładem wzorcowym naszych obaw
i trosk. Oczywiście, osoby zatrudnione
przez międzynarodowe koncerny potwierdzą, iż oprócz poziomu projektowego chłodni kominowej, gdzie projektuje się wstępnie płytę fundamentową,
zbiornik wody, bezmomentowe wsparcia
chłodni jej kołnierz dolny i górny, wykonuje się sprawdzające obliczenia CFD
i CSD. Ze względu na dużą ilość danych
i szczegółowość geometrii, mogło by się
wydawać, że osiągamy większy poziom
precyzji w wyznaczeniu miejsc krytycznych, miejsc najbardziej wytężonych oraz
określeniu współczynników bezpieczeństwa. Tak prawdopodobnie jest, co nie
zwalnia nas od rzetelnej oceny naszych
dokonań. Nie potrafimy uchwycić i zamodelować ponad 99% zjawisk, jakie się
pojawiają. Potrafimy zaledwie postawić
chłodnię i cieszyć się, że nie przewraca
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się ona pod wpływem promieni słońca,
czy podmuchu trąby powietrznej.
Przykładowo, nie jesteśmy w stanie opisać pierwszych godzin reakcji
hydratacji betonu i kolejnych dni jego
dojrzewania, gdy powstaje taka emergentna własność tego sztucznego kamienia jaką jest moduł Younga. Kolizja
reakcji chemicznych, transportu ciepła, transportu wilgoci, sorpcji gazu,
odparowania wewnętrznego i innych
przemian fazowych w poszczególnych
składnikach jest tak nieprzewidywalna,
że zawodzą dotychczasowe modele
FSI. Wraz z pojawieniem się wytężenia materiału i indukowanych naprężeń
efektywnych pojawia się skurcz, wielko-

skalowe pękanie betonu i inne zjawiska
nieliniowe. Wraz z nieliniowością pojawiają się niestabilności, niestateczności
wewnętrzne i bifurkacje. Wtedy musimy
sięgnąć po dedykowane rozwiązaniom
nieliniowych równań procedury. Jedną
z nich przedstawiamy na rysunku 3.
Chcemy tu powiedzieć, że narzędzia
projektowe, są oparte na wiedzy z lat 5060 ub. w. i mocno trącą myszką. Nie nadają się one do budowania narzędzi eksperckich, za pomocą których powinniśmy
rozstrzygać o przebiegu zjawisk w całym
okresie eksploatacji. Narzędzie, które nazywany „momentum FSI” ma potencjał,
aby wykonywać zadania stawiane nam
przez nowoczesne innowacyjne kon-

strukcje. Możemy go wypełniać własnymi
domknięciami, własnymi modelami konstytutywnymi i strukturalnymi. Przykład
pomysłu jak numerycznie sklejać płaty
konstrukcji w oparciu o niekomutatywną
algebrę grupy obrotów jest przedstawiany
na rys 4. Dzięki takim pomysłom, nadążamy w rozwoju narzędzi badawczych
z rozwojem nowoczesnych konstrukcji.
Z naszych wieloletnich doświadczeń ze współpracy z energetyką i gospodarką, wynika nowa koncepcja zazębienia nauki i praktyki. Jej podstawą
jest spotkanie nauki i praktyki na nowych, ekstremalnie innowacyjnych i nierozpoznanych obiektach kreujących koła zamachowe naszej cywilizacji.
Literatura
[1] Janusz Badur, Wieczysta Konwersja
Energii, wyd. IMP, Gdańsk, 2017.
[2] Krzysztof Domagała, Dostosowanie elektrowni do wymogów BAT, XIV Konf. Elektrownie Cieplne, Słok, 22-24 maja 2019.
[3] Andrzej Flaga, Inżynieria Wiatrowa, Arkady, W-wa, 2015.
[4] Jacek Chróścielewski, Rüdiger Schmidt,
Victor A. Eremeyev, Nonlinear finite element
modelling of vibration control of plane rod-type structural members with integrated
piezoelectric patches, Continuum Mech.
Thermodyn. (2019) 31:147-188.

Rys. 4. Opis ruchu deformacyjnego powierzchni na bazie nieprzemiennej grupy obrotów
SO (3) [4]

fot. autora

o

Elektroenergetyka

Rys. 3. Nowoczesne narzędzie badawcze, jakim jest procedura śledzenia i sterowania nieliniowymi zjawiskami typu punkty przeskoku
lub rozwidlenia [4]
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INNIO Jenbacher

Przejście do czystej energii
Ciepłownictwo - Kogeneracja

prowadzi przez kogenerację

R

ozwiązanie globalnych problemów energetycznych jest uważane za główne
wyzwanie XXI w. Znacznie rozbudowują się odnawialne źródła energii
wykorzystujące wiatr i słońce. W związku z tym elastyczne silniki gazowe odgrywają
kluczową rolę: dostarczają energię, gdy słońce nie świeci, a wiatr nie wieje.
I to bardziej przyjaźnie dla środowiska.
Sektor energetyczny jest w trakcie
ogromnej transformacji. Unia Europejska odgrywa pionierską rolę w kierunku rewolucji energetycznej, podejmując
na przełomie tysiącleci zdecydowane
działania. Konkretnie, strategia Unii
Europejskiej na rzecz bezpieczniejszej
i czystszej przyszłości energetycznej do
2030 r. wzywa do ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych o 40% i zwiększenia udziału energii odnawialnej w koszyku energetycznym do 32%.
Przyszłe dostawy energii stoją zatem w obliczu wielkich wyzwań: coraz
więcej ludzi i coraz więcej urządzeń
i maszyn elektrycznych wymaga coraz więcej energii elektrycznej. Jednocześnie emisje CO2 spadną, a zużycie
energii wiatru i słońca, ale także innych
odnawialnych zasobów, takich jak woda
i energia geotermalna, wzrośnie. W jaki sposób można zagwarantować bez-

pieczeństwo dostaw i stabilność sieci
w tym scenariuszu? To jest najbardziej
palące pytanie, z którym muszą zmierzyć się dostawcy energii i konsumenci.

 Modernizacja sieci
energetycznej poprzez
połączenie sektorowe
Już obecnie wiele mniejszych, rozproszonych źródeł wytwórczych, takich
jak systemy fotowoltaiczne, biogaz lub
mniejsze elektrociepłownie - jest podłączonych do sieci. Energia elektryczna
jest często dostarczana do sieci dystrybucyjnej w sposób zdecentralizowany.
Aby wielu dostawców nie przeszkadzało sobie nawzajem, inteligentne sieci
zapewniają efektywne współdziałanie
w zakresie generowania, przechowywania energii, jej zużycia i zarządzania.
Oprócz nowych systemów i modernizacji sieci energetycznych zintegrowa-

ny system energetyczny wymaga jeszcze więcej, a mianowicie tak zwanego
„łączenia sektorów”. Elektrociepłownie
są tego dobrym przykładem, ponieważ
od dawna łączą sektory energii elektrycznej i ciepła: wytwarzają energię
elektryczną i ciepło w tym samym czasie. Osiągają również najwyższą wydajność przy sprawności ogólnej ponad
90%. W połączeniu z akumulatorami
ciepła jednostki kogeneracyjne mogą
pracować bardzo elastycznie, a zatem
w większości przypadków mogą produkować energią elektryczną w sposób
niezależny od bieżącego zapotrzebowania na ciepło.

 Elastyczne elektrownie
z silnikami gazowymi jako
idealne uzupełnienie
Z technicznego punktu widzenia różne kluczowe technologie są niezbędne
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we elektrownie z silnikami gazowymi
oparte na skojarzonej produkcji ciepła
i prądu (CHP) w połączeniu z ich krótkimi, kilkuminutowymi czasami rozruchu
umożliwiają bardzo elastyczną pracę.

mogą być zaopatrywane w przyjazne
dla klimatu ogrzewanie miejskie.

 Zmniejsz emisję CO2 o 70%

Silniki gazowe mogą być zasilane
nie tylko gazem ziemnym, ale również
różnymi biogazami i gazami specjalnymi
pochodzącymi z rolnictwa, górnictwa,
gospodarki odpadami komunalnymi
lub innych branż. Możliwe jest nawet
spalanie wodoru.
Pozytywny efekt nie ogranicza się
do większych elektrociepłowni: rosnący dopływ energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych do sieci wymaga rozbudowy mniejszych i większych elastycznych elektrociepłowni, ponieważ uzasadnia to rachunek ekonomiczny.

Elektrociepłownie wytwarzają jednocześnie energię elektryczną i cieplną z jednego źródła energii. Wyróżniają
się nie tylko niskim zużyciem paliwa, ale
także dużą elastycznością operacyjną
i stabilnością. Dzięki konwersji źródła
wytwarzania z węgla na gaz ziemny,
elektrociepłownie z silnikami gazowymi mogą zmniejszyć roczną emisję CO2
o około 70% w porównaniu do swoich
poprzedników, co wykazano na przykładzie budowanej obecnie elektrociepłowni gazowej w Kilonii (Niemcy)
wyposażonej w gazowe silniki kogeneracyjne Jenbacher o łącznej mocy
190 MWe i sprawności ogólnej 91%.
Wytworzona energia elektryczna trafia
bezpośrednio do lokalnej sieci energetycznej bilansując energię płynącą
z wiatru i słońca lub do dużego odbiorcy indywidualnego. Jednocześnie okoliczne gospodarstwa domowe i firmy

 Silniki gazowe są
integralną częścią globalnej
transformacji energetycznej

 Wysoki potencjał
Kogeneracja stanowi obecnie około 10,5% produkcji energii elektrycznej
netto w Europie. Ponad połowa przypada na ciepło miejskie, nieco poniżej
jednej trzeciej na przemysł. Nadal istnieje duży potencjał ekspansji.
o

Moc

Sprawność elektryczna

Sprawność całkowita

Jenbacher J920 Flextra

10.38 MWe

49.9%

> 90%

Jenbacher typu 6

2 MWe - 4,5 MWe

46.8%

> 90%

fot. Jenbacher

Ciepłownictwo - Kogeneracja

do wdrożenia transformacji energetycznej. W sektorze energii elektrycznej obejmuje to w szczególności wykorzystanie
energii pochodzącej z wiatru i słońca.
W sektorze grzewczym, oprócz wszelkiego rodzaju oszczędności energii,
kluczowymi czynnikami są systemy
grzewcze z pompą ciepła, efektywne
energetycznie systemy grzewcze oraz
duże systemy magazynowania ciepła.
Kluczowym pytaniem jest jednak bezpieczne i niedrogie źródło zasilania dla
tysięcy gospodarstw domowych, firm
handlowych i przemysłowych.
Chociaż elektrownie wiatrowe i słoneczne mogą być przyjazne dla środowiska, ich praca jest wyjątkowo
niestabilna w porównaniu z elektrowniami konwencjonalnymi, które wcześniej przyjmowały rolę niezawodnego
dostarczyciela energii. Jednak wiele
z tych konwencjonalnych elektrowni
wkrótce zostanie zastąpionych lub zamkniętych. W Polsce planowanie są
wyłączenia starych bloków elektrowni po 2020 r. Alternatywą jest budowa
elektrociepłowni z silnikami gazowymi o maksymalnej sprawności i niskiej
emisji CO2. W szczególności moduło-

9

LUBISZ CIĘŻKIE TEMATY?:
CO POWIESZ NA
45-TONOWY SILNIK
GAZOWY?

Jenbacher J624

Osiągnij sukces dzięki silnikowi gazowemu
Jenbacher* J624 INNIO*. Zwiększ zyski
generując prąd i ciepło z silnika 4,5MWe .
Środowisko też skorzysta.
*Znak towarowy

TOMORROW BELONGS TO THE BOLD.
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„FEROX-ENERGY-SYSTEMS” Sp. z o.o.

Kogeneracja
Ciepłownictwo - Kogeneracja

- optymalne źródło dla polskich miast

W

ystępujący w Polsce ogromny potencjał do rozwoju techniki kogeneracyjnej,
a tym samym możliwość zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, skłania
do bliższego zapoznania się z tą technologią.
Dzięki wysokiej efektywności wytwarzania energii w skojarzeniu przyczyniamy się do zmniejszenia emisji CO2,
a także ograniczenia tzw. „niskiej emisji”,
co w dzisiejszych czasach ma żywotne znaczenie, szczególnie w miastach.
Połączenie układów kogeneracyjnych z systemami produkcji chłodu
(tzw. trigeneracja), pozwala na spełnienie wszelkich oczekiwań odbiorców
energii zarówno w systemach scentralizowanych, jak i rozproszonych.
Myśląc o ochronie naszej planety,
jak i bezpieczeństwie systemu energetycznego, proponujemy optymalne rozwiązanie spełniające te kryteria.

Zastosowanie dwóch agregatów
pozwoliło na wysoką elastyczność
sterowania wytwarzaniem mocy.
Przy zastosowaniu dwóch agregatów
otrzymujemy zakres pracy instalacji
kogeneracyjnej od 25 do 100% nominalnej mocy elektrociepłowni. Pozwala
to na zoptymalizowanie zużycia energii
pierwotnej, a tym samym na oszczędności w trakcie eksploatacji. Ponadto,
produkcja energii elektrycznej przyczynia się do dywersyfikacji dochodów
i zwiększenia efektywności wytwarza-

nia energii, a co za tym idzie - poprawienia wyników finansowych spółki i jej
bezpieczeństwa finansowego.
Zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji opartej o agregaty kogeneracyjne Jenbacher pozwoliło uzyskać
parametry takie jak:
 sprawność elektryczna agregatu
- 43,3%,
 sprawność cieplna agregatu
- 43,02%,
 sprawność całkowita agregatu
- 86,32%.
o

 Studium przypadku
Przykładem zastosowania kogeneracji w ciepłownictwie może być przypadek elektrociepłowni w Malborku
o mocy elektrycznej 4 MW i mocy
cieplnej 3,918 MW.
Elektrociepłownia została oparta
na dwóch agregatach kogeneracyjnych INNIO J 612, dla których paliwo
stanowi naturalny gaz ziemny.
fot. Ferox
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takie są
Projekt najlepszej efektywności energetycznej
związane z działalnością.
instaluje swoich
również produktów.
swój sprzęt jako
przed
sprzedażą
usługi
promocji
sprzedaży,
a
po
sprzedaży
- usługi
2017 w firmie HERN, s.r.o., Namestovo, Słowacja świadczone
wykonawca - kompleksowe dostawy pod klucz (od budowy aż do przekazania Dzieła
związane
z działalnością.
Engul instaluje również swój sprzęt jako generalny
do kontroli
końcowej).
wykonawca - kompleksowe dostawy pod klucz (od budowy aż do przekazania Dzieła
Engul, s.r.o., Robotnícka 14/9856, 036 01 Martin, Słowacja +421 43 324 19 39, info@engul.sk, www.engul.sk
do kontroli końcowej).
Engul, s.r.o., Robotnícka 14/9856, 036 01 Martin, Słowacja +421 43 324 19 39, info@engul.sk, www.engul.sk

ZAMÓW
PRENUMERATĘ
NA ROK 2019
Magazyn „Nowa Energia”

Cena egzemplarza 15 PLN

to specjalistyczne czasopismo

dedykowane branży energetycznej

www.nowa-energia.com.pl
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Eneria Sp. z o.o.

Kogeneracyjny As w rękawie
- Piątnica pokazuje, jak łączyć możliwości generatorów z potrzebami firmy

Ciepłownictwo - Kogeneracja

O

kręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica to prawdziwy gigant produkcyjny.
Firma działa już od dekad, skupuje rocznie 400 mln litrów mleka od ponad
2000 dostawców. Zalicza się też do czołowej 50-tki najcenniejszych polskich marek.
Spółdzielnia zawdzięcza swe wyniki m.in. konsekwentnej polityce innowacyjności.
Nie dziwi zatem fakt, że rozbudowując swe moce energetyczne, Piątnica sięgnęła
po ekologiczną jednostkę kogeneracyjną.
W biznesie jest jak w pokerze - zwycięstwo przeznaczone jest tylko dla
najodważniejszych. Jednakże sukces
zagwarantować może wyłącznie kombinacja umiejętności zawodnika i wyśmienitych kart. OSM Piątnica dzięki
ambicji i zdecydowaniu przez lata udowadniała, że należy do ścisłej czołówki rynkowych graczy. Natomiast dzięki
wykorzystaniu sprawdzonych i wydajnych urządzeń Caterpillar, Spółdzielnia pokazała, że nie osiada na laurach,
a cały czas chce się rozwijać.
OSM Piątnica dysponowała do
niedawna dwoma jednostkami kogeneracyjnymi Caterpillar serii C3512E
o łącznej mocy 2 MW. Jednakże rozwój firmy wymusił pozyskanie nowych źródeł energii. Władze Spółdzielni chciały, by produkcja oparta
była na dużych, stabilnych i ekologicznych mocach. Co więcej, wymogiem
Piątnicy było również to, by nowa jednostka działała względnie cicho, gdyż
zakładowa elektrociepłownia znajdowała się niedaleko zabudowy miesz-

kalnej, co wiązało się z restrykcyjnymi
normami hałasu.
Z pomocą Piątnicy przyszła firma
Eneria, polski lider rozwiązań kogeneracyjnych, oferujący szeroki wachlarz
produktów marki Caterpillar. Wybór padł
na agregat CAT® serii G3516H. Ta zasilana gazem ziemnym jednostka o mocy
2 MW spełniała wszystkie wymagania
Spółdzielni. Dzięki najwyższej jakości
i efektywności, produkt oferowany przez
Enerię z łatwością wygrał przetarg, deklasując konkurencję.

Nowy układ kogeneracyjny nie
tylko zabezpieczył Piątnicę na wypadek zaniku dostaw prądu z sieci, ale
także pozwolił zaopatrzeć Spółdzielnię w duże ilości pary technologicznej
do produkcji mleczarskiej, pokrywając
do 30% zapotrzebowania zakładu na
ten surowiec. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że sprzęt dostarczony przez
Enerię stał się podstawą bezpieczeństwa energetycznego Spółdzielni, która
mogła w ten sposób zabezpieczyć się
przed blackoutem spowodowanym za

nikiem zasilania zewnętrznego. Agregat
zapewnił dostawy nie tylko prądu, ale
także ciepła, dzięki czemu zapewnił zakładowi możliwość nieprzerwanej pracy
w warunkach stabilności energetycznej.
- Nasi klienci to niejednokrotnie znane
i cenione marki, konkurujące z globalnymi czempionami. Zdajemy sobie sprawę,
że sprzęt, który im oferujemy, musi być
w 100% dostosowany do ich indywidualnych potrzeb, które często wymagają
analiz i wysokich umiejętności organizacyjnych oraz technicznych. Eneria zapewnia wszystkie te rzeczy, a w naszej ofercie
znaleźć można wyłącznie sprawdzone produkty najwyższej jakości, które stanowić
mogą istotny atut w zmaganiach z konkurencją - powiedział Leszek Nicgorski, Dyrektor Generalny Eneria Sp. z o.o.
Eneria to zespół wysokowykwalifikowanych ekspertów i techników, którzy są
w stanie w szybkim czasie przeanalizować potrzeby i uwarunkowania klientów
i w oparciu o nie zaproponować najlepszy

produkt z oferty. Fachowcy Enerii służą
swoją radą i pomocą od początku do końca procesu inwestycyjnego, a serwis tej
firmy dostępny jest wszędzie tam, gdzie
pracuje sprzedana przez nią jednostka,
co podnosi poziom bezpieczeństwa.
Jednakże indywidualne uwarunkowania poszczególnych przedsiębiorstw
wymagają niekiedy racjonalizatorskich
rozwiązań i nowatorskiego podejścia.
Dlatego też Eneria dysponuje sztabem
projektantów, którzy wspierają klientów
w dopasowywaniu wybranych jednostek do własnych potrzeb. Fachowcy
ci mają na swoim koncie szereg autorskich i unikalnych rozwiązań, które

pozwoliły wykorzystać maksymalnie
potencjał poszczególnych generatorów.
Pomoc ekspertów Enerii okazała
się nieodzowna przy montażu jednostki
na terenie Spółdzielni. Miało to związek
z koniecznością dostosowania układu
do norm hałasu.
Dzięki kompleksowym usługom oferowanym przez firmę Eneria, OSM Piątnica zyskała bezpieczeństwo energetyczne oraz nowy potencjał do rozwoju.
Taki As w rękawie Spółdzielni gwarantuje jej biznesowy sukces i pozwala snuć
dalsze plany rynkowej ekspansji.
fot. Eneria

o
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Iwo Fisz, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Budowa urządzeń
ciepłowniczych

na podstawie przepisów tzw. specustawy mieszkaniowej

U

stawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz
inwestycji towarzyszących1, potocznie określana jako specustawa mieszkaniowa
lub Lex Deweloper, zawiera regulacje dotyczące ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości dla potrzeb urządzeń przesyłowych, realizowanych w ramach tej
specustawy. Z tego powodu, powinna ona być przedmiotem uwagi przedsiębiorców
przesyłowych i wykonawców sieci.

Regulacje tej specustawy opierają się na modelu „małego wywłaszczenia”, przewidzianym w przepisach
ustawy o gospodarce nieruchomościami [Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze
zmianami, dalej powoływana jako
u.g.n.], jednak z zastrzeżeniem istotnych odmienności.

Stosownie do przepisu art. 35 ust.
1 specustawy, właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę ogranicza
sposób korzystania z nieruchomości
objętej uchwałą o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub uchwałą
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej przez udzielenie zezwolenia
na zakładanie i przeprowadzenie ciągów, przewodów, urządzeń i obiek-

tów, o których mowa w art. 124 ust.
1 u.g.n., niezbędnych do korzystania
z inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej, o ile właściciel lub
użytkownik wieczysty nieruchomości
nie wyraża na to zgody.
Regulacja ta przewiduje ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej w sytuacji braku zgody właściciela

(użytkownika wieczystego). Co ważne
jednak, wymóg zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
zastąpiono wymogiem objęcia inwestycji przesyłowej uchwałą o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej.
Rozstrzygnięcie o ograniczeniu
sposobu korzystania z nieruchomości zostało natomiast ujęte jako element decyzji o pozwoleniu na budowę,
a nie jako samodzielna, poprzedzająca
je decyzja administracyjna. Jest to typowa cecha dla specustawy - łączenie
rozstrzygnięć w jednej decyzji administracyjnej, w miejsce szeregu decyzji
administracyjnych uzyskiwanych kolejno po sobie.
Do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor dołącza oświadczenie
o przeprowadzonych rokowaniach i braku zgody właściciela lub użytkownika
wieczystego nieruchomości, chyba że
wniosek dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Przepisy
specustawy istotnie łagodzą zatem wymóg wykazania, że rokowania się odbyły, w stosunku to rozwiązania przyjętego
w przepisie art. 124 ust. 3 u.g.n., który
nakazuje, aby do wniosku dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań.

Praktyka stosowania przepisu art.
124 ust. 3 u.g.n. pokazała, że prawidłowe przeprowadzenie rokowań jest
często zadaniem bardzo trudnym,
a właściciele nieruchomości w toku postępowania wywłaszczeniowego kwestionują tę prawidłowość, wskazując
na niewłaściwy przedmiot negocjacji,
nierynkowy charakter oferowanego wynagrodzenia, czy też niedostateczne
ustępstwa ze strony inwestora, czyli
brak rzeczywistej woli osiągnięcia porozumienia. Wprowadzenie wymogu
złożenia samego oświadczenia przez
inwestora niewątpliwie poprawia jego
sytuację, choć oczywiście nie rozwiązuje wszystkich problemów występujących w tym zakresie. Dla przykładu
można wskazać na trudność w przeprowadzeniu rokowań w sytuacji, gdy
jako właściciel nieruchomości ujawniona jest nieistniejąca osoba prawna.
W przypadku udostępnienia nieruchomości na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowę, właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub
osobie, której przysługują inne prawa
rzeczowe na nieruchomości, przysługuje od inwestora odszkodowanie,
w wysokości z nim uzgodnionej. Jeżeli w terminie 30 dni, licząc od dnia,
w którym inwestor zgodnie z decyzją uprawniony jest do wejścia na
teren nieruchomości, nie dojdzie do

uzgodnienia odszkodowania, każda
ze stron może się zwrócić do właściwego organu wydającego decyzję
o pozwoleniu na budowę o ustalenie
wysokości odszkodowania.
Jest to rozwiązanie analogiczne do
zastosowanego w przepisie art. 124b
u.g.n., w którym w ust. 4 w pierwszej
kolejności przewiduje się okres na polubowne załatwienie sprawy odszkodowania przez zainteresowane strony,
a dopiero w przypadku niepowodzenia
rozmów przewiduje się wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.
Postępowanie w sprawie ustalenia
odszkodowania istotnie różni się od tego, które uregulowano w przepisach
u.g.n. Decyzję o odszkodowaniu wydaje właściwy organ wydający decyzję
o pozwoleniu na budowę w terminie 30
dni, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości
lub osoby, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, złożony po dniu, w którym ustał
obowiązek udostępnienia nieruchomości (w przypadku określonym w art. 35
ust. 7 pkt 1 ustawy) lub powstała szkoda (w przypadku określonym w art. 35
ust. 7 pkt 2 ustawy).
Ustawodawca odstąpił od modelu dwuinstancyjności postępowania
w sprawie ustalenia odszkodowania.
Decyzja o odszkodowaniu jest bowiem
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ostateczna, zaś strony mogą ją zakwestionować na drodze sądowej. W terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia
decyzji o odszkodowaniu, strona niezadowolona z jego wysokości może
wnieść powództwo do sądu powszechnego przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez właściwy organ
wydający decyzję o pozwoleniu na budowę. Co istotne, wniesienie powództwa nie wstrzymuje wykonania decyzji.
Sąd ustala wysokość należnego odszkodowania, orzekając jednocześnie
o obowiązku dopłaty albo zwrotu odszkodowania, w stosunku do wysokości ustalonej w decyzji wydanej przez
organ administracji. Obowiązek dopłaty
obciąża inwestora, a zwrot odszkodowania następuje na jego rzecz.
Jest to rozwiązanie zbliżone do
znanego w przypadku przepisów
Prawa ochrony środowiska2 w sytuacji kwestionowania decyzji o odszkodowaniu z tytułu ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości w przypadkach poddania ochronie obszarów
lub obiektów na podstawie przepisów
ustawy o ochronie przyrody lub wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją (art. 131 ust. 1 i 2 w związku
z art. 130 ust. 1 p.o.ś.).
Nie ulega wątpliwości, że przyjęta konstrukcja prawna zdecydowanie utrudnia zakwestionowanie odszkodowania ustalonego w decyzji
organu administracji. Postępowanie
cywilne jest bowiem znacznie bardziej rygorystyczne od postępowania
administracyjnego i stawia zdecydowanie wyższe wymogi zachowania
staranności przez uczestniczące
w nim podmioty. Takie rozwiązanie
jest oczywiście korzystniejsze dla inwestora i powinno motywować właścicieli nieruchomości do ustalenia
wysokości odszkodowania w drodze
negocjacji z inwestorem.
Stosownie do przepisu art. 35 ust.

Iwo Fisz, Radca Prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, były
członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, mediator,
ekspert wydawnictwa C.H. Beck. Doradza w zakresie dotyczącym urządzeń
przesyłowych, prawa nieruchomości, planowania przestrzennego oraz
ochrony przyrody i środowiska. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców
i dla urzędników administracji samorządowej. Autor publikacji z zakresu
prawa administracyjnego. Prowadzi blogi o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym: www.warunki-zabudowy.com.pl oraz o administracyjnoprawnych aspektach budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych:
www.inwestycjeprzesylowe.pl.

7 specustawy, w sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczących odszkodowań stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zakres tego odwołania jest bardzo
wąski i dotyczy wyłącznie odszkodowań, co niestety prowadzi do poważnych wątpliwości prawnych. Specustawa nie zawiera bowiem ogólnych
przepisów o wywłaszczeniu, stąd brak
w niej choćby regulacji wykluczającej możliwość wywłaszczenia nieruchomości Skarbu Państwa (por. art.
113 ust. 2 u.g.n.). Powoduje to istotne
problemy praktyczne przy interpretacji
omawianych przepisów specustawy,
szczególnie na obecnym etapie stosowania jej przepisów.
Regulacje specustawy dotyczą
nie tylko procesu inwestycyjno-budowlanego, ale również utrzymywania wybudowanych urządzeń. W tym
zakresie, regulacja specustawy niewiele różni się od modelu przyjętego w przepisie art. 124 ust. 6 u.g.n.
Zgodnie bowiem z przepisem art. 36
ust. 6 specustawy, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest
obowiązany udostępnić nieruchomość
w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem
awarii ciągów, przewodów, urządzeń
i obiektów, o których mowa w art. 35
ust. 1 ustawy.
Obowiązek udostępnienia nieru-

chomości istnieje zatem z mocy prawa,
choć niestety - podobnie jak w przypadku art. 124 ust. 6 u.g.n. - zakres
dozwolonych czynności przedsiębiorcy
przesyłowego jest ograniczony.
Analogicznie jak w przypadku art.
124 ust. 6 u.g.n., obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Powoduje to
możliwość przymusowego zajęcia
nieruchomości przez przedsiębiorcę
przesyłowego, jednak wszczęcie i przeprowadzenie takiej egzekucji wymaga
znajomości odpowiednich procedur
przez służby przedsiębiorcy i współdziałania z organem administracji.
Podsumowując, regulacje specustawy mieszkaniowej w zakresie
ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości stanowią modyfikację modelu przyjętego w przepisach
u.g.n., ukierunkowaną na ułatwienie
i odformalizowanie procesu pozyskiwania prawa do nieruchomości. Niestety, niejednoznaczne odesłania do
innych aktów prawnych oraz sama
redakcja specustawy utrudniają skorzystanie z przygotowanych ułatwień,
jednak odpowiednio przeszkolone
i doświadczone służby przedsiębiorców przesyłowych z pewnością będą w stanie wykorzystać przywołane
przepisy do sprawnej realizacji inwestycji sieciowej.
o
fot. autora

1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami, dalej powoływana jako u.g.n.
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zmianami, powoływana również jako p.o.ś.).
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Maciej Gawroński, Radca Prawny; Piotr Biernatowski, Adwokat;
Michał Ćwiakowski, Adwokat, Kancelaria Gawroński & Partners s.k.a.

Ochrona danych osobowych
i (cyber)bezpieczeństwo sektora energetycznego

C

Sektor energetyczny tradycyjnie
przywiązywał niedużą wagę do ochrony danych osobowych równocześnie
chlubiąc się bezpieczeństwem automatyki przemysłowej (OT), jako elementu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Z tym że to ostatnie było trudno
sprawdzić, z uwagi na tajność informacji
w tym zakresie. Tę sielankę zakończyły
dwa unijne akty - RODO i tzw. Dyrektywa NIS, wdrożona w Polsce ustawą
z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Bardzo istotnym elementem zapewnienia
cyberbezpieczeństwa w myśl KSC jest
obsługa i zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. RODO również przykłada
wielką wagę do tego samego obszaru.
W sektorze energetycznym są już pierwsze ofiary lekceważącego i silosowego
podejścia do ochrony danych osobowych i ukrywania incydentów bezpieczeństwa danych osobowych. Z chwilą upływu terminu na wdrożenie KSC,
lista ofiar zapewne się wydłuży i to nie
tylko wśród personelu operatorów usług
kluczowych sektora energetycznego.

 Podmioty sektora
energetycznego
operatorami usług
kluczowych
Wiele podmiotów szeroko rozumianego sektora energetycznego otrzymało decyzję o uznaniu za operatora usługi

kluczowej. Podmioty, które tej decyzji nie
otrzymały, nie mogą jednak odetchnąć
z ulgą, gdyż zapewne znajdą się w drugiej lub trzeciej linii, na które naturalnie
narzucony zostanie formalny standard zarządzania cyberbezpieczeństwem przez
podmioty z pierwszej linii - operatorów
usług kluczowych. De facto, dostawcy
zewnętrzni, mający wpływ na świadczenie usług kluczowych, zobowiązani są
do zapewniania cyberbezpieczeństwa
na poziomie nieodbiegającym od tego
narzuconego operatorom usług kluczowych. Jednym z podstawowych środków
techniczno-organizacyjnych mających na
celu zapewnienie bezpieczeństwa systemom informatycznym wykorzystywanym
do świadczenia usług kluczowych jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw usług, od których ta usługa kluczowa zależy. Należy się zatem spodziewać
wzrostu poziomu wymagań w obszarze
cyberbezpieczeństwa, stawianych dostawcom zewnętrznym przez operatorów usług kluczowych.

 Incydent w KSC i w RODO
Zarówno KSC, jak i RODO opierają się na wspólnych filarach wiedzy
o bezpieczeństwie informacji i ciągłości działania. KSC kładzie większy nacisk na ciągłość działania, a RODO na
poufność informacji. Jednak mylą się ci
specjaliści bezpieczeństwa, którzy na tej
podstawie lekceważą ochronę danych

osobowych „przekazując ją” inspektorom ochrony danych (tzw. IOD-om).
Ustawa definiuje cyberbezpieczeństwo jako odporność systemów informacyjnych na działania naruszające
poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub
związanych z nimi usług oferowanych
przez te systemy. Incydent, z kolei, jest
zdarzeniem, które ma lub może mieć negatywny wpływ na cyberbezpieczeństwo.
Istota incydentu w rozumieniu KSC nie
różni się bardzo od naruszenia ochrony
danych osobowych. Jeżeli incydent jest
poważny, tzn. powoduje lub może spowodować poważne obniżenie jakości lub
przerwanie ciągłości świadczenia usługi
kluczowej, operator obowiązany jest do
zaraportowania incydentu do CSIRT. Analogicznie należy raportować naruszenia
ochrony danych osobowych do PUODO.

 Zintegrowane zarządzanie
incydentami
Proces zarządzania bezpieczeństwem, jak i w szczególności proces
zarządzania incydentami powinien być
zintegrowany i na każdym jego etapie
powinien uczestniczyć dział bezpieczeństwa. Zakwalifikowanie incydentu jako
naruszenia ochrony danych osobowych
zasadniczo nie może zwalniać działu bezpieczeństwa od oceny ryzyka / oceny
wpływu incydentu na cyberbezpieczeństwo i ciągłość działania organizacji i pod-
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zy atak socjotechniczny na jeden adres email pracownika podmiotu sektora
energetycznego zagraża cyberbezpieczeństwu? Jeśli jest nieskuteczny, to pewnie
nie. A jeśli zaatakowanych zostanie pięć tysięcy adresów? Wtedy to już nie ryzyko,
tylko statystyka.
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jęcia działań, które takie ryzyko zmitygują,
jeśli jest to możliwe.
Doradzając w obszarze ochrony danych osobowych w sektorze energetycznym, w tym w szczególności prowadząc audyty postępowań w sprawie
incydentów ochrony danych osobowych, jak też oceniając stopień przygotowania operatorów usług kluczowych
do realizacji obowiązków KSC, spotykamy się najczęściej z niewielkim stopniem zintegrowania działań związanych
z ochroną informacji w obszarze ochrony
danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa (a już zupełnie w kwestiach
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa).
Równocześnie, podobnie jak w obszarze compliance (antykorupcja, przeciwdziałanie mobbingowi i molestowaniu
seksualnemu, powoływanie się na wpływy,
odpowiedzialność podmiotów zbiorowych,
itp.), zbyt często sprawdza się życiowa
prawda, iż „Szaleństwem jest żądać od
filozofa, aby żył według głoszonych przez
siebie zasad”, co po prostu oznacza, że
osoby odpowiedzialne za wdrażanie w organizacjach pewnych zasad, same się do
nich nie stosują. Napotkaliśmy na przykłady sprzeniewierzania powierzonych danych osobowych, ukrywania incydentów
przed PUODO, niszczenia logów, nie mówiąc już o niestosowaniu procedur przechowywania logów, dzielenia wiedzy na
prywatną i służbową, etc.
Podejścia w przypadku wdrażania
nowych regulacji są dwa. Pierwsze jest
czysto „papierkowe” i polega na formalnym, a niekoniecznie praktycznym, spełnieniu wymogów regulacyjnych. Drugie
podejście to faktyczne wdrożenie regulacji
w sposób przemyślany, poparty refleksją
co do przyczyn i powodów wprowadzenia regulacji, a także ich celu. W przypadku KSC, pierwsze podejście nie ma najmniejszego sensu. Pomijając fakt, że nie
zwolni ono operatora usługi kluczowej
z odpowiedzialności administracyjnej za
niewdrożenie wymogów ustawy, to przede
wszystkim nie zapewni mu cyberbezpieczeństwa. A cyberbezpieczeństwo, to nie
tylko „spokój w relacjach z regulatorem”,
ale przede wszystkim ciągłość i bezpie-

czeństwo biznesu oraz mitygant ryzyka
strat i kosztów związanych z incydentami.
Wymogi i filozofia KSC oraz RODO
przenikają się. Dotyczy to przede wszystkim wymogów związanych z identyfikacją, raportowaniem i zarządzaniem incydentami. W każdej organizacji objętej
tymi regulacjami, konieczne jest zapewnienie procesu tzw. projektowania bezpieczeństwa. W przeciwnym razie, przy
najbliższym incydencie, którego nie uda
się ukryć, w najlepszym wypadku trzeba
będzie przejść do procesu szukania nowej pracy. A czy incydent uda się ukryć?
Zwykle udaje się co najwyżej nieco odroczyć jego publiczną wiwisekcję.
W naszej praktyce wdrażamy i weryfikujemy wdrożenie RODO, wdrażamy regulacje bezpieczeństwa informacji,
audytujemy sposób obsługi incydentów
bezpieczeństwa, audytujemy gotowość
do wdrożenia ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa. Doświadczenia
z tych działań prowadzą do jednego
wniosku - w obecnych czasach więcej
korzyści przynosi paranoja niż lekceważenie i fanfaronada. Czy da się zapewnić
cyberbezpieczeństwo i ochronę danych?
To ciekawe pytanie. Da się natomiast
zapewnić proces cyberbezpieczeństwa
i bezpieczeństwa danych osobowych,
o ile potraktuje się te obowiązki poważnie.

 Skutki incydentów
i wsparcie zewnętrzne
Zarządzanie incydentem jest procesem dynamicznym. Faktem jest, że
w przypadku wystąpienia incydentu nie
ma czasu na kompletowanie zespołu
posiadającego kompetencje do zarządzania tą sytuacją. Taki zespół należy po
prostu mieć. Nieprawidłowe wdrożenie
zabezpieczeń, jak również nieprawidłowe zarządzanie incydentami pociąga
za sobą poważne skutki i ryzyko odpowiedzialności zarówno dla organizacji,
członków zarządu, jak i poszczególnych
pracowników, do których zadań należą
w/w zagadnienia. Znane nam są przypadki, gdy naruszenia w zakresie obsługi
incydentu stanowiły podstawę dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. Biorąc pod

uwagę powagę materii, z którą się mierzymy należy uznać, że nieprawidłowości w tym zakresie stanowią poważne
naruszenie obowiązków pracowniczych
u osób, które w strukturze organizacji
są za nie odpowiedzialne. Obok konsekwencji pracowniczych, incydent, to
także straty biznesowe związane z przerwami w świadczeniu usług, cywilnymi
roszczeniami osób i podmiotów nim dotkniętych oraz odpowiedzialnością administracyjną. Wszystko zależy od jego
charakteru, skutków oraz bardzo często sposobu i jakości zarządzenia nim.
Dlatego, w zakresie wdrożenia i oceny procesów związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa i ochrony
danych osobowych, warto rozważyć
wsparcie niezależnego, zewnętrznego
doradcy. Nie chodzi tylko o kwestie implementacji i audytu ogólnego, ale niekiedy także zarządzenie konkretnymi zdarzeniami, np. skutkami incydentu, który
w organizacji wystąpił. Najlepiej jeżeli taki
doradca posiadał będzie doświadczenie
i kompetencje w zakresie obsługi incydentów na styku ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.
Zaangażowanie zewnętrznego podmiotu pozwala także zarządzić potencjalnym konfliktem interesów wewnątrz
organizacji. Jeżeli operator zapewnia
bezpieczeństwo, w tym cyber, i obsługę incydentów wewnętrznie, zawsze
istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów, skoro to pracownicy są za nie
odpowiedzialni, a jednocześnie dokonują ich oceny. Ktoś w organizacji odpowiedzialny jest za zapewnienie systemu bezpieczeństwa, a wystąpienie
incydentu to przecież porażka tego sytemu. Pytanie czy oceny tego systemu
można i powinno się w takiej sytuacji
dokonywać wewnętrznie. Ustawodawca dostrzega to zagadnienia i co nie
zdarza się wcale często, narzuca operatorom usług kluczowych obowiązkowe, regularne audyty bezpieczeństwa.
Zapraszamy do kontaktu:
Gawroński & Partners
Al. Jana Pawła II 12 | 00-124 Warszawa
Tel. +48 22 243 4953
info@gppartners.pl
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Od sierpnia do sierpnia
Czy jesteśmy już bezpieczni?
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R

ok temu weszły w życie przepisy ustawy ustanawiającej Krajowy System
Cyberbezpieczeństwa. Na początku sierpnia ukazał się natomiast, przeznaczony
do konsultacji, projekt Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2019-2024, a Unia Europejska uchwaliła kolejne ważne rozporządzenie.
Czy wnoszą one coś nowego z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw?
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 Wizja i Cele
Strategia jak to strategia, bez wizji
ani rusz. I tu, bez zdziwienia (przynajmniej bez zdziwienia wszystkich zwią-

zanych z tematem), możemy przeczytać, że pomyślny rozwój naszego
kraju jest związany ze „sprawnym i bezpiecznym działaniem systemów informatycznych i środków komunikacji
elektronicznej”. Stąd już tylko krok do
stwierdzenia, że rząd nie poprzestanie
jedynie na wdrożeniu ustawy o KSC,
ale zamierza systematycznie wzmacniać i rozwijać ów system. To jasny sygnał dla wszystkich tych, którzy ustawili
ustawę o KSC w szeregu innych ustaw
związanych z zapewnieniem zgodności
regulacyjnej. KSC w obecnym kształcie
to dopiero początek. Stąd rozwój tego
systemu został wymieniony jako cel
szczegółowy Strategii nr 1.
Na kolejnych miejscach znalazło
się „stymulowanie poziomu odporności systemów informacyjnych administracji publicznej i sektora prywatnego
oraz osiągnięcie zdolności skutecznego zapobiegania incydentom”. I ten
cel nie powinien budzić wątpliwości,
zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę to,
że od wystąpienia incydentu do jego
wykrycia, wedle różnych opracowań
mija od 50 do 90 dni. Cel 3 wiąże się
ze zwiększeniem potencjału narodowego w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Cel 4 odwołuje się do
jakże istotnej kwestii budowania świadomości i kompetencji społecznych
w zakresie cyberbezpieczeństwa. Natomiast cel 5 deklaruje odgrywanie aktywnej roli na arenie międzynarodowej.
Z punktu widzenia przedsiębiorstw,
z pewnością warto się bliżej przyjrzeć
celom 1, 2 oraz 3.

 Regulacje Sektorowe na
Celowniku

Tak jak już wspomniałem, uchwalenie KSC trzeba traktować jako początek, a nie koniec prac legislacyjnych
w obszarze cyberbezpieczeństwa. Strategia zakłada, że Minister Cyfryzacji, we
współpracy z innymi resortami, dokona
przeglądu regulacji sektorowych.
Tu i ówdzie pojawiły się głosy, że
to tak naprawdę sprawa dla informa-

tyków. Szefowie spółek, z którymi rozmawiałem kiwają ze zrozumieniem głowami, wspominając, że może uda im
się zwiększyć nakłady w tej mierze …
w przyszłorocznym budżecie. Zastrzegają jednak szybko, że może być różnie, bo projekty nastawione na wzrost
przychodu (lub ograniczenie kosztów)
mają absolutny priorytet. Słucham tego
wszystkiego i myślę, że warto byłoby
zacząć od początku.

 Jak to jest z tymi

cyberzagrożeniami?

McAfee, amerykańska firma specjalizująca się w zabezpieczeniach systemów komputerowych ocenia, że działalność cyberprzestępców kosztowała
globalną gospodarkę tylko w 2017 r.
około 600 mld dolarów - prawie 0.8%
światowego GDP. W miejsce nastoletnich hackerów włamujących się do cudzych systemów dla samej satysfakcji
złamania zabezpieczeń, pojawiły się
zorganizowane grupy przestępcze, ba
całe armie zdyscyplinowanych, świetnie
wykształconych informatyków, działających nierzadko pod auspicjami rządowymi. Skala tej przestępczości ustępuje
jeszcze korupcji oraz narkobiznesowi,
ale już wkrótce kolejność ta może się
zmienić (rok do roku odnotowuje się
wzrost dwucyfrowy). Cyberprzestępcy
są bowiem w czołówce „przedsiębiorców” korzystających z najnowszych
rozwiązań cyfrowych. Ba, wydają na
rozwój, badania i inwestycje dziesięciokrotnie więcej niż przedsiębiorstwa
na zabezpieczenia w tej mierze (specjaliści mówią o nakładach rzędu biliona dolarów).
Płatności cyfrowe w znakomity sposób pozwoliły im na minimalizację ryzyka związanego z pobieraniem haraczu za odblokowanie zainfekowanych
złośliwym oprogramowaniem serwerów, a chmura obliczeniowa na wykorzystywanie nielimitowanych zasobów informatycznych. Setki milionów
różnego rodzaju urządzeń przyłączanych do sieci w ramach internetu rze-
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Rok temu weszły w życie przepisy
ustawy ustanawiającej Krajowy System
Cyberbezpieczeństwa. Po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie, doczekaliśmy się kompleksowej regulacji obejmującej całe sektory polskiej
gospodarki, żeby wspomnieć tu tylko o sektorze paliwowo-energetycznym, sektorze transportu, bankowości, ochronie zdrowia, czy też sektorze
infrastruktury cyfrowej. Regulacji, będącej implementacją dyrektywy NIS
z 2016 r., pierwszego poważnego kroku na drodze do zbudowania jednolitego, europejskiego systemu ochrony przed cyberzagrożeniami. Pisałem
o tym szerzej w numerze 4 „Nowej
Energii” w 2018 r.
Od tego czasu pojawiło się kilka
rozporządzeń wykonawczych (niektóre wzbudzając mocne kontrowersje).
Tempo wdrożenia ustawy wydaje się
jednak dalekie od zakładanego. Do maja br., a więc po ponad pół roku od wejścia w życie ustawy, mówiło się o około 70 wydanych decyzjach uznających
poszczególne spółki za spółki świadczące usługi krytyczne (na około 500
przedsiębiorstw, które taką decyzję powinny otrzymać).
Na początku sierpnia ukazał się
natomiast, przeznaczony do konsultacji, projekt Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2019-2024 (dalej przywoływanej jako
„Strategia”), który w zamyśle ma zastąpić obowiązujące obecnie Krajowe
Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa
Rzeczpospolitej Polskiej na lata 20172022. Jako, że dokument ten powstawał w okresie wdrażania ustawy o KSC,
powinien on już odzwierciedlać pierwsze doświadczenia wynikające z tego
procesu, jak również zmiany w ustawodawstwie europejskim, do których doszło w br. Czy tak jest w istocie?
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czy (IOT), pozbawionych jakiejkolwiek
ochrony przed przejęciem kontroli, stanowią niewyczerpane źródło urządzeń
wykorzystywanych do ataków DDoS.
Ciemna strona internetu tzw. Dark Net,
zapewnia możliwość handlu skradzionymi danymi na niespotykaną wręcz
skalę. Prawdziwe przestępcze Eldorado - i do tego cyfrowe. I jeszcze jedno udogodnienie: niska wykrywalność
i jeszcze niższa skuteczność ścigania.
Przestępczość cyfrowa to biznes z definicji globalny. Nie zna granic, czy problemów językowych, a jego ofiarą może
paść każdy… z wyjątkiem mieszkańców
obszarów wykluczonych cyfrowo (kto
wie, być może likwidacja wszystkich
tych obszarów nie jest do końca dobrym pomysłem?).
Te 600 mld strat to głównie wykradziona własność intelektualna, nadużycia finansowe, okup uzyskiwany od
przedsiębiorców za odblokowanie ich
systemów informatycznych, pieniądze
uzyskane z handlu informacjami na temat kard kredytowych, czy też innych
przydatnych danych. Po stronie poszkodowanych mogą być osoby fizyczne, firmy, rządy i całe społeczeństwa.
Centralny Bank Bangladeszu stracił
ponad 80 mln dolarów, a był o krok od
utraty mld. Na drodze przestępcom nie
stanął jednak zespół specjalistów od
zabezpieczeń, a urzędnik bankowy, który zwrócił uwagę na nieścisłość w poleceniu przelewu. Aramco - jeden z najbogatszych koncernów świata utracił
mln dolarów, po tym jak większość stacji roboczych tego koncertów została
zainfekowana, a zawarte na nich dane
utracone. Irański projekt jądrowy został
skutecznie opóźniony na lata po ataku
wirusa Stuxnet. Czy przykład z ostatniego roku - firma Equifax i wyciek ponad 145 mln danych klientów tej firmy.
Spadek wartości w kwartale następującym po wycieku - 27%. Kwota wydana na rozbudowę systemów zabezpieczeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy
- ponad 200 mln dolarów. Taką listę
można by mnożyć w nieskończoność,
mimo że jak podają źródła brytyjskie,

fot: Pixabay.com
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jedynie 13% incydentów związanych
z cyberatakami jest ujawnianych przez
zaatakowane firmy.

 To dzisiaj. A jutro?
Mamy już udokumentowane przykłady możliwości przejęcia kontroli nad
urządzeniami wspomagającymi pracę
serca (swego czasu, ówczesny wiceprezydent USA, Dick Chenney, przeszedł
dodatkowy zabieg mający na celu wyłączenie modułu zdalnego sterowania
w wszczepionym mu urządzeniu). Mamy przykłady zdalnego przejęcie kontroli
nad systemem hamulcowym samochodu (większość produkowanych obecnie samochodów ma możliwość zdalnej
współpracy z pokładowym systemem
komputerowym). Wiemy o dokonanej
z sukcesem penetracji infrastruktury krytycznej i wykorzystania zasobów informatycznych wspomagających jej pracę
do … kopania bitcoinów. Internet rzeczy,
e-zdrowie, sztuczna inteligencja niosą
z sobą nowe obietnice, ale też nowe zagrożenia. Także i w tej mierze, cyberprzestępcy zdają się być o krok przed nami.
John Chambers, wieloletni szef CISCO powiedział, że firmy dzielą się
na dwie kategorie. Te, które zostały

zhakowane i wiedzą czym to smakuje oraz te które zostały zhakowane,
ale jeszcze o tym nie wiedzą. Ustawa
wprowadzająca Krajowy System Cyberbezpieczeństwa ma mnóstwo mankamentów. Nadmiernie zbiurokratyzowany i rozproszony system organów
ochrony, brak adekwatnego systemu
finansowania, niejasno sformułowane
obowiązki firm, możliwość daleko idącej ingerencji ze strony organów etc.,
etc. Niektórzy, podbudowani przykładem RODO, dodają też do tej listy zbyt
niskie kary, choć osobiście nie zgadzam się z tym poglądem. Mimo tych
wszystkich mankamentów, ustawa ta
jest jednak niewątpliwie krokiem we
właściwą stronę. Globalny wymiar zagrożeń, wskazuje bowiem na to, że
żadne przedsiębiorstwo samodzielnie (nawet tak potężne jak Aramco),
nie jest w stanie sobie z nim poradzić.
Transformacja cyfrowa jest drogą jednokierunkową. I nawet z naszym zamiłowaniem do opóźnień, będziemy
musieli nią podążyć. Zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystanie z tej
drogi w żadnym razie jednak nie powinno być traktowane wyłącznie w kategorii kosztu, ale raczej jako warunek
konieczny dla rozpoczęcia tej podróży.
o
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Bezpieczeństwo systemów
przemysłowych
S

fot: Pixabay.com

ystemy technologii operacyjnych (Operational Technologies, OT) służą do
kontrolowania infrastruktury przemysłowej i krytycznej w sektorze energetycznym,
przy produkcji przemysłowej, w komunikacji i transporcie, obronności, a także
w placówkach świadczących usługi użyteczności publicznej. Z uwagi na obszary,
w których systemy te są wykorzystywane, mają one kluczowe znaczenie dla
bezpieczeństwa publicznego i gospodarczego. We wszystkich tych sektorach szeroko
wdrażane są również rozwiązania cyfrowe. W efekcie sieci OT są coraz częściej
podłączane do sieci informatycznych (IT), a te z kolei mają łączność z Internetem.
W ten sposób OT stają się podatne na zagrożenia, które wcześniej ich nie dotyczyły.

Cyberbezpieczeństwo

w sektorze energetycznym
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 Konsekwencje łączenia

Cyberbezpieczeństwo

IT/OT

Łączenie sieci IT i OT powoduje,
że maszyny i całe procesy produkcyjne są narażone na cyberzagrożenia.
Mogą one skutkować utratą danych,
przestojami w produkcji, uszkodzeniem sprzętu lub innych zasobów,
a nawet zagrożeniem bezpieczeństwa
i życia ludzi. Wiele systemów OT nigdy
nie było zaprojektowanych z myślą
o zdalnym dostępie, więc ryzyko z nim
związane nie było brane pod uwagę.
Zamiast kompletnie przeprojektować
te środowiska, zaczęto stosować takie rozwiązania jak segmentacja i zaawansowana analiza danych, co - częściowo skutecznie - miało zapewnić
bezpieczeństwo urządzeń oraz procesów fizycznych. Dodatkowo w ostatnim czasie z sieciami OT integrowane
są takie technologie informatyczne, jak
uczenie maszynowe (ML) i Big Data,
co zwiększa cyfrową powierzchnię
ataku i ryzyko włamań.
Do niedawna najlepszym sposobem ochrony sieci OT było ich całkowite odizolowanie od sieci IT (ang.
air gapping). Jednak obecnie, według badania przeprowadzonego
przez Fortinet w 2018 r.1, prawie trzy
czwarte przedsiębiorstw zgłasza, że
posiada przynajmniej podstawowe
połączenia między swoimi środowiskami IT i OT.
Oznacza to, że ochrona będąca
efektem wspomnianej izolacji, praktycznie znika i sieci OT są narażone na
te same zagrożenia co sieci IT. W obliczu konieczności ich obrony przed rosnącą falą zaawansowanych ataków,
centra zarządzania siecią znalazły się
pod ogromną presją, aby w tym samym czasie zapewnić zarówno bezpieczeństwo, jak i jej operacyjną dostępność. W związku z tym muszą na
nowo przeanalizować istniejący system zabezpieczeń.
Problemy te są widoczne dla
osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem w firmach produkcyjnych.

Prawie wszystkie (97%) dostrzegają
wyzwania związane z zapewnieniem
ochrony w połączonych środowiskach
IT oraz OT2.

 OT na celowniku

cyberprzestępców

Według opublikowanego przez
Fortinet w 2019 r. „Raportu o stanie
technologii operacyjnej i cyberbezpieczeństwa”, trzy czwarte badanych
operatorów systemów OT odnotowało w ciągu ostatnich 12 miesięcy włamanie do nich. Co więcej, połowa firm
doświadczyła w tym czasie od 3 do 10
włamań. Naruszenie bezpieczeństwa
skutkowało zwykle utratą danych, zakłóceniami lub przerwą w działalności
operacyjnej oraz narażeniem reputacji marki.

”

wej z 2014 r., czy dwa ataki na ukraiński
sektor energetyczny - w 2015 i 2016 r.
Warto podkreślić, że najczęściej pierwotnym celem ataku były firmy współpracujące z elektrowniami.
Warto również dodać, że w ostatnim czasie cyberprzestępcy przeprowadzali ataki typu ransomware (polegające na zaszyfrowaniu plików
i żądaniu wpłaty okupu w zamian za
ich odzyskanie, bądź odblokowanie
systemów), w których próbowali podszywać się pod rosyjskie spółki naftowo-gazowe, w szczególności „PAO
NGK Slavneft". Ich prawdopodobnym
celem było uderzenie w część tego
segmentu przemysłu.
W tym kontekście ważna jest wypowiedź Karola Okońskiego, Wiceministra Cyfryzacji odpowiedzialnego za
cyberbezpieczeństwo. W maju tego

Łączenie sieci IT i OT powoduje,
że maszyny i całe procesy produkcyjne
są narażone na cyberzagrożenia. Mogą
one skutkować utratą danych, przestojami
w produkcji, uszkodzeniem sprzętu lub
innych zasobów, a nawet zagrożeniem
bezpieczeństwa i życia ludzi

 Wrażliwa energetyka
Sektor energetyczny należy do
szczególnie zagrożonych atakami na
systemy operacyjne, a w dodatku skutki naruszenia bezpieczeństwa przedsiębiorstw w nim działających mogą
być bardzo dotkliwe dla bezpieczeństwa publicznego. O tym, że cyberprzestępcy szczególnie interesują się
tym obszarem świadczą już dokonane
z powodzeniem ataki.
W 2003 r. wirus Slammer/SQL
Slammer sparaliżował pracę elektrowni
jądrowej Davis-Besse w amerykańskim
stanie Ohio. Inne głośne przypadki to
naruszenie bezpieczeństwa operatora
elektrowni jądrowej w Korei Południo-

roku zapowiadał on, że polski rząd zamierza przeprowadzić symulację cyberataku na wybrany sektor, aby sprawdzić działanie w praktyce krajowego
systemu cyberbezpieczeństwa. Wiceminister cytowany przez PAP stwierdził:
pewnie wybierzemy sektor, który jest na
tyle obszerny i w ramach którego nastąpiło najwięcej zmian, czy najwięcej
wyzwań się pojawia. Wydaje się, że jest
nim sektor energetyczny.

 Widoczność kluczem do
bezpieczeństwa

Zgodnie z prawdą, że nie da się
ochronić tego, czego się nie widzi, kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa połączonych środowisk

”

Właściwe podejście do tematu
zabezpieczenia sieci OT powinno
uwzględnić wdrożenie zintegrowanej,
poddanej segmentacji wielowarstwowej
architektury ochronnej

IT/OT jest maksymalizacja dostępu do
informacji o nich. Jednak firmy mają
z tym problem. Aż 82% z nich przyznało, że nie jest w stanie zidentyfikować
wszystkich urządzeń podłączonych do
swojej sieci.
Zagwarantowanie odpowiedniego działania systemu OT wymaga zapewnienia ciągłej widoczności
każdego podłączonego do niego
urządzenia przewodowego i bezprzewodowego. Należy przy tym
uwzględnić fakt, że są one na bieżąco podłączane i odłączane od sieci
lub zmieniają swoją lokalizację.
Obecnie powszechne jest stosowanie w środowiskach OT najróżniejszych urządzeń bezprzewodowych
i związanych z Internetem rzeczy (Internet of Things, IoT). Są to na przykład inteligentne czujniki parametrów
środowiskowych. Ze względu na fakt,
że łączą się z zewnętrzną siecią informatyczną w celu zapewnienia dodatkowych funkcji, mogą stanowić potencjalne „tylne wejście” podczas ataków
ukierunkowanych na niezabezpieczone systemy OT.
Zintegrowane środowisko ochronne może zapewnić przejrzystą, scentralizowaną widoczność całej infrastruktury OT. W tym celu powinna ona
udostępniać wbudowane interfejsy API
oraz otwarte interfejsy API REST, aby
przedsiębiorstwo mogło wykorzystać je
do połączenia ze swoimi rozwiązaniami
ochronnymi. Procesowi zapewnienia
widoczności może towarzyszyć wdrożenie takich rozwiązań, jak mechanizmy kontroli dostępu do sieci (NAC),

które ułatwią pasywną inwentaryzację
punktów końcowych i urządzeń związanych z Internetem rzeczy oraz zarządzanie nimi bez zakłócania działania
wrażliwych systemów OT.
Należy jednak przyznać, że w organizacjach korzystających z systemów OT rośnie nacisk na cyberbezpieczeństwo. 70% z nich planuje
powierzenie w przyszłym roku nadzoru nad tymi kwestiami menedżerom ds. zabezpieczeń infrastruktury
informatycznej (CISO), 62% organizacji zwiększyło nakłady na tę dziedzinę, a 38% deklaruje, że utrzyma je na
dotychczasowym poziomie3.
Ankietowani zwracali również uwagę na problem luki kompetencyjnej,
który dotyka całą branżę cyberbezpieczeństwa. Na rynku brakuje również
odpowiedniej liczby specjalistów zajmujących się zabezpieczeniami systemów przemysłowych. Skutkuje to
problemami we wdrożeniu bardziej złożonych cyberzabezpieczeń, standardów bezpieczeństwa, czy elastyczności operacyjnej.

 Jak chronić systemy
OT?

Właściwe podejście do tematu
zabezpieczenia sieci OT powinno
uwzględnić wdrożenie zintegrowanej, poddanej segmentacji wielowarstwowej architektury ochronnej. Zapewni to odpowiednią widoczność
wszystkich urządzeń, możliwość analizy kontekstu w czasie rzeczywistym
oraz oparte na regułach mechanizmy

1) „Raport z niezależnego badania cyberbezpieczeństwa systemów SCADA/ICS”, Fortinet 2019 r.
2) Tamże.
3) „Raport o stanie technologii operacyjnej i cyberbezpieczeństwa”, Fortinet, 2019 r.

zapewniające integralność urządzeń
lub systemów, przy jednoczesnym
zabezpieczeniu innych, krytycznych
elementów środowiska OT. Ważna
jest również segmentacja sieci według kryteriów biznesowych, która
określa typ użytkownika, urządzenia
i potrzeby biznesowe, aby kontrolować ich dostęp do określonych zasobów sieci.
Rozwiązaniem spełniającym powyższe wymagania jest Fortinet ICS
Layered Defense Model. Platforma
ATP umożliwia wykrywanie i neutralizowanie zaawansowanego szkodliwego oprogramowania. Podejście
Defense-in-Depth zapewnia ściśle zintegrowaną, wielowarstwową ochronę.
Z kolei funkcja wewnętrznej segmentacji umożliwia wykrywanie i blokowanie w sieci wewnętrznej szkodliwego
kodu, który zdołał pokonać zewnętrzne zabezpieczenia. Pozwala to ograniczyć zakres ataku i potencjalne szkody. Biorąc pod uwagę lawinowy wzrost
liczby urządzeń IoT w przemysłowych
systemach sterujących oraz konieczność ochrony infrastruktury krytycznej, jest to obszar, w którym należy
wprowadzić najbardziej zaawansowane rozwiązania ochronne.
Warto również przyjrzeć się rozwiązaniom stosowanym przez firmy,
które w przywołanym wcześniej raporcie Fortinet wypadły jako najlepiej
zabezpieczone i nie zgłosiły żadnych
przypadków włamań przez minione
12 miesięcy. Stosowały one uwierzytelnianie wieloskładnikowe w celu
uzyskania dostępu do danych i systemów (każda z nich), mechanizm kontroli oparty na rolach, monitorowały
i analizowały zdarzenia dotyczące
bezpieczeństwa oraz wdrożyły segmentację sieci.
o
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IV KONFERENCJA
NIEZAWODNOŚĆ
I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

W PRZEMYŚLE - IT/OT
1-2 października 2019 - Raszyn-Falenty

• dyrektywa NIS
• cyberbezpieczeństwo systemów OT, IT
• analiza cyberryzyka

Cyberbezpieczeństwo
infrastruktury krytycznej

• procedury działania w przypadku
cyberataku
• internet rzeczy
a cyberbezpieczeństwo
• bezpieczeństwo oprogramowania
• CERTy sektorowe - wymiana
doświadczeń

Partner :

Patronat Medialny:

Organizator:

www.konferencje.nowa-energia.com.pl/cyber/2019
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PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

Rzeszowska ITPOE
w pierwszym roku eksploatacji

I

26 października 2019 r. minie
pierwszy rok eksploatacji ITPOE. To
dobry moment na podzielenie się
pierwszymi spostrzeżeniami i doświadczeniami z jej funkcjonowania. Już na
etapie pierwszych koncepcji ITPOE
była planowana jako instalacja będąca równocześnie kolejnym źródłem
wytwórczym rzeszowskiej elektrociepłowni, jak również obiektem przetwarzającym odpady komunalne, funkcjonującym w ramach lokalnego systemu
gospodarowania odpadami.
Obecnie ITPOE posiada status
RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
i zagospodarowuje niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne z centralnego regionu województwa podkarpackiego. Rzeszowska instalacja
to nowoczesny obiekt energetyczny,
wykorzystujący energię pierwotną zawartą w odpadach komunalnych do
produkcji energii elektrycznej i ciepła

w procesie kogeneracji. Efektywność
odzysku osiąga poziom ponad 70%.
Dodatkowo poprzez przetwarzanie
w ITPOE, nie tylko niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych,
ale również odpadów będących pozostałością po ich mechanicznej obróbce
w instalacjach MBP i sortowniach, czyli
poprzez przetwarzanie tzw. frakcji palnej, nienadającej się już do recyklingu,
doskonale uzupełnia lokalny system
gospodarowania odpadami.
Instalacja w znaczący sposób przyczynia się do zmniejszenia masy i ilości
odpadów trafiających na składowiska.
Jest to wymierny efekt ekologiczny,
który został doceniony przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez przyznanie preferencyjnego finansowania na budowę
ITPOE w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z 30% ich umorzeniem.
Zastosowanie nietypowego jak dla
polskich elektrociepłowni paliwa, jakim

są odpady komunalne, spowodowało
dalszą dywersyfikację wykorzystywanych w rzeszowskiej elektrociepłowni
paliw. Dotąd produkcja ciepła opierała
się głównie na gazie ziemnym systemowym, uzupełnianym gazem z lokalnych złóż oraz węglu kamiennym.
Włączenie w cykl wytwórczy nowego źródła, tym razem wykorzystującego odpady komunalne, umożliwiło
znaczne ograniczenie produkcji ciepła
w oparciu o węgiel kamienny. Jest on
obecnie wykorzystywany tylko zimą
w okresach najwyższego zapotrzebowania na ciepło, kiedy jest konieczne uruchomienie kotłów węglowych.
Tak, więc ciepło systemowe, w tym to
produkowane przez ITPOE, jest bardzo ważnym elementem walki ze smogiem. ITPOE poprzez odzysk energii
zgromadzonej w odpadach jest w stanie zapewnić 100% zapotrzebowanie
mieszkańców Rzeszowa na ciepłą wodę użytkową.

TPOK

nstalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, zlokalizowana
w rzeszowskiej elektrociepłowni należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy
Kapitałowej PGE, przez 9 miesięcy swojego funkcjonowania przerobiła ok. 90 000
ton odpadów komunalnych. Wyprodukowała z nich ponad 120 tys. GJ ciepła oraz
40 tys. MWh energii elektrycznej. ITPOE, poprzez odzysk energii zgromadzonej
w odpadach, zaspakaja w pełni zapotrzebowanie mieszkańców Rzeszowa na ciepłą
wodę użytkową.

30

nr 4(69)/2019

 Charakterystyka obiektu
 Lokalizacja
ITPOE zajmuje teren o pow. ok. 3,5
ha, który stanowi integralną część terenu Elektrociepłowni Rzeszów. Zlokalizowana jest w dzielnicy Rzeszów
- Załęże, na terenach o przeznaczeniu
przemysłowo-magazynowym. W sąsiedztwie znajdują się obiekty miejskiej oczyszczalni ścieków należącej
do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz
baza przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o.

 Parametry instalacji
Obecnie nominalna moc elektryczna brutto instalacji (jedna linia technologiczna) przy kaloryczności odpadów na poziomie 8,5 MJ/kg, wynosi
8 MWe przy pracy w kondensacji (produkcja wyłącznie energii elektrycznej)
oraz 4,6 MWe przy pracy w kogeneracji. Moc cieplna z instalacji przy pracy
w kogeneracji w warunkach nominalnych 16,5 MWt. Moc układu odzyskującego ciepło z kondensacji pary wodnej
w spalinach to dodatkowe 4 MWt. Nakłady inwestycyjne poniesione na realizację projektu to prawie 300 mln PLN.

 Urządzenia do

wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła

TPOK

 Proces technologiczny
Nowoczesny monitoring i system
zabezpieczeń na każdym etapie pracy
w połączeniu z automatycznym sterowaniem procesami - to elementy, które
zapewniają bezpieczeństwo podczas
pracy instalacji. Zanim po odpadach
zostanie tylko żużel i oczyszczone spaliny, w ruch idzie najważniejsza część
instalacji - ruszt. Najpierw, odpady są
na nim suszone, a następnie odgazowywane. W drugiej części rusztu, gdzie
panuje temperatura powyżej 850°C,

Widok z komory spalania

odbywa się główny proces spalania
odpadów, a wytworzone spaliny są
dopalane w górnej części komory paleniskowej w temperaturze ok. 1000˚C.
Spaliny, które wytworzą się w trakcie
całego procesu, są dokładnie oczyszczane (aż 2/3 budynku ITPOE stanowi system oczyszczania spalin). Kocioł
produkuje parę wodną, która zasila turbinę parową sprzężoną z generatorem
energii elektrycznej, a także - poprzez
wymiennik ciepłowniczy - jest wykorzystywana do produkcji ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego. Należy zaznaczyć, że w trakcie spalania
odpadów w zwykłych domowych piecach i kominkach emitowanych jest
ponad 700 razy więcej szkodliwych
substancji, niż podczas spalania odpadów w specjalistycznych instalacjach,
takich jak ITPOE.

 Kocioł
W instalacji zainstalowany jest kocioł parowy z paleniskiem rusztowym,
w którym odbywa się proces termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
Parametry kotła:
 Typ: radiacyjny/konwekcyjny z obiegiem naturalnym pracujący w układzie poziomym,
 Producent: COMEF-TRADATE (VA),
 Moc dopuszczalna wg próby ciśnieniowej: 27,7 MW,
 Max ciśnienie robocze: 61 Bar,

 Max temperatura pary na wylocie:

440°C,
 Max produkcja pary: 36 400 kg/h,
 Pojemność wodna kotła: 77 100 l,
 Całkowita powierzchnia wymiany

ciepła kotła: 5 616 m2,
 Temperatura spalin 160°C.
Kocioł jest zbudowany, jako trzyciągowy z głównymi elementami: walczak, parownik, sekcja konwekcyjna,
przegrzewacz, ekonomizer.

 Turbina parowa
Wytworzona w kotle parowym para przegrzana jest rozprężana w turbinie parowej reakcyjnej, upustowo-kondensacyjnej, z której przewidziano
upusty pary:
 pierwszy upust do podgrzewacza
powietrza pierwotnego,
 drugi upust, jako podanie pary na
wymiennik ciepłowniczy oraz do
podgrzewania powietrza pierwotnego i wtórnego, odgazowywania
skroplin,
 trzeci upust do podgrzewania skroplin przed odgazowywaczem.
Turbina typu SST- 300 CE2L/
V45.8UB produkcji Siemens s.r.o. jest
połączona z generatorem za pomocą
zębatej przekładni redukcyjnej.
Parametry turbiny parowej:
 Ciśnienie robocze: 4,4 MPa,
 Temperatura robocza: 425°C,
 Przepływ pary: 36,4 Mg/h,
 Moc wyjściowa: 8,99 MW.
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 Generator
Parametry generatora:
 Typ: TC145, generator synchro-







niczny trójfazowy - rok produkcji
2017,
Producent: TD POWER SYSTEMS
LIMITED - Indie,
Moc znamionowa: 10,58 kVA,
Napięcie znamionowe: 11 kV,
Współczynnik mocy: 0,85,
Częstotliwość: 50 Hz.

Turbozespół

Generator

Układ odzysku ciepła ze spalin

Źródłem wytwarzanego ciepła
w ITPOE są:
 Para wodna z upustu turbiny parowej.
W kotle rusztowym jest wytwarzana para wodna o wysokich
parametrach, która służy do napędzenia turbiny parowej. Upustowo-kondensacyjna turbina
parowa jest wyposażona w kontrolowany upust pary, który służy
głównie do przekazania częściowo
przepracowanej pary do wymiennika ciepłowniczego. Tam para jest
skraplana, a uzyskane ciepło jest
przekazane do rozdzielni ciepła.
Maksymalna moc cieplna z upustu
kontrolowanego wynosi 16,5 MWt.
 Odzysk ciepła ze skraplania pary wodnej zawartej w spalinach.
Instalacja ITPOE została wyposażona w układ odzysku ciepła
ze skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Jest to rozwiązanie powszechnie spotykane
w krajach skandynawskich, natomiast jedyne jak dotąd zastosowane w instalacjach termicznego
przetwarzania odpadów w Polsce. Umożliwia ono odzyskanie
dodatkowej ilości ciepła w tym
samym procesie z tej samej ilości paliwa.
Spaliny z kotła, po ich oczyszczeniu, są w znacznym stopniu nasycone
parą wodną. Dodatkowe nasycenie do
100%, a następnie schłodzenie spalin poniżej punktu rosy w skraplaczu
spalin wyzwala dużą ilość energii, która jest odzyskiwana w postaci ciepła
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 Ciepło
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przekazanego do rozdzielni ciepła.
Nominalna moc cieplna skraplacza
spalin, to 4 MWt.

 Oczyszczanie spalin
W ITPOE zastosowano skuteczny system oczyszczania spalin oparty
na półsuchej metodzie redukcji zanieczyszczeń kwaśnych z niekatalityczną redukcją tlenków azotu. System
ten polega na redukcji NOx poprzez
wtrysk mocznika do komory spalania
oraz na półsuchej redukcji SO2 i związków kwaśnych poprzez wtrysk wapna
hydratyzowanego do komory reaktora. Dodatkowo wtryskując w reaktorze
węgiel aktywny, obniżane są stężenia
metali ciężkich, dioksyn i furanów do
ilości mniejszych niż wynoszą standardy emisyjne. Do redukcji emisji pyłu służy filtr workowy o skuteczności
odpylania 99,8%.

 Waloryzacja żużla
i odzysk metali
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Instalacja przetwarzania i waloryzacji żużla służy do przetwarzania
odpadu poprocesowego, tj. żużla, poprzez jego dojrzewanie oraz mechaniczną obróbkę i sezonowanie w celu

Instalacja waloryzacji żużla

ITPOE - wejście główne
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przy zastosowaniu ładowarek, kruszarek oraz przesiewaczy połączonych
ze sobą systemem przenośników taśmowych, w celu uzyskania właściwej granulacji.

 Działania edukacyjne
Na terenie ITPOE przygotowano
specjalną ścieżkę ekologiczną. Jest
to wyraz troski o stałe podnoszenie
świadomości ekologicznej mieszkańców Rzeszowa i okolic. Zwiedzający
mogą tutaj zapoznać się z działalnością obiektu oraz poznać specyfikę
procesów, zachodzących na każdym

etapie przetwarzania odpadów. Prowadzone są również zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży
i studentów, dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami. Na
warsztatach uczestnicy mogą uzupełnić wiedzę teoretyczną o sortowaniu odpadów komunalnych, ale także
sprawdzić to w praktyce. Wszystko
po to, aby przybliżać i upowszechniać wiedzę na temat Gospodarki
Obiegu Zamkniętego.
fot. PGE

PGE
Energia
Ciepła
Oddział
Elektrociepłownia w Rzeszowie jest
producentem ciepła i energii elektrycznej,
zaspokajającym przeszło połowę potrzeb
grzewczych Rzeszowa. Z dobrodziejstw
ciepła systemowego, a także centralnej
ciepłej wody użytkowej korzystają nie
tylko mieszkańcy rzeszowskich osiedli, ale
również obiekty użyteczności publicznej.
PGE Energia Ciepła posiada ok. 80%
udziału w rzeszowskim rynku ciepła
sieciowego, a roczna produkcja energii
elektrycznej to ok. 570 GWh.
Widok na Elektrociepłownię Rzeszów i ITPOE

o
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odzysku metali żelaznych i nieżelaznych oraz innych frakcji żużla. Żużel powstający w wyniku termicznego
przetwarzania odpadów, zrzucany jest
na końcu rusztu poprzez odżużlacz
z zamknięciem wodnym, a następnie systemem podajników taśmowych
transportowany podziemnym tunelem do budynku waloryzacji i sezonowania. Następnie, poddawany jest
sortowaniu i mechanicznej obróbce
w instalacji frakcjonowania i waloryzacji z urządzeniami do odzysku metali.
Proces mechanicznej obróbki polega
na kruszeniu i przesiewaniu materiału
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Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ
mgr inż. Justyna Czerwińska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

Spalarnie odpadów
komunalnych w Polsce
O
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becnie w Polsce funkcjonuje już 8 nowoczesnych spalarni odpadów
komunalnych. Do uruchomionej w 2001 r. małej warszawskiej spalarni
odpadów dołączyły wybudowane w latach 2013-2018 spalarnie w Białymstoku,
Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie oraz Rzeszowie. Ich łączna
wydajność wynosi maksymalnie ok. 1 114 000 Mg/r., co stanowi ok. 9,3% ilości
sumy odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce. Jest to zdecydowanie za mało
dla domknięcia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszym kraju.
Aktualnie system gospodarowania
odpadami komunalnymi w Polsce opiera się na instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP), których funkcjonuje
aktualnie aż 157 o łącznej wydajności
ok. 10,8 mln Mg/r. Według oficjalnych
danych (GUS) w naszym kraju rocznie
produkujemy ok. 12 mln Mg/r. odpadów
komunalnych (dane za 2017 r.) z czego
26,7% podlega recyklingowi, 7,1% obróbce biologicznej, 24,4% jest termicznie
przekształcanych, zaś 41,8% składowanych. Około 27% odpadów komunalnych
jest zbieranych selektywnie. W instalacjach MBP wytwarzany jest corocznie
ok. 3-3,5 mln Mg frakcji palnej (nadsitowej) zwanej umownie RDF lub pre-RDF. Praktycznie wszystkie istniejące
spalarnie odpadów komunalnych w Polsce spalają zarówno zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01), jak i RDF
(kod 19 12 12). Udział RDF wynosi średnio ok. 40%. Wyjątkiem jest instalacja

w Poznaniu, do której miasto dostarcza
jedynie zmieszane odpady 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
130, w pierwszej połowie 2018 r. ponad
80. Odpady te płoną, bo brak jest legalnej możliwości ich wykorzystania. W tej
sytuacji, niezależnie od negatywnej opinii
organizacji ekologicznych, konieczna jest
budowa jeszcze co najmniej kilku lub kilkunastu instalacji termicznego przekształcania, by ten problem rozwiązać. Biorąc
pod uwagę sytuację na rynku powinny
być to instalacje przystosowane do spalania frakcji nadsitowej pochodzącej z instalacji MBP, czyli tzw. RDF-u (19 12 12).
Spalanie odpadów na skalę masową w chwili obecnej jest jedną z naj-

ważniejszych technologii stosowanych
w gospodarce odpadami komunalnymi w najbardziej uprzemysłowionych
krajach świata. W niektórych krajach
jest wręcz technologią dominującą (np.
Japonia, Szwajcaria) z udziałem wynoszącym ponad 70%. Coraz więcej
krajów, zaliczanych do tzw. trzeciego
świata decyduje się również na budowę spalarni - Brazylia, Argentyna, Chile,
Egipt, Etiopia, Indie, Pakistan, Malezja,
Wietnam, itp. Jedną z głównych przyczyn jest problem lokalizacji składowisk
odpadów i konieczność zmniejszenia
oddziaływania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na środowisko.
Pierwsza w świecie profesjonalna,
przemysłowa spalarnia odpadów (nazwana „Destructor” - patent GB 3 125)
została wybudowana w Anglii w miejscowości Nottingham w 1874 r., czyli
145 lat temu. Masowy rozwój tej metody pozbywania się odpadów obserwuje się w Europie począwszy od lat
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Rys. 1. Pierwsza poznańska spalarnia odpadów komunalnych „na Wilczaku”

m.in. płyt chodnikowych, krawężników
i rur kanalizacyjnych. Wydajność instalacji wynosiła ok. 10 000 Mg/r.
Jako pierwszą nowoczesną i w pełni
bezpieczną ekologicznie spalarnię odpadów komunalnych w Polsce uruchomiono w Warszawie. Decyzja o jej budowie
zapadła na początku lat 90. ub. w. Prawie 10 lat trwały procedury administracyjne oraz sama budowa instalacji (przy
bardzo silnych protestach społecznych).
Ostatecznie instalacja - Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie (ZUSOK) został uruchomiony w 2000 r. (rys. 2). Operatorem
instalacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w Warszawie. Na etapie
projektowym założono, że będzie to wielobranżowy zakład, w którym odpady
segregowane będą z odzyskiem surowców wtórnych, a także będą termicznie
przekształcane oraz kompostowane.
Przerabiany będzie również powstający
w procesie spalania żużel i popiół na naturalny granulat nieszkodliwy dla środowiska. Obecnie zrezygnowano z węzła
segregacji odpadów. Wydajność instalacji termicznego przekształcania odpadów to ok. 40 000 Mg/r. przy użyciu jednej linii spalania o wydajności 5,4 Mg/h.
Wartość opałowa odpadów wynosi ok.
10,1 MJ/kg. Proces spalania przebiega
w kotle rusztowym z rusztem posuwo-

wym Krügera. Frakcja palna dozowana jest na ruszt pieca za pomocą wypychacza. Ruszt składa się z trzech sekcji:
suszenie odpadów, spalanie właściwe
i wyżarzanie. Temperatura procesu to
1000-1100°C. Przy podstawowej pracy
instalacja wytwarza 1,4 MWe energii elektrycznej i 9,1 MWt mocy cieplnej. Instalacja wyposażona jest w trzystopniowy
system oczyszczania spalin. Pierwszym
etapem jest redukcja niekatalityczna tlenków azotu (SNCR) przy wtrysku par amoniaku do spalin. Kolejny etap to usuwanie
gazów kwaśnych za pomocą pylistego
wodorotlenku wapnia i odpylanie na filtrze
workowym. Ostatni etap to przepływowy
adsorber z koksem aktywnym systemu
WKV. Umożliwia on redukcję emisji dioksyn, furanów, metali ciężkich oraz aromatycznych związków organicznych. Spaliny
przepływają przez ok. 1,5 m warstwę granulowanego koksu aktywnego i następnie kierowane są do komina. Technologię
spalania i oczyszczania spalin dostarczyła włoska Termomecchanica Ecologia.
Kolejne spalarnie odpadów komunalnych w Polsce były budowane w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (POIŚ). Zgodnie z jego założeniami miało ich powstać 12, jednakże
ostatecznie zbudowano tylko 6.
Jako pierwszy został w grudniu
2015 r. przekazany do użytkowania
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60. W chwili obecnej na świecie funkcjonuje ponad 2 000 spalarni odpadów
(pracujących wg różnych technologii),
przy czym ok. 1 200 instalacji znajduje
się Japonii, natomiast blisko 500 instalacji jest w Europie.
Niewiele osób wie, że w Polsce istniały już spalarnie odpadów komunalnych w Warszawie i w Poznaniu. Operatorem
instalacji warszawskiej były Miejskie Zakłady Sanitarne przy ul. Spokojnej 15,
obok cmentarza powązkowskiego. Spalarnia powstała w połowie 1912 r. W skład
nowo powstałego obiektu wchodziły komory dezynfekcyjne i łaźnia oraz pralnia
i dwukomorowa spalarnia śmieci systemu
„Horsfall” o wydajności ok. 10 000 Mg/r.
Ciepło wytworzone podczas spalania
w temperaturze 600-900°C wykorzystywano do wytwarzania pary technologicznej, gorącej wody i do ogrzewania. Już na
początku lat 20. wydajność spalarni była
niewystarczająca w stosunku do potrzeb
rozwijającego się miasta. Pierwsze plany
rozbudowy obiektu powstały w 1925 r.
W 1932 r., przy udziale firmy francuskiej,
zamierzano powiększyć spalarnię przy
Spokojnej oraz zbudować trzy nowe na Targówku, Woli i Sielcach. Niestety,
aż do wybuchu wojny wszystkie plany
spełzły na niczym. W 1944 r., podczas
Powstania Warszawskiego spalarnia została zbombardowana i po wojnie już jej
nie odbudowano.
Natomiast w Poznaniu w 1927 r.
oddano do użytku spalarnię odpadów
komunalnych („na Wilczaku”) przy
ul. Wilczak 20. Obiekt został otwarty
4 grudnia 1927 r., pracował do 1942 r.
W 1945 r. został częściowo zniszczony, odbudowany w 1955 r. i ostatecznie zamknięty w 1957 r. Był to pierwszy
i najnowocześniejszy tego typu zakład
w Europie Środkowej. Piece spalały odpady w temperaturze ok. 1 100°C. Uzyskana przy tym energia była zamieniana
przy użyciu turbiny o mocy 300 kW na
prąd elektryczny trójfazowy 500 V, którego 20% było zużywane na potrzeby
własne. Pozostałe 80% było odsprzedawane Elektrowni Miejskiej. Popioły ze
spalarni wykorzystywano do produkcji
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Rys. 2. Spalarnia odpadów komunalnych w Warszawie
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Rys. 3. Spalarnia odpadów komunalnych w Koninie

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie. Właścicielem obiektu jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w Koninie. Wydajność instalacji to ok.
94 000 Mg/r., przy wartości opałowej
odpadów 7,8 MJ/kg. Łączna moc cieplna instalacji wynosi 15,5 MWt, a moc
elektryczna 4,4 MWe. Instalacja wyposażona jest w jedną linię spalania
o wydajności 12,05 Mg/h. Do procesu
termicznego przekształcania w piecu
rusztowym kierowana jest resztkowa
frakcja zmieszanych odpadów komunalnych. Instalacja wyposażona jest

w blok odzysku i przetwarzania odzyskanej energii. W jego skład wchodzą:
parowy kocioł odzyskowy zintegrowany z paleniskiem, instalacja pary wraz
z turbiną upustowo-kondensacyjną,
instalacja wody technologicznej i skroplin, stacja wymienników zasilania sieci
ciepłowniczej oraz chłodnia wentylatorowa. Półsuchy system oczyszczania
spalin wraz z wtryskiem węgla aktywnego oraz układem niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) zapewnia
odpylanie spalin, redukcję emisji gazów
kwaśnych, metali ciężkich, substancji
organicznych, dioksyn i furanów. In-

stalacja wyposażona jest także w blok
przetwarzania żużli i popiołów paleniskowych, unieszkodliwiania (stabilizowania i zestalania) popiołów lotnych
i stałych produktów reakcji z procesu
oczyszczania spalin. Technologię spalania i oczyszczania spalin dostarczyły
austriacka firma Integral oraz niemiecka firma Martin.
W pierwszych dniach 2016 r. uruchomiono drugą nową spalarnią odpadów komunalnych - Zakład Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych
w Białymstoku. Zarządcą i inwestorem
jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o.
Instalacja termicznego przekształcania
odpadów komunalnych jest w stanie
przetworzyć ok. 120 000 Mg/r. odpadów. Wartość opałowa odpadów wynosi 7,5 MJ/kg. Wyposażona jest ona
w jedną linię spalania o wydajności 15,5
Mg/h. Moc cieplna instalacji wynosi 17,5
MWt, natomiast moc elektryczna 6,1
MWe. System oczyszczania spalin wyposażony jest w półsuchy system redukcji gazów kwaśnych, układ niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR),
strumieniowo-pyłowy system redukcji
metali ciężkich oraz dioksyn i furanów
oraz workowe filtry tkaninowe do odpylania spalin. Instalacja wyposażona
jest w palenisko rusztowe zintegrowane z kotłem. W zakładzie ponadto funkcjonuje instalacja waloryzacji żużli i popiołów. Technologię spalania i system
oczyszczania spalin dostarczyła belgijska firma Keppel-Seghers.
W pierwszym kwartale 2016 r. rozpoczęła eksploatację kolejna spalarnia
odpadów - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych
w Bydgoszczy. Jego wydajność to ok.
180 000 Mg/r., przy kaloryczności odpadów 8,5 MJ/kg. Instalacja wyposażona
jest w dwie linie spalania i wydajności
11,5 Mg/h każda. Zakładem zarządza
MKUO ProNatura Sp. z o.o., a właścicielem spółki jest miasto Bydgoszcz.
Instalacja służy do unieszkodliwiania
odpadów komunalnych i jednocześnie
wytwarza energię elektryczną i ciepl-
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Rys. 4. Spalarnia odpadów komunalnych w Białymstoku

Rys. 5. Spalarnia odpadów komunalnych w Bydgoszczy

Rys. 6. Spalarnia odpadów komunalnych w Krakowie

na łopatki turbiny kondensacyjno-upustowej. W okresie zapotrzebowania na
energię cieplną turbina pracuje w trybie
kogeneracji. Produkowana jest wtedy
energia cieplna i elektryczna. W okre-

sie letnim możliwa jest praca przy pełnej kondensacji i produkcja jest jedynie
energii elektrycznej. Ostatnim elementem instalacji jest system oczyszczania spalin. Redukcja tlenków azotu pro-
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ną. Łączna moc cieplna zakładu wynosi 27,7 MWt z jednoczesnym udziałem
mocy generowanej do sieci energetycznej na poziomie 9,2 MWe. Zakład do
spalania odpadów wykorzystuje technologię rusztową. W górnej części komory spalania utrzymywania jest stała
temperatura 850°C. Jako ciekawostkę
można podać, że do sterowania procesami technologicznymi w instalacji wykorzystano oprogramowanie stosowane
w elektrowniach atomowych. W ZTPOK
zastosowana została półsucha technologia oczyszczania spalin oraz niekatalityczna redukcja tlenków azotu. Uzupełnieniem instalacji spalania jest węzeł
waloryzacji żużli i popiołów. Wykonawcami projektu były włoskie firmy: Astaldi
oraz Termomeccanica Ecologia.
Kolejną instalacją uruchomioną
w pierwszym półroczu 2016 r. był Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie. Inwestycja została zrealizowana przez
Krakowski Holding Komunalny S.A., który jest właścicielem i operatorem spalarni. Wykonawcą projektu była koreańska
firma POSCO, a dostawcą technologii
kotłowych firma Doosan Lentjes. Przy
kaloryczności odpadów równej 8,8 MJ/
kg wydajność instalacji wynosi 220 000
Mg/r. Instalacja wyposażona jest w dwie
linie technologiczne o wydajności 14,1
Mg/h. Moc cieplna instalacji wynosi 35
MWt, natomiast moc elektryczna 10,7
MWe. Zakład do spalania odpadów wykorzystuje technologię rusztową opartą
o sprawdzony ruszt firmy Lentjes. Proces technologiczny przebiega według
następujących faz: suszenie, odgazowanie, spalanie i zgazowanie. Utrzymywanie temperatury w komorze powyżej
850°C przy czasie przebywania spalin
powyżej 2 sekund możliwe jest dzięki
zastosowaniu odpowiedniej geometrii
komory dopalania. Instalacja wyposażona jest w system odzysku energii.
Jego głównym urządzeniem jest kocioł
odzysknicowy walczakowy z naturalnym obiegiem spalania, gdzie zachodzi wymiana ciepła. Wytworzona przez
kocioł para przegrzana podawana jest
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wadzona jest metodami pierwotnymi
oraz przy wykorzystaniu selektywnej
niekatalitycznej redukcji tlenków azotu
(SNCR), przy pomocy wtrysku mocznika w postaci 25% roztworu wodnego.
Zanieczyszczenia kwaśne usuwane są
metodą półsuchą z wtryskiem zawiesiny
mleczka wapiennego. Spaliny odpylane
są także za pomocą filtra tkaninowego.
W ramach systemu oczyszczania spalin
zastosowano dodatkowo wtrysk węgla
aktywnego do spalin w celu redukcji
emisji dioksyn oraz lotnych metali ciężkich. Uzupełnieniem instalacji spalania
jest węzeł waloryzacji żużli i popiołów.
Kształt architektoniczny instalacji jest
wynikiem konkursu ogłoszonego jeszcze
przed wyborem wykonawcy instalacji
i dostawcy technologii. Z uwagi na wyjątkowo atrakcyjną formę architektoniczną,
spalarnia krakowska stanowi obecnie nowy, ciekawy element w krajobrazie miasta i jest miejscem licznych wycieczek.
Kolejna Instalacja Termicznego
Przekształcania Odpadów Komunalnych - w Poznaniu została otwarta
w drugim półroczu 2016 r. Opóźnienie
w budowie wynikało z innej niż w przypadku pozostałych 5 instalacji formuły budowy instalacji. Poznańska spalarnia została wybudowana w ramach
tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego,
gdzie partnerem publicznym było mia-
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Lp.

Lokalizacja

sto Poznań, zaś parterem prywatnym
francuska firma SITA (obecnie SUEZ).
Dostawcą technologii była szwajcarska
firma Hitachi Zosen Inova (dawniej von
Roll). Wydajność instalacji wynosi ok.
210 000 Mg/r. przy wartości opałowej
odpadów 8,4 MJ/kg. Wyposażona jest
ona w dwie linie spalania o wydajności
13,5 Mg/h. Moc cieplna instalacji wynosi 34 MWt, a moc elektryczna 15 MWe.
Odpady z leja zasypowego trafiają bezpośrednio na ruchomy ruszt, na którym
przesuwają się one jednostajnie w dół.
Ciepło wytworzone podczas spalania
podgrzewa wodę w kotle zintegrowanym z rusztem. System oczyszczania
spalin jest analogiczny jak w pozostałych instalacjach. Składa się on z układu niekatalitycznej redukcji tlenków
azotu (SNCR), półsuchego ograniczania emisji gazów kwaśnych oraz filtrów
workowych. Uzupełnieniem systemu
oczyszczania spalin jest układ wtrysku
pylistego węgla aktywnego przed filtrem, w celu redukcji emisji dioksyn, furanów oraz lotnych metali ciężkich. Uzupełnieniem instalacji spalania jest węzeł
waloryzacji żużli i popiołów.
Ostatnia z 6 budowanych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko instalacja - EcoGenerator, czyli Zakład Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru

Metropolitalnego została uruchomiona dopiero pod koniec 2017 r. Historia
jej budowy jest bardzo ciekawa. Przetarg na budowę wygrała firma Mostostal Warszawa, która zamierzała zbudować instalacje w oparciu o technologie
francuskiej formy CNIM. Zanim budowa ruszyła nastąpiła zmiana koncepcji
i dostawcą technologii zostało RAFAKO, wspólnie z niemiecką firmą Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe.
W 2016 r. firma Mostostal zeszła z placu budowy i inwestycje dokończyła
włoska firma Termomecchanica Ecologia. Wydajność instalacji przetwarzania odpadów wynosi ok. 150 000 Mg/r.,
przy wykorzystaniu dwóch linii spalania
o wydajności po 10,0 Mg/h każda. Moc
cieplna jaką osiąga instalacja wynosi
32 MWt, natomiast moc elektryczna
9,4 MWe. Wartość opałowa odpadów
wynosi ok. 10,5 MJ/kg. Właścicielem instalacji jest miasto Szczecin. Głównymi
elementami instalacji są: kocioł odzysknicowy z rusztem oraz system oczyszczania spalin. Obie linie wyposażone
są w ruszt mechaniczny schodkowy
posuwisto-zwrotny z chłodzeniem powietrznym. Komora spalania wyposażona jest w zasilane olejem opałowym
palniki wspomagające. Zmiana energii
spalin w energię cieplną i elektryczną
zachodzi w turbinie sprzężonej z ge-

Ilość spalonych odpadów

Udział RDF

Wydajność
roczna

2016

2017

2018

2017

2018

Mg/r.

Mg/r.

Mg/r.

Mg/r.

%

%

1

Kraków

220 000

115 583

219 994

218 351

48,2

44,0

2

Poznań

210 000

-

210 000

209 972

0

0

3

Bydgoszcz

180 000

135 873

138 875

154 464

32,0

36,5

4

Szczecin

150 000

-

-

113 537

-

88,8

5

Białystok

120 000

105 999

114 703

114 121

53,1

64,8

6

Rzeszów

100 000

-

-

-

-

-

7

Konin

94 000

93 952

93 454

89 081

40,1

31,0

8

Warszawa

40 000

52 339

37 147

46 021

17,8

19,6

1 114 000

503 746

814 173

945 547

Razem

Tab. 1. Zestawienie zbiorcze parametrów polskich spalarni odpadów

Rys. 7. Schemat technologiczno-funkcjonalny spalarni w Krakowie

neratorem energii elektrycznej. System
oczyszczania spalin wyposażony jest
w układ niekatalitycznej redukcji tlenków azotu, elektrofiltr, system absorpcji
związków fluoru, chloru i dwutlenku siarki wg technologii mokrej, a także system
adsorpcji substancji organicznych, dioksyn, furanów, metali ciężkich i rtęci na
węglu aktywnym. Jest to jak na razie jedyna instalacja termicznego przekształcania odpadów wyposażona w mokry
system oczyszczania spalin (absorpcja
w wodnym roztworze NaOH). Instalacja, jak wszystkie nowe spalarnie odpadów komunalnych w Polsce, wyposażona jest także w blok przetwarzania
żużli i popiołów paleniskowych, unieszkodliwiania (stabilizowania i zestalania)
popiołów lotnych i stałych produktów
reakcji z procesu oczyszczania spalin.
Kolejna instalacja termicznego prze-

kształcania odpadów zbudowała w Rzeszowie spółka PGE Energia Ciepła. Dostawcą technologii była włoska firma
Termomecchanica Ecologia. Instalacja
została oddana do użytku z początkiem
2018 r. Wydajność instalacji wynosi aktualnie ok. 100 000 Mg/r. - jedna linia
o wydajności 12,5 Mg/h dla odpadów
o założonej wartości opałowej ok. 8 MJ/
kg. Budynek instalacji został tak zaprojektowany, aby w przyszłości można było stosunkowo łatwo dobudować drugą
linę spalania odpadów. Analogicznie jak
we wszystkich opisywanych powyżej instalacjach, zmieszane odpady komunalne oraz RDF trafiać będą do kotła wyposażonego w ruszt mechaniczny, na
którym w temperaturze powyżej 850°C
zachodzi proces spalania. Ciepło ze spalin odzyskiwane jest w dalszych ciągach
kotła i wytwarzana jest z niego w wa-

Rys. 8. Spalarnia odpadów komunalnych w Poznaniu

runkach kogeneracji ciepło – ok. 16,5
MWt i ok. 4,6 MWe mocy elektrycznej.
Dodatkowa moc cieplna jest pozyskiwana z układu odzyskującego ciepło
z kondensacji pary wodnej w spalinach
w ilości 4 MWt. Jest to jak na razie jedyny taki węzeł w krajowych instalacjach
termicznego przeksztalacania odpadów.
System oczyszczania spalin jest analogiczny jak w innych instalacjach. Składa
się on z układu niekatalitycznej redukcji
tlenków azotu (SNCR), półsuchego ograniczania emisji gazów kwaśnych oraz
filtrów workowych. Uzupełnieniem systemu oczyszczania spalin jest układ wtrysku pylistego węgla aktywnego przed
filtrem w celu redukcji emisji dioksyn, furanów oraz lotnych metali ciężkich. Uzupełnieniem instalacji spalania jest węzeł
waloryzacji żużli i popiołów.
Na dobrej drodze znajduje się jeszcze budowa dwóch kolejnych instalacji
termicznego przekształcania odpadów
- w Gdańsku i w Olsztynie. Będą to instalacje do spalania frakcji palnej wydzielonej w instalacjach MBP z odpadów komunalnych, tzw. RDF-u.
Instalacja w Gdańsku mieć będzie
wydajność ok. 160 000 Mg/r. przy jednej
linii spalającej o wydajności 20,5 Mg/r.
(największa pojedyncza linia w Polsce!).
Ze względu na spalanie RDF przyjmuje
się, że odpady mogą mieć wartość opałową nawet i 16 MJ/kg (średnio 11 MJ/
kg) i dlatego w instalacji tej zdecydowano
się na zastosowanie rusztu chłodzonego
wodą. System oczyszczania spalin ma
być podobny do pozostałych spalarni,
tj. ma składać się z układu niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR), półsuchego usuwania gazów kwaśnych,
wtrysku węgla aktywnego do usuwania
dioksyn i metali ciężkich oraz filtra tkaninowego. Uzupełnieniem instalacji spalania jest węzeł waloryzacji żużli i popiołów.
Obecnie nie znana jest moc elektryczna i cieplna instalacji. Budowa powinna
zacząć się we wrześniu bieżącego roku.
Inwestycję zrealizować ma konsorcjum
firm włoskich Astaldi oraz Termomeccanica Ecologia, zaś operatorem instalacji
w ramach partnerstwa publiczno-pry-
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Odbiór i składowanie
odpadów
1. Wjazd i waga
2. Hala dostaw
3. Bunkier na odpady
4. Suwnica i chwytak
5. Instalacja
dezodoryzująca

Spalanie i odzysk ciepła
6. Lej zasypowy
7. Podajnik odpadów
8. Ruszt Hitachi Zosen Inova
9. Kocioł czterociagowy
10. Palniki wspomagające

Instalacja oczyszczania
spalin
11. System redukcji NOx - SNCR
12. Reaktor półsuchy
13. Filtry workowe
14. Wentylator ciągu
15. Komin i system ciągłego
monitoringu emisji

Odzysk energii

Odpady procesowe

16. Turbina - generator
19. Odżużlacz
17. Skraplacz chłodzony 20. System transportu żużli
powietrzem
i popiołów z kotła
18. Wymiennik ciepła
21. System transportu pyłów
z oczyszczania spalin

Rys. 9. Schemat technologiczno-funkcjonalny spalarni w Poznaniu
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Rys. 10. Spalarnia odpadów komunalnych w Szczecinie

Rys. 11. Spalarnia odpadów komunalnych w Rzeszowie

watnego ma być francuska firma Dalkia
Wastenergy (dawniej TIRU).
W przypadku Olsztyna, w czerwcu 2019 r. został rozstrzygnięty przetarg na budowę spalarni, który wygrała firma Dobra Energia dla Olsztyna
(dawniej Dovecot Sp. z o.o.). Zbuduje ona spalarnię RDF-u o wydajności
ok. 110 000 Mg/r. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy
MPEC Sp. z o.o., a wybranym wykonawcą. Instalacja dostarczy niezbędne ciepło dla miasta w związku z likwidacją części kotłowni zakładowej
firmy Michelin Polska S.A. Szczegóły
technologiczne na razie nie są znane. Kształt architektoniczny budynku
została wybrany w wyniku konkursu
w 2017 r.
Ciekawe rozwiązanie występującego w kraju problemu nadmiaru frakcji nadsitowej (RDF) z instalacji MBP
przedstawiła firma FORTUM. W Zabrzu
zbudowała i aktualnie uruchamia kocioł
wielopaliwowych (w technice fluidalnej) zdolny do przyjęcia ok. 200 000250 000 Mg/r. RDF-u (wg WPGO dla
województwa śląskiego maksymalnie
70 000 Mg/r.) o wartości opałowej 1015 MJ/kg. Na doświadczenia eksplo-
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Rys. 12. Wizualizacja projektowanej spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku

Rys. 13. Wizualizacja projektowanej spalarni odpadów komunalnych w Olsztynie

Rys. 14. Elektrociepłownia FORTUM w Zabrzu z kotłem wielopaliwowym

w instalacjach MBP frakcję kaloryczną
(nadsitową), czyli inaczej RDF. Instalacje takie powinny powstać w oparciu
o funkcjonujące przedsiębiorstwa energetyki cieplej i być włączone w lokalny
system ciepłowniczy. Będą to nowe
źródła ciepła zastępujące stare, wyeksploatowane i niespełniające warunków
dyrektywy o emisjach przemysłowych

(IED), dyrektywy o średnich obiektach
spalania (MCPD), a także konkluzji BAT
kotły węglowe. Jest to o tyle istotne,
gdyż jedyną pewną i skuteczną metodą poprawy jakości powietrza w miastach i tym samym likwidacji smogu jest radykalna likwidacja niskiej emisji
poprzez podłączenie centrum miast do
miejskich systemów ciepłowniczych.
o
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atacyjne trzeba będzie jednak poczekać kilka lat, aby upewnić się, że ten
kierunek wykorzystania RDF jest efektywny, bezpieczny i opłacalny.
Nie ulega więc wątpliwości, że opisane powyżej instalacje nie rozwiążą
problemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Zakładanie, że cały
strumień powstającego RDF-u przyjmą
istniejące spalarnie oraz cementownie
jest daleko posuniętym optymizmem,
czy wręcz brakiem realizmu oceny aktualnej sytuacji na rynku gospodarki
odpadami. Dane o ilości rzeczywiście
spalonych odpadów w istniejących instalacjach zestawiono w tabeli 1.
Nie ulega wątpliwości, że potrzebne
są moce przerobowe dla zagospodarowania (termicznego przekształcenia,
najlepiej spalenia) ok. 2,0-2,5 mln Mg
RDF-u pochodzącego corocznie z funkcjonujących instalacji MBP. Analizując
przyjęte WPGO łatwo można zauważyć, że przewidziano w nich potrzebę
wybudowania aż 38 instalacji o wydajności ok. 2 260 000 Mg/r. Są wśród
nich wspominane wcześniej instalacje
w Gdańsku (160 000 Mg/r.), Olsztynie
(110 000 Mg/r.), a także w Warszawie
(265 000 Mg/r.), Oświęcimiu (150 000
Mg/r.), druga linia instalacji w Rzeszowie
(80 000 Mg/r.), a także kocioł wielopaliwowy Fortum w Zabrzu (70 000 Mg/r.)
i procedowana aktualnie instalacja
w Chodzieży (100 000 Mg/r.). Sumarycznie jest to 7 instalacji o łącznej wydajności ok. 935 000 Mg/r. Niestety,
przetarg na budowę instalacji w Warszawie trwa już drugi rok, instalacja w Chodzieży najprawdopodobniej nie powstanie, a pozwolenia na budowę instalacji
w Oświęcimiu zostało pod naciskiem
organizacji ekologicznych cofnięte. Pozostaje więc w dalszym ciągu co najmniej jeszcze ok. 0,5-1,0 mln Mg RDF
rocznie do zagospodarowania.
Analizując sytuację na rynku odpadów komunalnych w Polsce nie ulega
wątpliwości, że istnieje konieczność
budowy jeszcze co najmniej kilku instalacji termicznego przekształcania odpadów - spalarni spalających powstającą
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Marta Kania, Marek Grzesiuk, OMC ENVAG Sp. z o.o.

Urządzenia do kontroli

Spalin i Spalania
F

irma OMC Envag Sp z o.o. posiada ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji
kompleksowych rozwiązań z dziedziny aparatury kontrolno-pomiarowej - zarówno
do kontroli procesów technologicznych, jak i ochrony środowiska. W zakresie
działań firmy znajdują się między innymi systemy ciągłego monitoringu emisji
zanieczyszczeń, analizatory gazów, pyłomierze i mierniki przepływu, chromatografia
procesowa, kalorymetry i wilgotnościomierze przemysłowe, skanery płomienia,
palniki przemysłowe, czy kamery komory paleniskowej.

W niniejszym artykule przedstawiono kilka aplikacji oferowanych przez
firmę OMC Envag Sp. z o.o., wykorzystywanych do ciągłych pomiarów
emisji z instalacji lub urządzeń spalania odpadów, a także do prowadzenia
pomiarów procesowych na wyżej wymienionych obiektach.

 Ciągły Monitoringu

TPOK

Emisji Zanieczyszczeń
Powietrza - Konkluzje
BAT

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/
UE z dnia 24 listopada 2010 w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom

i ich kontrola) w dniu 31 lipca 2017 r.
Komisja UE opublikowała decyzję wykonawczą 2017/1442 ustanawiającą
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu
do dużych obiektów energetycznego
spalania (LCP). W grudniu 2018 r. opublikowano ostateczny draft nowego
dokumentu referencyjnego BREF BAT
dla spalarni odpadów, który obecnie
podlega ocenie.
W obydwu tych dokumentach
przedstawiono poziomy emisji poszczególnych związków powiązane
z najlepszymi dostępnymi technikami
(BAT-AEL), zarówno dla dotychczas
monitorowanych związków takich jak:
dwutlenek siarki, tlenki azotu, pył, jak
i wskazano konieczność monitorowa-

nia nowych związków takich jak m.in.:
rtęć, fluorowodór, czy chlorowodór.
Wymagania co do rodzaju mierzonych
związków, a także ich poziomy emisji
są zależne od rodzaju i parametrów
pracy danego obiektu, zastosowanych
technik spalania i układów oczyszczania spalin, itp.
Automatyczny System Monitoringu służy do pomiaru emisji zanieczyszczeń wymaganych przez regulacje urzędowe zgodnie z normą PN-EN
14181 „Emisja ze źródeł stacjonarnych - Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych”.
W naszej ofercie znajdą Państwo szereg usług jakie świadczymy w ramach
dostawy systemu monitoringu emisji.
Należą do nich: projektowanie i do-
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Rys. 1. Szafa pomiarowa z zabudowanym
układem kondycjonowania próbki
i analizatorami

formy rtęci (metaliczną Hg0 i jonową HgCl2);
 pomiar musi być możliwy przy niskich stężeniach z wysoką czułością, we wszystkich, nawet
bardzo specyficznych warunkach
procesowych;
 niska wrażliwość na zakłócający
wpływ gazów takich jak dwutlenek siarki;
 stabilna kalibracja oraz uproszczona procedura sprawdzenia kalibracyjnego.
Wymienione wymagania są spełnione w przypadku systemów ciągłego
monitorowania emisji opartych na technice fluorescencji atomowej zimnych
par (CVAF). Analizatorem monitorującym emisję rtęci działającym w oparciu o technologię CVAF jest analizator
CMM opracowany przez firmę Gasmet
Technology z siedzibą w Finlandii.

kumentacja powykonawcza, dobór
i dostawa urządzeń, montaż i uruchomienia systemu na obiekcie, odbiory
techniczne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Poszczególne elementy
systemu - analizatory wykorzystują do
pomiaru metodyki referencyjne oraz
posiadają certyfikaty QAL1. W dostawie uwzględniony jest również komputer emisyjny służący do archiwizacji, wizualizacji, realizacji procedury
QAL3 w sposób automatyczny oraz
generowania raportów do celów rozliczeń z właściwymi urzędami ochrony środowiska.
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 Monitoring procesu

spalania - kamery IR

Kamera na podczerwień (IR) jest
zamontowana obok palnika rozpałkowego pieca obrotowego spalającego
odpady. Kamera monitoruje wnętrze
pieca w trybie on-line. Operator ma
bezpośredni podgląd procesu spalania
w trybie symulowanego wideo. W stacji roboczej systemu wytwarzana jest
specjalna mapa temperaturowa, czyli
rozkład temperatury wewnętrznej powierzchni ściany pieca obrotowego lub
też przedstawiony jest rozkład temperatury spalin w przekroju komory paleniskowej kotła.
Pozyskanie i archiwizacja danych
temperaturowych w określonych punktach pomiarowych umożliwia zarówno wykrycie nieprawidłowości procesu spalania takich jak np. zbyt wysoka
temperatura procesu, płynięcie lub szlakowanie żużla, czy powstawanie nagaru żużlowego na ścianach wewnętrznych pieca, jak i prowadzenie procesu
spalania w taki sposób, aby uzyskać
równomierny rozkład temperatury spalin w całym przekroju kotła. Uniemożliwi to przegrzewanie poszczególnych
powierzchni kotła, a także spowoduje
zmniejszenie emisji z kotła i optymalizację tzw. „okna temperaturowego”
na potrzeby pracy instalacji odazotowywania spalin.

 Ciągły Monitoring Emisji
Rtęci

OMC ENVAG Sp. z o.o.
ul. Iwonicka 21
02-924 Warszawa
+48 22 858 78 78
pow@envag.com.pl
www.envag.com.pl

o

Rys. 2. Szafa pomiarowa wraz
z analizatorem CMM
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Do ciągłego pomiaru stężeń rtęci stosowane są następujące metody analityczne: absorpcyjna spektroskopia atomowa zimnych par (CVAA),
fluorescencja atomowa zimnych par
(CVAF) oraz spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie.
System ciągłego monitorowania rtęci powinien odpowiadać następującym
kluczowym wymaganiom:
 pomiar musi obejmować wszystkie
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Dr inż. Jerzy Mirosław, Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, RAFAKO S.A.

Termiczne Przekształcanie Odpadów
w 70-letniej historii RAFAKO S.A.

W
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roku 70-lecia RAFAKO, należy z dumą podkreślić fakt, iż ostatnie ćwierć
wieku istnienia firmy związane jest z obecnością firmy na europejskim rynku
termicznego przekształcania odpadów (TPO). Funkcjonując jako dostawca kotłów
odzyskowych, bądź też elementów ciśnieniowych kotłów do instalacji TPO, RAFAKO
uczestniczyło w tym okresie w ponad 80 różnych projektach spalarniowych.

Rola, jaką RAFAKO odgrywała i odgrywa w realizacji projektów budowy
instalacji TPO poza granicami Polski,
jest bez wątpienia jedną z głównych
przesłanek technicznych do oferowania
kompletnych ITPO w Polsce. Natomiast
z drugiej strony RAFAKO posiada wieloletnie, ugruntowane już doświadczenie
w kompleksowym oczyszczaniu spalin.
RAFAKO zrealizowało w Polsce w systemie „pod klucz” wiele projektów instalacji odsiarczania, odazotowania oraz
odpylania spalin dla energetyki zawodowej. Fakt ten stanowi drugą z technicznych przesłanek dla oferowania instalacji
TPO w Polsce. Suma tych ogromnych
doświadczeń sprawiła, iż od ponad 10
lat nowym produktem RAFAKO jest oferowanie na rodzimym rynku w systemie
„pod klucz” kompletnych instalacji do
TPO: komunalnych, RDF, przemysłowych, niebezpiecznych oraz biomasy.
Instalacje TPO oferowane przez RAFAKO gwarantują dochowanie krajowych
i unijnych wymogów prawnych dotyczących prowadzenia procesu TPO oraz

norm związanych z emisją spalin do
atmosfery i to bardziej rygorystycznych
norm, niż dla energetyki zawodowej.
Dlatego też czymś naturalnym wydaje
się szerokie zainteresowanie RAFAKO
problematyką TPO i chęć oferowania
kompletnych instalacji TPO na polskim
rynku we współpracy z innymi doświadczonymi partnerami z branży spalarniowej. Kotły z RAFAKO z powodzeniem
pracują m.in. w takich krajach jak: Niem-

cy, Szwecja, Francja, Belgia, Austria, czy
też Wielka Brytania. Kotły RAFAKO dla
potrzeb TPO to kotły odzyskowe, z naturalną cyrkulacją, zasilane spalinami
o wysokiej temperaturze pochodzącymi
ze spalania paliwa odpadowego i podciśnieniem w komorze paleniskowej.
W zależności od uwarunkowań konkretnej instalacji są to kotły o zabudowie pionowej lub poziomej, dwu, trzy
lub cztero ciągowe. Zazwyczaj pierw-
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zaprojektowane, zmontowane i uruchomione dla ZTUO w Szczecinie.

 EcoGenerator - udział

sze ciągi są opromieniowane. Ściany
wszystkich ciągów kotła odzyskowego są wykonane ze szczelnych ścian
membranowych tworzących parownik.
Powierzchnie konwekcyjne umieszczone w ostatnich ciągach oczyszczane
są zespołem strzepywaczy lub zdmuchiwaczy parowych, które są włączane
w określonym cyklu nominalnie kilka
razy w ciągu doby. Gotowość eksploatacyjna takich kotłów kształtuje się na
poziomie 7 500 godz./r. Kotły projektowane są dla warunków pracy w przedziale od 50 do 110% WMT, tzn. wydajności maksymalnej trwałej.

 Trochę historii

i współczesności

Rozpoczęcie udziału RAFAKO
w projektach budowy ITPO datować
trzeba na początek lat 90. Okres ten
charakteryzował się bardzo dużym
wzrostem zainteresowania się przez
RAFAKO problematyką TPO komunalnych, przemysłowych oraz niebezpiecznych. Doszło wtedy do zintensyfikowania przez RAFAKO bezpośrednich
kontaktów handlowych z różnymi firmami projektującymi i budującymi takie instalacje w Europie. Ponadto, w wyniku
społeczno-politycznego otwarcia się
i gwałtownego zintensyfikowania kontaktów władz samorządowych z miastami w Europie Zachodniej, okres ten
charakteryzował się dużym wzrostem
zainteresowania dla techniki TPO, oka-

zywanym przez władze wielu miast polskich. Współpraca RAFAKO z wiodącymi na rynku TPO firmami rozpoczęła się
w 1992 r. Takie, znaczące na międzynarodowym rynku spalarniowym firmy
jak HZI, CNIM, Martin, Babcock Wilcox
Võlund, EVT i inne, lokowały i lokują produkcję kotłów odzyskowych dla swoich
projektów budowy instalacji TPO.
Wiele z kotłów RAFAKO zapisało
się złotymi zgłoskami w historii TPO
w Europie. Warto w tym miejscu przypomnieć np. projekt budowy kotła odzyskowego dla instalacji TPOK w Mannheim (Niemcy). Kocioł ten był pewnym
ewenementem technicznym w tej dziedzinie. Ze względu na warunki eksploatacyjne w tej instalacji i konieczność
współpracy z pozostałymi, typowo
energetycznymi kotłami elektrowni, wykonany kocioł osiągał niespotykane
w kotłach odzyskowych dedykowanych
dla ITPOK parametry pary przegrzanej,
tzn. temperaturę 500°C i ciśnienie 12,0
MPa. Zapewnienie wymaganej, szczególnie wysokiej w tym przypadku jakości technicznej wykonania takiego
kotła było bardzo dużym wyzwaniem
dla projektantów z RAFAKO. Z powodu
problemów eksploatacyjnych, związanych z korozją wysokotemperaturową,
kotły odzyskowe w instalacjach TPOK
konstruowane są bowiem najczęściej
na znacznie niższe parametry temperatury i ciśnienia pary przegrzanej, odpowiednio 400°C i 4,0 MPa. Kotły o takich właśnie parametrach zostały np.

W latach 2013-2017 RAFAKO pomyślnie uczestniczyło w realizacji projektu „Budowa Zakładu Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”,
będąc odpowiedzialnym za projekt, dostawę, montaż oraz rozruch części technologicznej, tj. rusztu, kotła odzyskowego, instalacji oczyszczania spalin oraz
instalacji oczyszczania ścieków technologicznych wraz systemem magazynowania i dystrybucji odpadów poprocesowych dla dwóch linii technologicznych
o wydajności spalania 10 Mg/h każda.
Projekt zakończył się sukcesem. Uruchomiony EcoGenerator, bo tak nazywana jest ta instalacja w Szczecinie, od
końca 2017 r. spala odpady komunalne
ze Szczecina oraz z obszaru województwa zachodniopomorskiego. Parametry
emisyjne EcoGeneratora, który w skali
roku jest w stanie przyjąć 150 tys. Mg
odpadów, gwarantują bezproblemowe
dochowanie norm. Doświadczenia RAFAKO wynikające z 25-letniego uczestnictwa w europejskim rynku spalarniowym, skłaniają do wniosku, iż aktualnie
TPOK w oparciu o ruszt jest najbardziej
sprawdzoną i godną polecania w naszym kraju technologią.
Technologia taka wciąż cechuje
się najniższymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi oraz najwyższą sprawnością energetyczną wśród
innych technologii TPOK. Przyszłość
rysująca się przed spalarniami odpadów komunalnych w Polsce to konieczność budowy ITPOK z systemem rusztowym, maksymalnie wykorzystującym
energię zawartą w odpadach oraz wyposażonych w systemy oczyszczania
spalin, gwarantujące minimalizację ryzyka zagrożenia dla środowiska.
fot. Rafako

o

TPOK

RAFAKO w projekcie
budowy ITPOK
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Michał Andruszkiewicz, Counsel w Departamencie Energetyki
i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS

Uwolnienie cen energii
od 1 lipca 2019 r.

- kto zachowa prawo do „zamrożonych” cen energii
w drugiej połowie 2019 r.

W

dniu 29 czerwca 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia
28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych
innych ustaw, zwanej potocznie „ustawą prądową” lub „ustawą o cenach energii
elektrycznej” (dalej „Ustawa prądowa”), która wprowadziła daleko idące zmiany
w mechanizmie wsparcia odbiorców końcowych przed wzrostem cen energii
elektrycznej w II półroczu 2019 r. Ustawa prądowa od dnia 1 lipca 2019 r. umożliwia
w stosunku do części odbiorców końcowych powrót do rynkowych cen energii,
gwarantując prawo „zamrożonych” cen energii na poziomie z dnia 30 czerwca
2018 r. jedynie dla części odbiorców końcowych. W niniejszym artykule wskazuję,
jakich podmiotów dotknie w drugim półroczu 2019 r. wzrost cen energii, jakie
prawa i obowiązki nałożono na odbiorców końcowych oraz na przedsiębiorstwa
obrotu, a także jakie wsparcie przysługuje odbiorcom końcowym w związku ze
wzrostem cen energii.
 Istota Ustawy prądowej -

„zamrożenie cen energii”

Celem Ustawy prądowej jest wprowadzenie mechanizmów zapobiegających wzrostowi cen energii elektrycznej
dla odbiorców końcowych obserwowa-

nemu od II połowy 2018 r. w następstwie wzrostu cen uprawnień do emisji
CO2 oraz cen węgla na rynkach światowych. W Ustawie prądowej przyjęto,
że brak wzrostu cen energii elektrycznej w 2019 r. zostanie osiągnięty przy
zastosowaniu trzech mechanizmów:

 (i) obniżenia stawki podatku akcy-

zowego z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh
od 1 stycznia 2019 r., przy czym
okres obniżenia podatku nie jest
ograniczony w Ustawie prądowej,
 (ii) obniżenia stawki opłaty przejściowej o 95% od 1 stycznia

2019 r. - obniżenie tej opłaty również nie jest ograniczone czasowo
w Ustawie prądowej,
 (iii) obowiązku „zamrożenia cen”
energii elektrycznej dla odbiorców
końcowych na poziomie z dnia
30 czerwca 2018 r. albo z dnia 31
grudnia 2018 r. (dla odbiorców taryfowanych) w I półroczu 2019 r. albo w całym 2019 r. (w zależności
od rodzaju odbiorców końcowych).
Jednocześnie przedsiębiorstwom
obrotu przyznano prawo do uzyskania stosownej rekompensaty
w związku ze sprzedażą energii
elektrycznej po cenie niższej niż
wynikająca z warunków rynkowych.
Nowelizacja Ustawy prądowej
z dnia 13 czerwca 2019 r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie uprawnienia po stronie odbiorców końcowych
do korzystania z „zamrożonych cen”
energii elektrycznej w całym 2019 r.
W I półroczu 2019 r. „zamrożenie cen”
na poziomie z dnia 30 czerwca 2018 r.
będzie przysługiwało wszystkim odbiorcom końcowym energii elektrycznej, a spółkom obrotu oraz odbiorcom
końcowym nabywającym samodzielnie
energię elektryczną na giełdach towarowych będzie przysługiwało prawo do
otrzymania rekompensaty w postaci
kwoty różnicy ceny.
W II półroczu 2019 r. natomiast
obowiązek „zamrożenia cen” został
ograniczony i dotyczy wyłącznie wybranych grup odbiorców końcowych.
Prawo do niższych cen energii na poziomie z 2018 r. mają odbiorcy końcowi zaliczani do: (i) grupy taryfowej G,
(ii) mikroprzedsiębiorców albo małych
przedsiębiorców, (iii) szpitali, (iv) jednostek sektora finansów publicznych,
(v) państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, a spółkom obrotu przysługiwało prawo do otrzymania wsparcia
w postaci rekompensaty finansowej.
Dla pozostałych grup odbiorców od
dnia 1 lipca 2019 r. nastąpiło uwolnienie cen energii elektrycznej i przedsiębiorstwo obrotu ma prawo do sto-

sowania cen rynkowych wobec tych
podmiotów - co realnie oznacza dla
nich wzrost cen energii. Opisany powyżej podział przedstawia rysunek 1.
Wysokość rekompensaty przyznawanej w postaci kwoty różnicy ceny (za
I półrocze) oraz rekompensaty finansowej (za II półrocze) będzie obliczana przy zastosowaniu wzorów zawartych w rozporządzeniu Ministra Energii
z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczania kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu
wyznaczania cen odniesienia („Rozporządzenie Wykonawcze”), o którym
mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy prądowej.
Podmioty, w stosunku do których
od dnia 1 lipca 2019 r. stosowane są
rynkowe ceny energii elektrycznej,
będą mogły ubiegać się o otrzymanie
wsparcia w postaci pomocy de minimis. Zasadniczo dotyczy to średnich
i dużych przedsiębiorców w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców, przy czym należy pamiętać, że wartość pomocy de minimis
nie może przekroczyć kwoty 200.000
EUR w okresie trzech lat podatkowych
i to w ramach jednej powiązanej grupy
(kapitałowo i w zakresie kontroli).
Z programu pomocowego pomocy
de minimis nie będą mogły jednak skorzystać przedsiębiorstwa energochłonne wykonujące działalność gospodarczą w jednym z sektorów wskazanych

w Ustawie prądowej (m.in. produkcja
aluminium, nawozów i związków azotowych). Przedsiębiorstwa te mają
docelowo podlegać pod mechanizmy
wsparcia wynikające z ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Należy jednak zauważyć, że przedsiębiorcy ci
w I półroczu 2019 r. nie będą mogli korzystać z jednoczesnego „zamrożenia
cen” w oparciu o Ustawę prądową oraz
rekompensaty z nowej dedykowanej im
ustawy, gdyż odbiorcy energochłonni
w celu skorzystania z rekompensat za
2019 r. w oparciu o ustawę o systemie
rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do „zamrożonych cen”
w I półroczu 2019 r. przysługujących im
na podstawie Ustawy prądowej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie
tej ustawy. Konieczne będzie więc po
stronie tych przedsiębiorców dokonanie analizy, który system wsparcia zapewnia im większą korzyść.

 Obowiązek

„zamrożenia” cen
wynikający z Ustawy
prądowej

Przepisem wprowadzającym obowiązek „zamrożenia cen” po stronie
przedsiębiorstw obrotu jest art. 5

Rys. 1. Wybrane grupy odbiorców końcowych
Źródło: uzasadnienie nowelizacji ustawy prądowej z dnia 13 czerwca 2019 r.
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Ustawy prądowej, zgodnie z którym
przedsiębiorstwa obrotu określają ceny i stawki opłat za energię elektryczną w wysokości: (i) cen stosowanych
w dniu 31 grudnia 2018 r. - w przypadku odbiorców końcowych podlegających pod taryfy zatwierdzane
przez Prezesa URE (grupa taryfowa
G), albo (ii) nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r. dla
wszystkich pozostałych odbiorców
końcowych. Powyższy obowiązek dotyczy każdego rodzaju umów zawieranych z odbiorcą końcowym, w tym
umów, w których cena wynika z przyjętego cennika, była negocjowana indywidualnie, wynika z przeprowadzonego przetargu, czy też jest związana
ze sprzedażą rezerwową.
W związku z nowelizacją Ustawy
prądowej z dnia 13 grudnia 2019 r.,
obowiązek „zamrożenia cen” dotyczy całego 2019 r. jedynie dla dwóch
kategorii odbiorców końcowych, tj.

fot: Pixabay.com
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pierwszej do której zalicza się podmioty z grupy G oraz drugiej, tj. odbiorców końcowych zaliczanych do:
(i) mikro lub małych przedsiębiorców,
(ii) szpitali, (iii) jednostek sektora finansów publicznych, (iv) państwowych
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, przy
czym w przypadku tej drugiej grupy
odbiorców, aby skorzystać z prawa do
„zamrożenia” cen konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia do spółek obrotu do dnia 13 sierpnia 2019 r.
Wzór oświadczenia zawiera załącznik
do znowelizowanej Ustawy prądowej.
Niezłożenie oświadczenia powoduje
utratę prawa do niższych cen energii
elektrycznej w II półroczu 2019 r., gdyż
zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy prądowej
przyjmuje się, że przedsiębiorstwo obrotu wypełniło swój obowiązek do dostosowania umowy z danym odbiorcą
do wymogów Ustawy prądowej w zakresie ceny, a w konsekwencji może
stosować ceny rynkowe.

Warto ponadto zauważyć, że odbiorca końcowy zawierający z przedsiębiorstwem obrotu umowę sprzedaży
lub umowę kompleksową (np. w przypadku zmiany sprzedawcy), również
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w sprawie przynależności do
grupy odbiorców, którym przysługuje
prawo do „zamrożonych” cen energii.
Teoretycznie więc, w przypadku utraty
prawa do korzystania z „zamrożonych”
cen energii z powodu uchybienia terminu złożenia oświadczenia, odbiorca
końcowy, który ma zawartą umowę
pozwalającą na bezkosztową zmianę
sprzedawcy (np. przy umowie zawartej na czas nieoznaczony), mógłby po
zmianie sprzedawcy złożyć oświadczenie i korzystać z dobrodziejstwa Ustawy prądowej. Ustawa prądowa przewiduje też obowiązek złożenia powyżej
wskazanego oświadczenia w terminie
14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia
powodującego zmianę statusu odbiorcy końcowego, która wpływa na jego
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 Dostosowanie umów

do wymogów Ustawy
prądowej

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy prądowej przedsiębiorstwo obrotu zobowiązane jest do zmiany warunków
umowy łączącej to przedsiębiorstwo
z odbiorcą końcowym w celu uwzględnienia wymogów Ustawy prądowej
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego,
tj. do dnia 13 września 2019 r. Ustawa
prądowa znajduje zastosowanie zarówno do istniejących umów, w których po
dniu 30 czerwca 2018 r. zgodnie z postanowieniami takich umów doszło do
wzrostu ceny energii w stosunku do
cen stosowanych w dniu 30 czerwca
2018 r., jak również do nowych umów
zawieranych z nowymi odbiorcami albo
dla nowych PPE istniejącego odbiorcy, które przewidują cenę energii wyższą, niż stosowaną w dniu 30 czerwca
2018 r. Cena odniesienia w tym pierw-

”

Należy również podkreślić, że dostosowanie
umowy do Ustawy prądowej ma nastąpić ze
skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r. Obowiązek
powyższy zagrożony jest sankcją w postaci
kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa
URE o wartości od 0,5% do 5% przychodu
przedsiębiorcy wynikającego z działalności
koncesjonowanej osiągniętego w poprzednim
roku podatkowym

szym przypadku nie budzi wątpliwości i jest możliwa do ustalenia w oparciu o treść umowy łączącej odbiorcę
z przedsiębiorcą obrotu. Natomiast cena energii w tym drugim przypadku
będzie ustalana w oparciu o przepisy
§ 16 Rozporządzenia Wykonawczego.
Należy również podkreślić, że dostosowanie umowy do Ustawy prądowej ma nastąpić ze skutkiem od dnia 1
stycznia 2019 r. Obowiązek powyższy
zagrożony jest sankcją w postaci kary
pieniężnej nakładanej przez Prezesa
URE o wartości od 0,5% do 5% przychodu przedsiębiorcy wynikającego
z działalności koncesjonowanej osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (lub w przypadku braku przychodu - w wysokości od 100 000 zł
do 500 000 zł).

 Uznanie obowiązku

dostosowania umów za
wykonane

Ustawa prądowa wskazuje, kiedy
uznaje się obowiązek w zakresie dostosowania umów sprzedaży energii
lub umów kompleksowych do wymogów Ustawy prądowej za wykonany.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy prądowej podstawowym zdarzeniem pozwalającym uznać obowiązek za wykonany
jest po prostu odpowiednie dostosowanie cen i stawek opłat do wymogów
Ustawy prądowej. Jednak Ustawa prądowa przewiduje też inne zdarzenia,
które pozwalają uznać obowiązek ten
za wykonany, skutkując w konsekwencji prawem do stosowania uwolnionych

cen energii (tym samym powstaniem
możliwości podwyższenia cen energii w 2019 r.), a także wykluczając ryzyko nałożenia sankcji przez Prezesa
URE, tj. (i) dostarczenia odbiorcy końcowemu cennika energii elektrycznej,
w przypadku gdy odbiorca końcowy
nie zaakceptował wprowadzenia zmian
w zakresie cen i stawek opłat za energię elektryczną zgodnego z art. 5 ust.
1 Ustawy prądowej, (ii) nieprzekazania
przez odbiorcę końcowego informacji,
niezbędnych przedsiębiorstwu obrotu
do wykonania obowiązku z art. 5 ust.
1 Ustawy prądowej (np. faktury, czy
duplikatu faktury), (iii) niezłożenia przez
odbiorcę końcowego oświadczenia,
o którym była mowa powyżej, warunkującego „zamrożenie ceny” energii
w II połowie 2019 r., a także (iv) niezaakceptowania wprowadzenia zmiany
do umowy w przypadku umowy przewidującej określanie ceny na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej
na giełdzie towarowej.

 Uzyskanie informacji
niezbędnych do
ustalenia ceny
odniesienia

Nawiązując do punktu (ii) wskazanego powyżej, w przypadku umów
zawartych po dniu 30 czerwca 2018 r.,
w których stosowana cena była wyższa
od tej stosowanej w dniu 30 czerwca
2018 r., przedsiębiorstwo obrotu musi ustalić cenę odniesienia w oparciu
o § 16 Rozporządzenia Wykonawcze-

Odbiorcy – Rynek energii i gazu

prawo do uzyskania „zamrożonej” ceny energii elektrycznej (tj. utratę albo
nabycie tego prawa).
Na koniec tej części rozważań warto zastanowić się kogo dotyczy obowiązek wynikający z art. 5 Ustawy
prądowej, a mianowicie czy dotyczy
również wytwórców energii elektrycznej. Wątpliwość ta wynika z literalnego brzmienia art. 5 Ustawy prądowej,
gdzie jeśli chodzi o adresata obowiązku
wskazuje się wprost przedsiębiorstwo
wykonujące działalność w zakresie
obrotu energią elektryczną. Z drugiej
strony celem Ustawy prądowej jest zapobieżenie wzrostowi cen energii dla
wszystkich odbiorców końcowych. Moim zdaniem więcej jest jednak argumentów przemawiających za wyłączeniem wytwórców energii sprzedających
wytworzoną energię bezpośrednio do
odbiorców końcowych z obowiązku
wynikającego z art. 5 Ustawy prądowej, np. w oparciu o wieloletnie umowy
sprzedaży energii zawieranych z takimi odbiorcami.
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go. W sytuacji określonej w § 16 ust.
7 Rozporządzenia Wykonawczego, tj.
gdy ustalenie cen i stawek opłat dotyczy przypadku zmiany przez odbiorcę
końcowego przedsiębiorstwa obrotu
dla danego PPE, przedsiębiorstwo obrotu zobowiązane będzie do uzyskania
informacji w postaci faktur, duplikatów
faktur, albo dokumentów z postępowania przetargowego prowadzonego
w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (o ile tych informacji nie posiada), z których wynika cena stosowana przez poprzednie przedsiębiorstwo
obrotu. Zgodnie z § 21 pkt 1 Rozporządzenia Wykonawczego przedsiębiorstwo obrotu zobowiązane jest w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie
Rozporządzenia Wykonawczego (tj.
do dnia 21 sierpnia 2019 r.) wezwać
odbiorców końcowych, w stosunku do
których nie posiada informacji pozwalających na określenie cen i stawek opłat
z dnia 30 czerwca 2018 r. do przedłożenia odpowiednich dokumentów
w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania. Oznacza to, że przedsiębiorstwo obrotu zobowiązane jest do
zidentyfikowania wszystkich umów zawartych po 30 czerwca 2018 r., a następnie ustalenia dla nich ceny odniesienia, a w razie potrzeby wezwania do
przedłożenia określonych informacji.
Zgodnie z art. 6a Ustawy prądowej,
jeżeli odbiorca końcowy nie posiada
odpowiedniej faktury za energię elektryczną, to uprawniony jest do żądania od przedsiębiorstwa obrotu, które
w dniu 30 czerwca 2018 r. dostarczało temu odbiorcy energię elektryczną
ponownego wystawienia faktury za
energię elektryczną w terminie 7 dni
od dnia wystąpienia z takim wnioskiem
przez odbiorcę. Realizacja obowiązku ponownego wystawienia faktury
przez przedsiębiorstwo obrotu w terminie wskazanym w ustawie jest wzmocniona prawem Prezesa URE do nałożenia na przedsiębiorstwo obrotu kary
pieniężnej za uchybienie obowiązkowi
wynikającemu z art. 6a Ustawy prądowej. Podkreślić ponadto należy, że

w przypadku, gdy odbiorca końcowy
odmówi przekazania albo zignoruje wezwanie do przekazania odpowiednich
dokumentów pozwalających określić
cenę odniesienia, przedsiębiorstwo
obrotu będzie uprawnione do stosowania rynkowych cen energii.

 Złożenie wniosku

o rekompensatę oraz
pomoc de minimis

Przedsiębiorstwa obrotu oraz podmioty dokonujące zakupu energii elektrycznej na własny użytek na giełdzie
towarowej zwracają się z wnioskiem
do zarządcy rozliczeń o wypłatę kwoty
różnicy ceny za okres I półrocza 2019 r.
w terminie 40 dni od dnia wejścia w życie
obwieszczenia, o którym mowa w art. 7
ust. 5 Ustawy prądowej. Minister Energii
ogłasza obwieszczenie w terminie 14 dni
od dnia wejścia w życie Rozporządzenia
Wykonawczego, tj. do 28 sierpnia 2019 r.

”

terminach pod rygorem pozostawienia
wniosków bez rozpoznania, co w konsekwencji powoduje utratę prawa do
otrzymania kwoty różnicy ceny, albo
rekompensaty finansowej. Zarządca
rozliczeń może jednak w terminie 7
miesięcy od dnia wypłaty kwoty różnicy ceny albo rekompensaty finansowej
żądać przedstawienia dodatkowych
dokumentów związanych z dokonaną
wypłatą w celu weryfikacji prawidłowości wypłaconej kwoty.
Z kolei zgodnie z art. 7b ust 4 Ustawy prądowej, wniosek o wypłatę dofinasowania dla średnich i dużych przedsiębiorców za okres od dnia 1 lipca
2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w ramach pomocy de minimis może zostać
złożony do dnia 30 czerwca 2020 r.
pod rygorem utraty prawa do otrzymania dofinasowania. Wnioski złożone po
tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek składa się za okres
kwartału kalendarzowego.

Ustawa prądowa była już wielokrotnie
nowelizowana i nadal nie można być pewnym, że
powyżej opisany kształt obowiązków i uprawnień
po stronie uczestników rynku energii elektrycznej odbiorców końcowych oraz przedsiębiorstw obrotu
nie ulegnie zmianie, w szczególności w przypadku
zgłoszenia przez Komisję Europejską wątpliwości
w zakresie cen energii lub rekompensat w okresie
I i II półrocza 2019 r.

W przypadku II półrocza 2019 r.
przedsiębiorstwo obrotu zwraca się wnioskiem do zarządcy rozliczeń o wypłatę
rekompensaty finansowej (przy czym
wniosek obejmuje pełne miesiące kalendarzowe) do dnia 31 stycznia 2020 r.
Wypłata kwoty różnicy ceny albo
rekompensaty finansowej następuje
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez zarządcę rozliczeń prawidłowo sporządzonego wniosku. Wniosek o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz
wniosek o wypłatę rekompensaty finansowej należy złożyć w powyższych

Ustawa prądowa była już wielokrotnie nowelizowana i nadal nie można być pewnym, że powyżej opisany kształt obowiązków i uprawnień
po stronie uczestników rynku energii
elektrycznej - odbiorców końcowych
oraz przedsiębiorstw obrotu nie ulegnie zmianie, w szczególności w przypadku zgłoszenia przez Komisję Europejską wątpliwości w zakresie cen
energii lub rekompensat w okresie I i II
półrocza 2019 r.
o
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Towarowa Giełda Energii S.A.

Rola Towarowej Giełdy Energii
na rynku krajowym i europejskim

 TGE gwarantem
bezpiecznego handlu
Towarowa Giełda Energii od początku swojego istnienia znajduje się
pod stałym nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Obowiązujące na giełdzie
rozwiązania systemowe i procedury
kontrolne umożliwiają efektywne zabezpieczenie uczestników rynku przed
zdarzeniami niosącymi znamiona nadużyć, czy nieuczciwych praktyk.

Zmiany w otoczeniu regulacyjnym na
poziomie krajowym i międzynarodowym
znajdują odzwierciedlenie w procedurach i regulaminach TGE, które na bieżąco dostosowywane są do wytycznych

”

prawa. Wszelkie działania podejmowane
przez giełdę odbywają się z uwzględnieniem głosu uczestników rynku. Przedmiotem konsultacji są nie tylko zmiany
w funkcjonowaniu rynków, nowe kierun-

TGE jako platforma obrotu hurtowego koncentruje
popyt i podaż w jednym miejscu. Transakcje
zawierane są anonimowo w ramach prowadzonych
rynków energii elektrycznej, gazu ziemnego, praw
majątkowych oraz uprawnień do emisji CO2

Odbiorcy – handel energią

T

owarowa Giełda Energii (TGE) od prawie 20 lat pozostaje jednym z kluczowych
podmiotów na energetycznej mapie Polski i regionu. Przez dwie dekady zdążyła
ugruntować swoją pozycję jako najważniejsza licencjonowana platforma do hurtowego
obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym w kraju - tu koncentruje się handel oraz
kształtuje cena referencyjna. Giełda niezmiennie pozostaje wierna swoim założeniom,
które opierają się na prowadzeniu transparentnych rynków, zachowaniu wysokich
standardów obrotu oraz zapewnianiu jego bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu potrzeb
rynku. TGE konsekwentnie dąży do utrzymania pozycji miejsca pierwszego wyboru,
podnosząc nieustannie poziom dostarczanych usług oraz wprowadzając innowacje
w zakresie rozwiązań informatycznych. Dzięki stawianiu sobie wysoko poprzeczki,
podążaniu za trendami, TGE uzyskała status jednej z najbardziej płynnych giełd w Europie
Środkowo-Wschodniej.
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ki rozwoju, np. wprowadzanie mechanizmów wzmacniających płynność, czy
programów nagradzających animatorów.
W efekcie takich praktyk, TGE buduje
zaufanie uczestników rynku do prowadzonej działalności oraz stwarza możliwość wspólnego wypracowania jak najlepszych rozwiązań, które w rezultacie
przekładają się na ich działalność handlową i rozwój konkurencyjności.

Odbiorcy – handel energią

 TGE koncentratorem rynku
TGE jako platforma obrotu hurtowego koncentruje popyt i podaż w jednym
miejscu. Transakcje zawierane są anonimowo w ramach prowadzonych rynków energii elektrycznej, gazu ziemnego, praw majątkowych oraz uprawnień
do emisji CO2. Giełda spełnia rolę centrum handlu hurtowego, funkcjonującego na jasno określonych, publicznie dostępnych zasadach. Członkami TGE są
przedsiębiorstwa energetyczne oraz domy maklerskie. Obecnie grono członków
liczy 75 podmiotów, wśród których znajdują się zarówno firmy krajowe, jak i zagraniczne. TGE umożliwia w ten sposób
grę rynkową, a kompleksowość oferty
plasuje ją w gronie jednej z największych
giełd w Europie Środkowo-Wschodniej.

rowała w 2015 r. usługę raportowania danych transakcyjnych, uzyskując
status RRM jako jeden z pierwszych
podmiotów w Unii Europejskiej. System
RRM TGE oferuje uczestnikom rynku
kompleksową obsługę obowiązku wynikającego z Rozporządzenia REMIT.

 TGE na arenie
międzynarodowej
Działania TGE na rynku europejskim odbywają się na dwóch płaszczyznach - integracji oraz współpracy

międzynarodowej. Giełda uczestniczy
w projektach, które standaryzują rozwiązania informatyczne europejskiego
rynku energii elektrycznej oraz mają na
celu jego ujednolicenie i integrację rynków energii w UE.
TGE posiada status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego od 2015 r., a od 2017 r.
jest pełnoprawnym członkiem projektu
PCR oraz operatorem europejskiego
rynku Multi-Regional Coupling.
o

 TGE centrum informacji
rynkowej
Giełda prowadzi wielowymiarową
politykę komunikacyjną. Od lat stanowi wiarygodne źródło informacji rynkowej dla wszystkich uczestników rynku,
zainteresowanych dostępem do bieżących i archiwalnych danych o wynikach
sesji, raportów okresowych, a także bieżącej informacji o zdarzeniach
w systemie elektroenergetycznym.
TGE wykorzystuje w tym celu powołaną w 2014 r. Giełdową Platformę Informacyjną, która dostarcza informacji
o generacji, wymianie międzysystemowej oraz wskaźnikach cenowych węgla. Na podstawie publikowanych przez
giełdę danych m.in. o wolumenach,
cenach, czy ich zmienności, podmioty
mogą podejmować właściwe decyzje
biznesowe. Dodatkowo TGE zaofe-

fot: Pixabay.com
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MGGP Aero Sp. z o.o.

Ortofotomapa

- wiarygodna informacja o terenie nowym standardem w energetyce

Z

Orfotomapa powierzchniowa obejmuje wszystkie rodzaje sieci, prezentuje ich wzajemne relacje i otoczenie nie tylko w pasie
technologicznym linii energetycznej

 Jakość
Prawdopodobnie najczęściej wykorzystywana ortofotomapa powierzchniowa w branży elektroenergetycznej pochodzi z ogólnodostępnych Google Maps,
czy różnego rodzaju geoportali. Pomimo
wielu zalet informacja z takich źródeł jest

najczęściej nieaktualna, a jakość prezentowanych zdjęć w obszarach pozamiejskich niesatysfakcjonująca. Dlatego warto
zwrócić uwagę, że najważniejszym elementem wyróżniającym dedykowane ortofotomapy powierzchniowe, opracowane na podstawie jednolitych i aktualnych
zdjęć lotniczych, jest ich wysoka jakość.

 Obszar i aktualność
Obloty inspekcyjne linii wykonywane są tylko dla średnich i wysokich napięć. W związku z tym brakuje informacji
o bieżącym zagospodarowaniu terenu
największej części sieci, czyli niskich
napięć. To w tym obszarze następuje

Technologie

apewnienie ciągłego bezpieczeństwa przesyłu energii od dawna jest wspierane
precyzyjnymi danymi przestrzennymi w większości przypadków pozyskiwanymi
z pokładu śmigłowca. Platforma ta pozwala na monitoring stanu infrastruktury
elektroenergetycznej, między innymi dzięki pozyskaniu korytarzowej ortofotomapy. Jednak
sam pas technologiczny sieci WN, czy SN to nie wszystko. Co z szerszym kontekstem,
otoczeniem, czy niskim napięciem? Stąd też coraz częściej dane pozyskane ze śmigłowca
uzupełnia się ortofotomapą powierzchniową dla całych rejonów, czy nawet oddziałów
spółek dystrybucyjnych. W dalszej części przedstawiamy więcej szczegółów, które mają
decydujący wpływ na rosnącą popularność i przydatność ortofotomapy w energetyce.
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Różnice w rozdzielczości oraz zmianach zagospodarowania terenu (ostatnie zdjęcie po prawej aktualne 2019 r.)

najbardziej dynamiczny rozwój sieci drogowej, budownictwa, czy infrastruktury.
Natomiast ortofotomapa powierzchniowa obejmuje swym zasięgiem wszystkie
rodzaje sieci, prezentuje ich wzajemne
relacje, czy otoczenie. Dodatkowo, aby
rzetelnie przeprowadzić analizę mamy
do dyspozycji precyzyjną informację
o dacie i godzinie wykonania każdego fragmentu ortofotomapy, co wynika
bezpośrednio z dedykowanego i aktualnego nalotu jaki został zamówiony.

 Dokładność

Technologie

Kolejnym elementem charakteryzującym jakość jest dokładność geometryczna, dorównująca klasycznym
mapom geodezyjnym. Pozwala to na
wykonywanie precyzyjnych pomiarów
o dokładności nawet kilkunastu centymetrów jakże ważnych w sprawach

związanych z własnością gruntów, rzeczywistym przebiegiem dróg, czy zagospodarowaniem terenu.

 Szczegółowość
Szczegółowość to rozdzielczość, czyli
inaczej mówiąc, to co możemy zobaczyć
i zidentyfikować na ortofotomapie. Obecnie standardem stają się opracowania
o rozdzielczości 5 cm (wielkość piksela
w terenie) w miejsce dotychczas zamawianych 10 cm. Pozwala to rozróżniać i interpretować najmniejsze elementy zagospodarowania terenu, czy nawet oceniać
ich stan. Dzięki cyfrowej technologii znacząco poprawiła się też kolorystyka (tzw.
radiometria) dostarczanych ortofotomap,
gwarantująca poprawne warunki interpretacji w terenach zacienionych, czy dla
danych pozyskanych w gorszych warunkach oświetleniowych np. późną jesienią.

 Dostępność
Nie bez znaczenia dla popularności
ortofotomap jest ich dostępność, która wynika głównie z obniżenia kosztów pozyskiwania i przetwarzania zdjęć
lotniczych oraz coraz większej wydajności stosowanych technologii. Pozyskanie kilku, a nawet kilkunastu tysięcy
kilometrów kwadratowych ortofotomapy o rozdzielczości 5 cm zajmuje pojedyncze miesiące i kosztuje kilkakrotnie
mniej niż jeszcze 2-3 lata temu. Do tego jeszcze najnowsze technologie IT
umożliwiają szybkie jej udostępnianie
w sieci i wykorzystywanie tego typu informacji nawet na urządzeniach mobilnych w terenie (telefony, tablety). Warto
zwrócić uwagę, że w przypadku projektów powtarzalnych mamy wartość
dodaną, tj. porównywanie zmian w zagospodarowaniu terenu na podstawie

Porównanie dwóch nieaktualnych i gorszej rozdzielczości ortofotomap z wyraźną i najnowszą z 2019 r. (po prawej)
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 Zastosowania
Patrząc na cały proces dystrybucji energii, przydatność ortofotomapy można podzielić na kilka procesów
biznesowych, tj. planowanie, projektowanie, realizacja i eksploatacja sieci.
Faza planowania: priorytetem jest
identyfikowanie i klasyfikowanie potrzeb inwestycyjnych w przestrzeni
i dzięki aktualnej ortofotomapie obejmującej duży obszar - widać kierunki
rozwoju zabudowy, tendencje w zmianach zagospodarowania terenu. Dodatkowo pozwala ona na szybkie wybranie
potencjalnych korytarzy, którymi można będzie prowadzić różne warianty
przebiegu nowej sieci, uwzględniając
potencjalne przeszkody i utrudnienia.
Faza projektowania: punktem wyjścia dla każdego projektanta jest stan
istniejący. Dlatego właśnie aktualna,
wysokorozdzielcza ortofotomapa wraz
z innymi danymi przestrzennymi stanowi podstawowe źródło informacji.
Dzięki niej możemy przeprowadzić
szczegółową inwentaryzację elementów zagospodarowania terenu, pomierzyć ich wzajemne relacje jeszcze
przed przygotowaniem map do celów
projektowych. Pamiętajmy też o czytelności. Ortofotomapa przedstawia
teren taki jakim jest, a nie w postaci
schematów, symboli, czy znaków powstałych w wyniku interpretacji terenu
przez człowieka. Takie podejście pod-

nosi jakość rozwiązań projektowych,
ułatwia koordynację między branżami
i konsultacje społeczne. Nie jesteśmy
skazani na wiarę tzw. „czerwonej pieczątce”, ale mamy obiektywny materiał,
pozwalający projektantowi świadomie
podejmować decyzje.
Faza realizacji: w tym przypadku
ortofotomapa jest cennym źródłem informacji o terenie dla oferentów i wybranego wykonawcy inwestycji. Pozwala wiarygodnie wycenić realizację,
lepiej zaplanować pracę, wspiera logistykę i jest trwałą dokumentacją stanu sprzed rozpoczęcia budowy. Wraz
z mapami wektorowymi, projektem budowy stanowi cenne źródło informacji
i pokazuje szerszy kontekst zagospodarowania terenu w miejscu i wokół
realizowanej inwestycji.
Faza eksploatacji: wykorzystywanie ortofotomapy podnosi jakość informacji w oparciu, o którą zarządza się
majątkiem. Nałożenie danych branżowych własnych i innych gestorów sieci
wraz z mapami geodezyjnymi, czy planistycznymi na podkładzie ortofotomapy - daje pełen obraz sytuacji w terenie.
Widoczna na zdjęciach lotniczych jest
nawet lokalizacja niewielkich obiektów,
np. skrzynek przyłączeniowych.
Dodatkowe dane 3D, tj. skaning laserowy, umożliwiający w porównaniu
do innych metod pozyskanie chmury
punktów, penetrację roślinności, pomiar
poziomu gruntu, czy wektoryzację geometrii konstrukcji wsporczych oraz przewodów, pozyskane z pułapu śmigłowca
uzupełniają zasób mapowy. Ich zada-

Ortofotomapa dzięki dobrej jakości pozwala wyodrębnić istotne detale

niem jest wsparcie procesu utrzymywania infrastruktury i minimalizowania
ryzyk awarii, czy wyłączeń. Faza eksploatacji zakłada również proces identyfikacji potrzeb konserwacyjnych czy
inwestycyjnych, a ortofotomapa jest jednym z podstawowych źródeł informacji,
które pomagają podejmować takie działania. Ponadto, materiał ten wspomaga
decyzje w sprawach roszczeniowych,
ułatwia zaplanowanie dojazdu do urządzeń i obiektów energetycznych, np.
w sytuacjach awaryjnych łatwo sprawdzić czy droga jest utwardzona, wystarczająco szeroka na przejazd dużych
samochodów technicznych. Ortofotomapa wraz z analizą chmury punktów
jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym do planowania, realizacji
i kontroli prac wycinkowych. Ponadto
jako w pełni kartometryczny materiał
umożliwiają odczytanie współrzędnych
wybranego miejsca, pomiar odległości
i powierzchni, czy nawet identyfikację
wysokości obiektu po długości rzucanego przez niego cienia.

 Wnioski
Wyżej wymienione kompleksowe
podejście wielokrotnie już zastosowano podczas wdrożenia systemów klasy
GIS w spółkach energetycznych oraz
przy nowo projektowanych liniach wysokich i najwyższych napięć. Z ortofotomap powierzchniowych korzystają
również spółki dystrybucyjne. O słuszności tej metody niech świadczy wypowiedź jednego z Dyrektorów Pionu
Zarządzania Majątkiem Sieciowym,
który stwierdza: dane, które otrzymujemy podczas oblotu linii to nie tylko
wysokiej rozdzielczości zdjęcia infrastruktury elektroenergetycznej z różnej
perspektywy, ale również szereg informacji o infrastrukturze umożliwiających
wykonywanie wielorakich analiz przez
przeszkolonych specjalistów. Pozwala
to na podejmowanie szybszych i trafniejszych decyzji eksploatacyjnych, inwestycyjnych oraz modernizacyjnych.
o
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dwóch i więcej ortofotomap wykonanych w odstępie czasu.

55

nr 4(69)/2019

57

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

„Błękitne paliwo”
odtworzy moce wytwórcze
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna inwestuje
w aktywa zasilane niskoemisyjnym gazem

P

GE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE,
stawia na najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, które pozwolą jej
uzyskać wysoką sprawność aktywów i docelowo zmieniać się w kierunku coraz bardziej
przyjaznej środowisku. Zespół Elektrowni Dolna Odra jest tego przykładem. Łączna moc
nowych bloków gazowo-parowych, które powstaną w Elektrowni Dolna Odra wyniesie
1400 MW. Budowa o nakładach inwestycyjnych rzędu 4 mld zł to przykład transformacji
energetycznej, której liderem chce być Grupa Kapitałowa PGE.
- Realizacja projektu istotnie przyczyni się do wypełnienia celów klimatycznych UE i jest zgodna ze
światowymi trendami w energetyce,
zakładającymi budowę niskoemisyjnych
jednostek wytwórczych, co doskonale
wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE. Projektowane, nowoczesne jednostki wytwórcze będą miały szansę na długoterminowe wsparcie
dzięki mechanizmowi Rynku Mocy. Będzie to możliwe w szczególności dzięki
spełnieniu wymagań konkluzji BAT oraz
kryterium emisyjności poniżej 550 kg
CO2 /MWh, wymaganego przez Unię
Europejską - mówi Robert Ostrowski,
Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
Bloki będą zasilane wysokometanowym gazem ziemnym, a w przy-

szłości będą mogły być wyposażone
w rozwiązania techniczne umożliwiające produkcję mocy cieplnej na potrzeby odbiorców zewnętrznych w wodzie
sieciowej oraz parze technologicznej.

 Elastyczne moce dla

Zachodniopomorskiego

- Kluczowa dla PGE GiEK inwestycja oparta o paliwo gazowe zapewni odtworzenie mocy wytwórczych Elektrowni
Dolna Odra, wycofanych już z eksploatacji dwóch bloków energetycznych nr
3 i 4 oraz przewidywanego zakończenia pracy bloków nr 1 i 2, które obecnie
świadczą usługę interwencyjnej rezerwy zimnej na rzecz Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego - mówi Norbert
Grudzień, Wiceprezes ds. Inwestycji

Technologie

PGE GiEK inwestuje w aktywa
zasilane gazem, który jest paliwem
niskoemisyjnym. W połowie czerwca 2019 r. spółka ogłosiła przetarg
na wybór wykonawcy inwestycji
w Elektrowni Dolna Odra, wchodzącej w skład Zespołu Elektrowni Dola
Odra. Przedmiot zamówienia obejmie m.in. zaprojektowanie, dostawy,
budowę i montaż oraz uruchomienie
i przekazanie do eksploatacji dwóch
bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną oraz 12-letnią umową serwisową
TG. Harmonogram zakłada rozstrzygnięcie przetargu w I kwartale 2020 r.
Rozpoczęcie eksploatacji nowych
bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra planowane jest
na początek 2024 r.
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i Zarządzania Majątkiem PGE GiEK.
Bloki gazowo-parowe zostaną
zbudowane na wydzielonym terenie
znajdującym się w sąsiedztwie istniejących bloków Elektrowni Dolna
Odra w Nowym Czarnowie. Budowa
nowych bloków pozwoli na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do
terminala LNG w Świnoujściu oraz
planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe. Inwestycja ta jest także odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na
elastyczne moce w systemie energetycznym w tym regionie, ze względu
na dużą moc zainstalowaną lądowych
farm wiatrowych, których produkcja
energii uzależniona jest od zmiennych
warunków pogodowych. Odtworzenie mocy wytwórczych w Elektrowni
Dolna Odra to jeden z priorytetów inwestycyjnych Grupy PGE, pozwalający Zespołowi Elektrowni Dolna Odra
na utrzymanie pozycji lidera wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na
Pomorzu Zachodnim.

PGE GiEK planuje w Elektrowni
Dolna Odra budowę dwóch nowych
bloków energetycznych o łącznej
mocy około 1400 MW. Bloki będą
zasilane paliwem gazowym. W ZEDO powstaną również elektrownie
fotowoltaiczne. Dzięki nowym inwestycjom cały kompleks ewoluuje
w kierunku wielopaliwowego i niskoemisyjnego zakładu energetycznego.

 PGE odtwarza moce:
Opole, Turów, Dolna
Odra…

Strategiczna decyzja o rozbudowie Elektrowni Dolna Odra ma na
celu odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni, zapewnienie jej
długoterminowej konkurencyjności
i zgodności z wymaganiami polityki klimatyczno-energetycznej UE.
Po rozbudowie moce zainstalowane w Elektrowni Dolna Odra wzrosną ponad dwukrotnie, co sprawi,
że EDO znajdzie się w czołówce

największych polskich elektrowni.
Jednocześnie będzie w stanie pokryć rosnące zapotrzebowanie na
elastyczne moce w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
Spółka PGE GiEK finalizuje
dwie największe inwestycje Grupy
PGE w ostatnich latach, czyli budowę dwóch nowych bloków w Opolu o łącznej mocy 1800 MW i budowę nowego bloku w Turowie o mocy
496 MW. W Opolu bloki już produkują energię elektryczną. Do grona tych
megainwestycji dołączą dwa bloki
gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra. Spółka jest przekonana, że
podobnie jak w przypadku realizowanych do tej pory przez nią inwestycji, przedsięwzięcie to będzie kołem
zamachowym dla rozwoju lokalnego rynku, a w dłuższej perspektywie - dużym wsparciem dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
i gwarancją stabilnych miejsc pracy
dla lokalnej społeczności.

Projekt budowy bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra

2 x ~700 MW

klasa H/J

sprawnościnetto 61%

nakłady ~4

mld PLN
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Uzasadnienie strategiczne
•

Odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni

•

Zapewnienie długoterminowej konkurencyjności i zgodności
z wymaganiami polityki klimatyczno‐energetycznej UE

•

Miejsca pracy

•

Rosnące zapotrzebowanie na elastyczne moce w KSE

•

Rosnąca dostępność do paliwa gazowego dzięki m.in. budowie
Baltic Pipe i rozbudowie terminala LNG

Limit wsparcia rynku mocy
< 550 kgCO2/MWh

Harmonogram*
styczeń 2019

Zgłoszenie bloków w certyfikacji ogólnej rynku mocy

maj/czerwiec 2019

Ogłoszenie postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy

grudzień 2019

Aukcja główna rynku mocy na rok 2024

I kw. 2020

Rozstrzygnięcie postępowania na Wybór Generalnego Wykonawcy

IV kw. 2023

Rozpoczęcie eksploatacji

*Harmonogram projektu uzależniony od terminu realizacji przyłącza gazowego

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

4

Rys. W odniesieniu do podobnych inwestycji realizowanych w Europie można szacować, że budowa nowych bloków
w Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie wiązała się z nakładami inwestycyjnymi rzędu ok. 4 mld zł
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Dostosowanie ZEDO do BAT

Elektrownia Dolna Odra

Elektrociepłownia Pomorzany

•

Dostosowanie bloków 5 – 8

•

Dostosowanie dwóch kotłów Benson

•

•

Nakłady inwestycyjne ~ 240 mln PLN

•

Nakłady inwestycyjne ~ 215 mln PLN

•

•

W harmonogramie do sierpnia 2021 r.

•

W harmonogramie do końca 2019 r.

•

 Milionowe inwestycje
w ZEDO

Oprócz budowy dwóch nowych
bloków energetycznych w elektrowni w Nowym Czarnowie elektrownie
Zespołu Dolna Odra (Elektrownia Dolna Odra i Elektrownia Pomorzany)
zostaną dostosowane do zaostrzo-

nych wymagań środowiskowych, tzw.
Konkluzji BAT, które wejdą w życie
w sierpniu 2021 r.
W ciągu ostatnich trzech lat w elektrowniach ZEDO na inwestycje prośrodowiskowe i odtworzeniowe PGE
GiEK wydała 384 mln zł. Do 2021 r.
planowane wydatki na modernizacje
oraz rozwój poszczególnych jednostek,

59

w tym nowo budowanych, będą blisko
4-krotnie większe, z czego na samą
Elektrownię Dolna Odra przypadnie
ponad 1,2 mld zł.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo
energetyczne regionu i pewną przyszłość tego największego na Pomorzu Zachodnim zakładu produkującego energię elektryczną, niezbędna
jest modernizacja istniejących jednostek. W szczególności bloki 5-8
w Elektrowni Dolna Odra muszą zostać dostosowane do unijnych wymaElektrociepłownia
Szczecin
gań ekologicznych.
Na modernizację
tych jednostek planujemy przeznaczyć ok. 235
mln
zł. W ramach tej
Dostosowanie
kotła
biomasowego
kwoty
zabudujemy
5-8
Nakłady inwestycyjne ~ 30na
mlnblokach
PLN
katalityczne instalacje odazotowania
W harmonogramie do sierpnia 2021 r.
spalin, a także zmodernizujemy instalacje odsiarczania spalin na blokach
nr 7 i 8 - informuje Robert Ostrowski.
Polska Grupa Energetyczna
5
ZadaniaPGEobejmują
dostawęS.A.
i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650
bloków nr 5, 6, 7, 8 oraz modernizację
oczyszczalni ścieków IOS w Elektrowni Dolna Odra.
Termin zakończenia inwestycji
planowany jest na IV kwartał 2021 r.

Potencjał
Potencjałrozwoju
rozwojuPV
PVna
naterenach
terenachZEDO
ZEDO
• • Strategia
StrategiaGK
GKPGE
PGEzakłada
zakładaosiągnięcie
osiągnięcie25%
25%
udziału
udziałuwwprodukcji
produkcjienergii
energiiz zOZE
OZEwwPolsce
Polsceww
2030
2030roku.
roku.
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• • Cel
Celbędzie
będzierealizowany
realizowanyprzez
przezProgram
Program
Offshore,
Offshore,ale
alepotrzebne
potrzebnejest
jestwykorzystanie
wykorzystanie
potencjału
potencjałutakże
takżeinnych
innychtechnologii
technologiim.in.
m.in.
fotowoltaiki.
fotowoltaiki.
• • WWkwietniu
kwietniubr.
br.Zarząd
ZarządPGE
PGEuruchomił
uruchomiłProgram
Program
PV
PVGK
GKPGE.
PGE.Zakłada
Zakładaon
onuzyskanie
uzyskanie25%
25%udziału
udziału
PGE
PGEwwkrajowym
krajowymrynku
rynkuPV
PVdo
do2030,
2030,cocoww
zależności
zależnościod
odprognoz
prognozoznacza
oznaczaod
od1,5
1,5do
do
nawet
nawet2,5
2,5GW
GWmocy.
mocy.
• • Wykonane
Wykonanedotychczas
dotychczasanalizy
analizypokazują,
pokazują,żeżena
na
terenach
terenachZEDO
ZEDOistnieje
istniejeduży
dużypotencjał
potencjał
budowy
budowymocy
mocyPV
PV––docelowo
docelowonawet
nawet125
125MW.
MW.
Projekty
Projektytetebędą
będąrealizowane
realizowanewwramach
ramach
Programu
ProgramuPV
PVGK
GKPGE.
PGE.
PGE
PGEPolska
PolskaGrupa
GrupaEnergetyczna
EnergetycznaS.A.
S.A. 6 6
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Realizacja pozwoli na prawie trzykrotne zmniejszenie emisji tlenków
azotu do atmosfery oraz ograniczy
emisję substancji zawartych w ściekach z chemicznej oczyszczalni ścieków IOS.
- Niewiele mniej środków - ok. 215
mln zł, przeznaczymy na dostosowanie
do konkluzji BAT Elektrowni Pomorzany
- dodał Norbert Grudzień.
3 lipca podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla
potrzeb realizacji projektu „Dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni
Dolna Odra do wymagań konkluzji
BAT”. Usługę wykona Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST ze Szczecina. Przedmiotem
umowy jest wykonanie usługi w zakresie koordynacji, monitorowania,
kontroli, weryfikacji, opiniowania oraz
nadzoru nad realizacją dwóch zadań
realizowanych w ramach programu inwestycyjnego dostosowanie bloków
nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do
wymagań konkluzji BAT.
W Elektrowni Pomorzany realizowany jest już program inwestycyjny, który przede wszystkim zakłada
budowę instalacji odsiarczania spalin (IOS) oraz instalacji odazotowania spalin (SCR). W drugim kwartale
2018 r. przekazano do eksploatacji
instalację SCR dla bloku A, a w styczniu 2019 r. instalację SCR dla bloku
B. Dzięki tej inwestycji emisja tlenków
azotu z elektrowni zmniejszy się ponad trzykrotnie, co przełoży się na
poprawę jakości powietrza w Szczecinie i zapewni pracę zakładu jako
podstawowego źródła ciepła dla miasta na kolejne dekady.

 Słoneczna energia
Wykonane dotychczas przez
PGE analizy pokazują, że na terenach ZEDO istnieje duży potencjał
budowy mocy, wykorzystujących
energię pochodzącą ze słońca (PV).
W ramach uruchomionego w kwietniu Programu PV GK PGE na tere-

W latach 70. budowa Elektrowni Dolna Odra była jedną z najważniejszych inwestycji
w naszym kraju

Już w latach 90. w Elektrowni Dolna Odra zrealizowano kompleksowy program
modernizacji podstawowych urządzeń energetycznych. Produkcja EDO przeznaczona
jest dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i zasilenia w ciepło miasta Gryfino

nach ZEDO mogą powstać farmy
fotowoltaiczne o łącznej mocy ok.
100 MW. Program zakłada uzyskanie
25% udziału PGE w krajowym rynku
PV do 2030 r., co w zależności od
prognoz oznacza od 1,5 do nawet
2,5 GW mocy. Zgodnie ze Strategią
GK PGE do 2030 r. zakładany udział
w produkcji energii z OZE osiągnie
25%. Cel ten będzie realizowany
przede wszystkim przez Program
Offshore, którego uzupełnieniem będzie energia wyprodukowana w panelach słonecznych oraz lądowych
farm wiatrowych.

 Rozwój społeczno-

gospodarczy regionu

Zespół Elektrowni Dolna Odra jest
bardzo ważnym zakładem województwa zachodniopomorskiego. Inwestycje, które PGE GiEK planuje w swoim
oddziale, nie tylko w dłuższej perspektywie, będą wsparciem dla Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego, ale
przyczynią się do rozwoju lokalnego
rynku i stworzą miejsca pracy dla lokalnej społeczności. Elektrownia Dolna Odra, w której powstaną dwa bloki
gazowe, jest najmłodszą elektrownią
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ZEDO. 10 kwietnia 1974 r. o godz. 6:12
jej pierwszy blok przeszedł synchronizację z KSE, a 29 kwietnia został
przekazany do eksploatacji. Elektrownia Dolna Odra od 45 lat produkuje
energię elektryczną.

Pierwszy pracujący blok energetyczny otrzymał nazwę „Danusia”
i był wówczas najkrócej budowanym w Polsce blokiem o mocy 200
MW - licząc od początku robót cyklowych jego budowa trwała 30 miesięcy. 4 maja oficjalnie uruchomiono
jednostkę. Ósmy, ostatni z bloków
oddano do eksploatacji w styczniu
1977 r. Budowa elektrowni 8 x 200
MW zakończyła się 8 miesięcy wcześniej niż przewidywały to założenia
techniczno-ekonomiczne. Od tego
momentu Elektrownia Dolna Odra
pracowała mocą ośmiu jednostek,
po 200 MW każda.
Dzisiaj EDO jest konwencjonalną
elektrownią blokową z otwartym układem chłodzenia. Od 2014 r. dysponuje sześcioma blokami energetycznymi o łącznej mocy elektrycznej 1362
MWe i cieplnej 100,81 MWt. Elektrownia pełni funkcję jednostki must run,
co oznacza, że jej praca wymuszona jest względami bezpieczeństwa
sieciowego. Układy technologiczne elektrowni przystosowane są do
świadczenia pełnego pakietu usług
systemowych na rzecz Krajowego
Systemu Energetycznego.
291 424 godzin i 6 minut - czas, jaki przepracował blok od momentu
uruchomienia do 1 kwietnia 2019 r.
1449 razy blok był uruchamiany
w swojej historii
17 500 - tyle godzin pracuje „Danusia” razem z blokiem nr 2 w tzw. derogacji i pozostaje w dyspozycji PSE
w ramach świadczenia usługi Interwencyjnej Rezerwy Zimnej
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 Moc „Danusi”
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 Historia budowy

Elektrowni Dolna Odra

 1970
W pierwszym roku budowy wykonano roboty o wartości 65 mln zł. Obejmowały one: niwelację znacznej części
terenu, budowę kilku kilometrów dróg dojazdowych, torów kolejowych, tymczasowego zaplecza technicznego, tj. budowę
centralnej betoniarni, warsztatów mechanicznych, bazy transportowej, magazynu
materiałów budowlanych. Jednocześnie
pospiesznie budowano hotel robotniczy
„Na Rozstajach”.

 1971
Zrealizowane roboty budowlane
osiągnęły wartość 263 mln zł. W dalszym ciągu trwały intensywne prace
ziemne: przy kanałach wody chłodzącej i budowie wałów przeciwpowodziowych. W czerwcu rozpoczął funkcjonowanie hotel robotniczy „Na Rozstajach”,
a nieco później stołówka. Przed zimą
uruchomiona została kotłownia, która zasilała w ciepło cały plac budowy.
1 listopada rozpoczęły się wykopy pod
główny budynek elektrowni.

czak bloku (serce kotła) nr 2 wciągnięto
w marcu, a bloku nr 3 - w sierpniu. Jesienią przystąpiono do montażu urządzeń drugiego turbozespołu. Wartość
wykonanych prac wyniosła 624 mln zł.
1 lipca Zarządzeniem Dyrektorów
Zjednoczenia Energetyki i Zjednoczenia Przedsiębiorstw Budowy Elektrowni
i Przemysłu powołane zostało kierownictwo rozruchu elektrowni.

 1974

Technologie

 1972
Wykonanie w tym roku robót budowlano-montażowych o wartości 445 mln zł
i osiągnięcie znacznego zaawansowania
rzeczowego, w szczególności zamknięcie budynku głównego w zakresie dwóch
bloków było osiągnięciem nienotowanym
dotychczas na budowach nowych elektrowni z blokami 200 MW.
Rada ministrów podjęła uchwałę
dotyczącą skrócenia czasu budowy
z 36 miesięcy do 33 miesięcy dla budowy bloku pierwszego oraz z 71 miesięcy do 63 miesięcy dla prac kończących
budowę ostatniego, ósmego bloku.

Pierwszy próbny rozruch przeprowadzono w niedzielę 7 kwietnia o godzinie 5:10. 10 kwietnia o godz. 6:12
przeprowadzono pierwszą synchronizację z państwowym systemem elektroenergetycznym, a 29 kwietnia blok nr
1 po pomyślnie przeprowadzonym rozruchu próbnym i odbiorze technicznym
został przekazany do eksploatacji wraz
z 53 obiektami ogólnoelektrownianymi
i pomocniczymi. W tym roku przekazano również do eksploatacji blok nr 2 (1
września) i zsynchronizowano blok nr 3
(31 grudnia). Wartość robót budowlano-montażowych wyniosła 802 mln zł.

 1973

 „Danusia” produkuje

Wykonano większość prac budowlanych i montażowych pierwszego ciągu nawęglania. Na bloku nr 1
zamontowano kocioł, przeprowadzając
urzędową próbę wodną 27 lipca. Wal-

energię

 1975
W szóstym roku budowy zrealizowano roboty budowlano-montażowe o war-

tości 834 mln zł. 15 marca do eksploatacji
zostaje przekazany blok nr 3, 13 sierpnia - blok nr 4, a 31 grudnia - blok nr 5.

 1976
Do użytku oddano kolejne dwa bloki: nr 6 (2 sierpnia) i nr 7 (20 listopada). Równolegle z budową elektrowni
kontynuowana była i zakończona w IV
kwartale tego roku budowa rozdzielni
Krajnik. W grudniu uruchomiono autotransformator 500 MVA, 400/220 kV
i po raz pierwszy włączono do rozdzielni linię 400 kV. Wartość robót budowlano-montażowych wyniosła 595 mln zł.

 1977
W ostatnim roku budowy, w styczniu, kontynuowano rozpoczęte prace
rozruchowe na bloku nr 8. Został on
zsynchronizowany z siecią energetyczną 13 stycznia, a po ruchu próbnym
przekazany do eksploatacji 31 stycznia.
Tym samym zakończono budowę elektrowni 8 x 200 MW o 8 miesięcy wcześniej niż zatwierdzono w założeniach
techniczno-ekonomicznych budowy.
Większość przekazanych bloków
osiągnęła projektowane zdolności produkcyjne już w pierwszym miesiącu
eksploatacji, a wszystkie przed planowanym terminem.
o

nr 4(69)/2019

63

Włodzimierz Hrymniak, Departament Rozwoju Innowacji,
Polski Fundusz Rozwoju

Ogniwa do baterii
litowo-jonowych
- strategiczne dobro XXI w.

O

gniwa do baterii litowo-jonowych, główny element składowy baterii do
samochodów elektrycznych, stały się strategicznym towarem rynkowym.
Popyt na baterie/ogniwa przewyższa podaż (rynek dostawcy), tworząc jeden
z najszybciej rosnących globalnie rynków. Technologię ich masowej produkcji
opanowały Chiny, Korea, Japonia oraz USA. Szacuje się, że Europa ma do
nadrobienia dystans ok. 10 lat.
graczem na rynku związanym z produkcją ogniw i baterii oraz zamienić rolę
importera ropy na rolę eksportera „ropy przyszłości”, czyli ogniw do baterii.

 Ogniwa do baterii
litowo-jonowych

Ogniwa litowo-jonowe są głównym
elementem składowym baterii do samochodów elektrycznych. Kluczowymi
komponentami ogniw są anoda, katoda,
elektrolit, separator oraz surowce i materiały niezbędne do ich produkcji. Rynek produkcji ogniw jest dzisiaj rynkiem
dostawców (oni dyktują warunki). Popyt
przewyższa podaż, a prognozy przewidują jego gwałtowny wzrost. Ogniwa do
baterii, baterie oraz technologia związana z całym cyklem życia baterii stają

się dobrem strategicznym warunkującym globalną konkurencyjność w coraz
większej ilości sektorów takich jak np.
elektronarzędzia, elektromobilność, czy
magazyny energii.

 Kontekst globalny
Przez lata głównym odbiorcą przemysłu produkcji baterii litowo-jonowych był przemysł elektroniczny. Obserwowany w ostatnich latach rozwój
elektromobilności w skali globalnej
nadał temu segmentowi nową, strategiczną rolę. Rynek baterii dla sektora
elektromobilności to jeden z najszybciej rosnących globalnych rynków.
W 2017 r. ponad połowa (~77 GWh)
globalnej produkcji baterii (120 GWh)
była dedykowana dla tego sektora.

Ekomobility

Koniecznością jest stworzenie konkurencyjnego globalnie europejskiego
przemysłu związanego z produkcją ogniw
i baterii oraz rozwój kompetencji w tym
obszarze. Komisja Europejska uruchomiła strategiczną inicjatywę pod nazwą EBA
(European Battery Alliance), której celem
jest stworzenie warunków dla powstania takiego przemysłu. IPCEI (Important
Projects of Common European Interest)
jest jednym z kluczowych instrumentów
Komisji Europejskiej wspierających strategiczne inicjatywy gospodarcze wynikające z wyzwań globalnej konkurencji.
Polska jest bardzo aktywnym
uczestnikiem EBA oraz istotnym graczem w europejskim ekosystemie przemysłu produkcji ogniw i baterii. Polska
ma potencjał gospodarczy oraz naukowy, aby stać się istotnym europejskim

Ekomobility
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Szacuje się, że globalna flota samochodów elektrycznych wzrośnie z dzisiejszych niecałych 6 mln (na koniec
2018) do co najmniej 50-150 mln
w 2028, co przełoży się na gwałtowny wzrost popytu w najbliższych latach. Instytut Fraunhofera przewiduje, że globalne zapotrzebowanie na
baterie tylko w segmencie samochodów elektrycznych (EV) wygeneruje
popyt na ok. 900 GWh w 2025 r. i aż
3000 GWh w 2030 r., co odpowiada
odpowiednio 30 i 100 tzw. gigafactory o wydajności produkcji 30 GWh/r.
VW, jeden z największych światowych
producentów samochodów, planuje
do 2025 r. wydać na baterie 57 mld
USD i ocenia, że jego zapotrzebowanie w 2028 r. będzie odpowiadało
produkcji ok. 8 gigafactory.
Dzisiaj liderami w produkcji samochodów elektrycznych nie jest Europa,
ale Chiny, Japonia i USA. Liderami w produkcji ogniw do baterii (kluczowy i strategiczny ich komponent) są Chiny, Korea,
Japonia i USA. Ich strategią jest dzisiaj
lokowanie swojej produkcji w Europie.

 Kontekst europejski
Z punktu widzenia Unii Europejskiej,
bycie globalnym graczem na tym rynku
to nie „tylko” kwestia o dużym znaczeniu
gospodarczym, ale także strategicznie
ważna kwestia z punktu widzenia bez-

pieczeństwa. Powodów jest co najmniej
kilka. Baterie stanowią obecnie nawet
ponad 30% wartości pojazdów elektrycznych (mają duży wpływ na cenę,
jakość, zasięg i konkurencyjność samochodów). Europejski przemysł samochodowy ma ogromne znaczenie
dla europejskiej gospodarki. Baterie oraz
IT stają się (w miejsce silnika) kluczową
wartością dodaną samochodów elektrycznych, decydującą o ich konkurencyjności. Na globalny rynek wchodzą
nowi gracze z planami produkcji autonomicznych elektrycznych samochodów,
nieuchronna wydaje się zmiana modelu
korzystania z samochodów (użytkowanie w miejsce posiadania), co zmniejszy

przywiązanie użytkowników do marki
i zwiększy ekspozycję sektora na globalną konkurencję.
Jako Europa mamy dużo do wygrania lub stracenia. W samych Niemczech
branża motoryzacyjna to największa
gałąź przemysłu odpowiadająca za
24% jego obrotów (444 mld euro), zatrudniająca ok. 800 tys. osób. Rewolucja w tak ważnym segmencie gospodarki, to zarówno szansa, jak i ryzyko.
W związku z powyższym, Komisja
Europejska (Komisarz Šefčovič) zainicjował strategiczną inicjatywę EBA, której
celem jest zbudowanie konkurencyjnego
globalnie europejskiego przemysłu adresującego cały łańcuch produkcji baterii
(surowce, materiały, produkcja ogniw,
produkcja baterii, recykling).
Głównym instrumentem wspierającym rozwój sektora w ramach EBA
stał się IPCEI (Important Projects of
Common European Interest). W jego
ramach, Komisja Europejska dopuszcza notyfikowanie pomocy publicznej
dla innowacyjnych projektów kreujących nowe gałęzie przemysłu w Europie w strategicznych sektorach poddanych globalnej konkurencji.
Konieczność rozwoju sektora związanego z produkcją ogniw, stała się
także jednym z elementów strategicznej dyskusji o nowej polityce przemysłowej Unii Europejskiej, która zaadre-
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suje wyzwania globalnej konkurencji.
Podobne dylematy gospodarczo-polityczne w kontekście globalnej konkurencji dotyczą także innych strategicz
nych sektorów gospodarki, takich jak:
mikroelektroniki, technologii cyfrowych,
5G, sztucznej inteligencji, autonomii, itd.

 Kontekst krajowy

on surowce, materiały i komponenty do
ogniw, produkcję ogniw, produkcję baterii oraz recykling. W wielu obszarach
takich jak recykling, czy projektowanie
ogniw i ich komponentów, Polska dysponuje znaczącym potencjałem naukowym. Warto wymienić w tym kontekście
Polskie Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii (PolStorEn),
czy Instytut Metali Nieżelaznych CLAIO (Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw) będący dzisiaj częścią
Sieci Badawczej Łukasiewicza. Warunkiem uruchomienia tego potencjału naukowego jest jego włączenie w projekty
przedsiębiorców. Taką szansę stwarza
m.in. wspomniany mechanizm IPCEI,
który jest dedykowany projektom obej-

mującym fazy R&D oraz FID (First Industrial Deployment). Ponieważ omawiany obszar to niewątpliwie strategiczny
i innowacyjny kierunek rozwoju przemysłu, powinien on zostać uwzględniony w instrumentach finansowania
opartych zarówno o środki unijne (POIR), jak i krajowe oraz znaleźć odzwierciedlenie w programach takich instytucji
jak NCBR, czy NFOŚiGW. Z perspektywy finansowania prac badawczo-naukowych to bez wątpienia kandydat na
wieloletni program o charakterze strategicznym. Warto potraktować tę „ropę
przyszłości” jakim są ogniwa i przemysł
z nimi związany jako dobro strategiczne
i szansę dla polskiego przemysłu i nauki.
fot. Pol. Rzeszowska

o

W dniach 1-2 kwietnia 2019 r. na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się IV
Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa
rozwoju”. W trakcie konferencji odbył się panel dyskusyjny „Elektromobilność
- łańcuch wartości systemów ładowania”, którego głównym tematem były
powyżej poruszane zagadnienia. Współorganizatorem oraz moderatorem
panelu był Włodzimierz Hrymniak z Polskiego Funduszu Rozwoju, koordynator
programu E-bus z ramienia PFR. W panelu wzięli udział: Jan Kamoji-Czapiński
(Dyrektor Obszaru Inwestycji Bezpośrednich PAIH), Michał Maćkowiak
(Dyrektor ds. Innowacji Rafako S.A.), Jakub Miler (Prezes Zarządu InnoEnergy
Central Europe Polska Sp. z o.o.), Prof. Piotr Moncarz (Stanford University),
Dr hab. inż. Marek Marcinek (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii), Dr
Konrad Popławski (Ośrodek Studiów Wschodnich).
Celem Konferencji było wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką
dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko
pojętego sektora energii. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut
Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Katedrę Ekonomii
Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (www.instytutpe.pl).

Ekomobility

Przemysł motoryzacyjny, którego
istotną częścią w rewolucji elektromobilności stają ogniwa i baterie, jest jednym z największych sektorów polskiej
gospodarki. Wartość produkcji branży
motoryzacyjnej odpowiada za ok. 15%
produkcji sprzedanej przemysłu (~150
mld PLN w 2018), a sektor zatrudnia bezpośrednio ok. 180 tys. osób. Z uwagi na
wiele zlokalizowanych w Polsce inwestycji z sektora elektromobilności, staliśmy
się już istotnym graczem w europejskim
ekosystemie tego przemysłu. Najbardziej strategiczną inwestycją jest fabryka
ogniw i baterii LG Chem w Kobierzycach
pod Wrocławiem (docelowo ~3 mld PLN,
~6 tys. pracowników). Obecna skala produkcji fabryki LG Chem (~20 GWh) czyni ją największą fabryką w Europie. LG
Chem planuje rozbudować jej zdolności
produkcyjne do poziomu 70 GWh rocznie
(dla porównania fabryka TESLI w USA to
35 GWh). W Polsce ulokowali się także
inni krajowi i zagraniczni inwestorzy istotni
z perspektywy rozwoju sektora produkcji
ogniw i baterii m.in.: Umicore (materiały
katodowe), SK Innovation (separatory),
Guotai Huarong (elektrolit), SGL Carbon
(materiały anodowe), Johnson Matthey
(tlenek niklowy), Daimler, Northvolt Polska, Impact Clean Power Technology,
Johnson Matthey, Wamtechnik (produkcja baterii).
Polska, poprzez zaangażowanie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, jest bardzo aktywnym uczestnikiem inicjatywy EBA. Celem tych działań
jest wpisanie polskich przedsiębiorców
w działania prowadzące do stworzenia
nowych, innowacyjnych gałęzi przemysłu w całym łańcuchu wartości związanym z cyklem życia baterii. Obejmuje
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Infrastruktura ładowania
pojazdów elektrycznych w Polsce*

W

raz z rozwojem e-mobilności i zwiększającej się liczby dostępnych modeli
samochodów zasilanych energią elektryczną rośnie zapotrzebowanie na
infrastrukturę ładowania takich pojazdów. Podstawowy podział technologiczny
w tym obszarze rozróżnia stacje ładowania zasilane prądem zmiennym (AC) oraz
stacje ładowania zasilane prądem stałym (DC).

 Rodzaje i standardy

Ekomobility

stacji ładowania

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna określa cztery tryby ładowania zgodne z normą IEC 62196:
 Tryb 1 (Mode 1) - wolne lub półszybkie ładowanie ze zwykłego
gniazdka elektrycznego jednofazowego lub trójfazowego, bez specjalnych systemów ochrony;
 Tryb 2 (Mode 2) - wolne lub półszybkie ładowanie z normalnego
gniazda, ale z podstawowymi systemami ochrony, charakterystycznymi dla EV;
 Tryb 3 (Mode 3) - wolne lub półszybkie ładowanie za pomocą specjalnego gniazda wielopinowego
EV z zaawansowanymi funkcjami
sterującymi i zabezpieczającymi;
 Tryb 4 (Mode 4) - wolne, półszybkie lub szybkie ładowanie za pomocą specjalnych technologii
ładowania (wyłącznie DC).
Większość standardów złączy do-

tyczy prądu zmiennego, ponieważ ten
jest łatwiej dostępny. W przypadku ładowania z wykorzystaniem AC najczęściej
spotykane w pojazdach są ładowarki
o mocy 3,6 kW. Nowsze konstrukcje
samochodów elektrycznych posiadają
już wbudowane ładowarki o większych
mocach: 6 kW. Gniazda ładowania prądem zmiennym mają trzy standardy złączy wbudowanych w pojazdach1:

 Type 1
Type 1 to standard ładowania obowiązujący przede wszystkim na terenie USA. Umożliwia ładowanie mocami
1,92 kilowata (kW), 7,2 kW, 7,68 kW do
maksymalnie 19,2 kW. Złącze dostarcza wyłącznie prąd przemienny, jednolub dwufazowy. Na rynku funkcjonują
obecnie także wersje zmodyfikowane tego rodzaju złączy, umożliwiające
ładowanie przy wykorzystaniu prądu
zmiennego, jednakże ze znacznie większym napięciem: 36 kW (Type 1 Level
1) lub 90 kW (Type 2 Level 2). Istnieje

także możliwość przerobienia złączy
typu Type 1 na wtyczki do ładowania
prądem stałym (Type 1 combo).

 Type 2 (system
Mennekes)

Złącze standardu Type 2 nazywane w literaturze także „Mennekes”
od nazwy firmy, która ją opracowała.
Type 2 w podstawowej wersji został
w 2013 r. uznany za oficjalny standard
złączy ładowania na terenie Unii Europejskiej. Stosują go obecnie wszystkie
auta sprzedawane na terenie krajów
unijnych, w tym także Tesla. Podobnie jak model Type 1 także model Type
2 można dostosować do korzystania
z prądu stałego.

 Type 3
Model Type 3, nazywany także złączem typu Scame, to najstarszy rodzaj
złącza. Ten standard gniazda występuje przede wszystkim w małych pojaz-
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deMO lub CCS/Combo. Czas ładowania pojazdu wynosi do kilkunastu minut,
w zależności od pojazdu. CHAdeMO
to standard, pozwala na dostarczenie
prądu stałego o mocy do 62,5 kW (500
wolt, 125 amperów). CCS (ang. Combined Charging System) Combo2 to
z kolei rozszerzenie standardu Type 2
o dwa duże piny ładowania prądem stałym. Standard Combo2 obsługuje stacje
ładowania z mocą nawet do 350 kW.
Ostateczna moc ładowania zależy jednak od modelu samochodu.
Natomiast z punktu widzenia mocy
punktu ładowania wyróżnia się następujące rodzaje punktów ładowania2:
wolne (AC) - o mocy do 7 kW,
 przyśpieszone (AC) o mocy 7-43 kW,
 szybkie (DC) o mocy 41-145 kW,
 ultraszybkie (DC) o mocy 150350 kW.

 Założenia zawarte

w ustawie
o elektromobilności
i paliwach alternatywnych

Infrastruktura ładująca jest jednym
z kluczowych elementów procesu wdrażania elektromobilności na szeroką skalę.
Odpowiednio rozbudowana i prawidłowo
funkcjonująca sieć punktów ładowania

jest niezbędna do zmian preferencji konsumentów i zniwelowania obaw przed
korzystaniem z pojazdów o napędzie
alternatywnym do tradycyjnego silnika
spalinowego. Powyższe zagadnienie
zostało uwzględnione w dokumentach
strategicznych przyjmowanych w Polsce. Ustawa nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego (JST) obowiązek
wybudowania w terminie do 31 grudnia
2020 r. minimalnej liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych związanych z charakterystyką demograficzną
i transportową danej gminy (tab. 1).
Ustawa wyznaczyła konkretne
minima dotyczące liczby funkcjonujących punktów ładowania, jednak
w dokumencie nie wskazano, w jaki sposób określać lokalizację takich
urządzeń oraz jak ich funkcjonowanie
może wpłynąć na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych w Polsce.

 Modele służące

określeniu optymalnej
lokalizacji punktów
ładowania

Znalezienie optymalnej lokalizacji punktów ładowania pojazdów EV
jest trudnym i stosunkowo nowym
zagadnieniem. Dotychczasowe tren-

Wymagana liczba punktów ładowania samochodów
elektrycznych do 31.12.2020

Charakterystyka gminy
Liczba mieszkańców > 1 000 000
Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ≥ 600 000
Wskaźnik motoryzacji* ≥ 700

1000

Liczba mieszkańców > 300 000
Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ≥ 200 000
Wskaźnik motoryzacji ≥ 500

210

Liczba mieszkańców > 150 000
Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ≥ 95 000
Wskaźnik motoryzacji ≥ 400

100

Liczba mieszkańców > 100 000
Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ≥ 600 000
Wskaźnik motoryzacji ≥ 400

60

*Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych na 1000 mieszkańców
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy
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dach elektrycznych, wyprodukowanych
przed 2010 r. Aktualnie punkty ładowania z tym typem złączy już praktycznie nie występują. Przy wykorzystaniu
stacji ładowania zasilanych prądem
zmiennym istotnym punktem jest charakterystyka sieci elektrycznej mająca
wpływ na poziom ładowania:
 instalacja jednofazowa umożliwia
ładowanie z napięciem maksymalnie do 3,6 kW,
 instalacja dwufazowa umożliwia ładowanie z napięciem maksymalnie
do 6,6 kW,
 instalacja trójfazowa umożliwia ładowanie z napięciem maksymalnie
do 44 kW.
Drugim sposobem jest wykorzystanie stacji szybkiego ładowania zasilanej
prądem stałym. Nowe standardy gniazd
i złączy zmierzają do wykorzystania wyłącznie prądu stałego. W tego typu rozwiązaniach ładowarka sama wytwarza prąd stały, który samochód kieruje
bezpośrednio do baterii. Stosowanie
prądu stałego znacząco przyspiesza
proces ładowania auta. Jest to obecnie
najszybszy sposób ładowania pojazdu
elektrycznego. W stacjach zasilanych
prądem stałym samochód elektryczny
ładuje się za pomocą wbudowanego
w pojazd gniazda dwóch typów: CHA-

67

68

nr 4(69)/2019

Ekomobility

dy w rozwoju elektromobilności na
świecie wskazują, iż większość - około 80% - cyklów ładowania pojazdów
EV odbywa się w miejscu zamieszkania właściciela samochodu3. Według
przeprowadzonych badań kierowcy
zdecydowanie preferują dom jako miejsce ładowania pojazdu, nawet w przypadku gdy dysponują punktem ładowania w miejscu pracy. Duża część
kierowców pojazdów EV nie dysponuje jednak punktem ładowania w domu
i korzysta z ogólnodostępnych sieci
ładowarek. Określenie ich lokalizacji
można oprzeć na ogólnych wytycznych
lub szczegółowych modelach, którym
poświęcono wiele badań w literaturze
przedmiotu. Generalne ramy dotyczące
lokalizacji punktów ładowania obejmują
następujące wytyczne4:
 10-20% miejsc parkingowych na
gęsto zabudowanym terenie (bez
strzeżonego parkingu powinno być
przeznaczonych na stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
 Duża liczba ładowarek zlokalizowanych obok siebie (tzw. huby po
10-20 urządzeń) są najefektywniejszym sposobem budowy infrastruktury ładowania. Ich tworzenie

upraszcza dostęp do sieci energetycznej oraz zmniejsza czas oczekiwania na ładowanie.
 Proces określania lokalizacji publicznych stacji ładowania powinien uwzględniać konsultacje
społeczne i zgłaszane potrzeby
mieszkańców. Takie oddolne podejście sprawdziło się już w wielu
ośrodkach miejskich z dużą liczbą
samochodów EV.
 Przy planowaniu i budowie sieci ładowania pojazdów EV należy
szczególnie uwzględnić pojazdy intensywnie eksploatowane, np. taksówki elektryczne.
 Koordynacja działań jest istotnym
elementem budowy efektywnej sieci
infrastruktury ładowania EV. Punkty
ładowania są zazwyczaj instalowane przez wiele podmiotów oraz instytucji - zarówno prywatnych, jak
i publicznych - równolegle, co tworzy
ryzyko pokrywania się działań i inwestycji oraz nierównomiernej rozbudowy sieci ładowania.
Rodzaj i moc zainstalowanej ładowarki powinny być także dostosowane do miejsca, w którym funkcjonuje. Stacje szybkiego ładowania są

predysponowane przede wszystkim
dla autostrad i dużych węzłów komunikacyjnych, podczas gdy najwolniejsze technologie ładowania mogą być
z powodzeniem zastosowane w miejscu zamieszkania i pracy, gdzie samochody są zaparkowane przez dłuższy
czas (rys. 1).
W literaturze przedmiotu znajduje
się także duża liczba opracowań bardziej szczegółowo podchodzących do
problemu lokalizacji punktów ładowania. Poświęcony jest temu obszar badawczy w zarządzaniu operacyjnym,
tzw. Facility Location Optimization
(FLO), który może być wykorzystywany do znalezienia optimum w lokalizacji różnego typu obiektów, nie tylko
punktów ładowania. Znalezienie optimum może być oparte na wielu źródłach: teoretycznych modelach wyborów dyskretnych (ang. discrete choice
modeling), symulacjach matematycznych, algorytmach, badaniach kwestionariuszowych i ankietowych oraz
kompleksowych badaniach i modelowaniu ruchu5.
Budowane modele wykorzystują
również dane demograficzne, geograficzne (modele GIS), a także parame-

Rys. 1. Rekomendowany miks infrastruktury ładowania pojazdów EV
Źródło: Infrastruktura ładowania Pojazdów Elektrycznych, Wytyczne dla miast, GreenWay, CleanTechnica Warszawa 2018, s. 15,
https://greenwaypolska.pl/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/GreenWay_Infrastruktura_ladowania_pojazdow_elektrycznych_
Wytyczne_dla_miast_www_maj_2018.pdf (27.03.2019)
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try ekonomiczne i kosztowe dotyczące
budowy, obsługi i korzystania z sieci punktów ładowania oraz prognozy
dotyczące rozwoju rynku i liczby pojazdów elektrycznych6. Należy jednak
podkreślić, że tego typu kalkulacje są
wykonywane dla poszczególnych regionów o danej charakterystyce transportowej, ekonomicznej, itp. i nie mają
charakteru uniwersalnych wytycznych.
W praktyce mają wymiar w dużej
mierze teoretyczny i naukowy oraz nie
są stosowane przy tworzeniu strategii
rozwoju elektromobilności. Rysunek 2
prezentuje przykładowy, standardowy
schemat planowania lokalizacji punktów ładowania.

 Liczba dostępnych

punktów ładowania

Rys. 2. Przykładowy schemat planowania lokalizacji punktów ładowania dla pojazdów EV
Źródło: Ch. Guo i in., Planning of Electric Vehicle Charging Infrastructure for Urban Areas
with Tight Land Supply, „Energies” nr 11/2018

Rys. 3. Łączna liczba punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce
Źródło: www.eafo.eu

punktów - w dalszym ciągu znacznie mniej, niż informują dane EAFO
sprzed kilku miesięcy8.
Powyższe rozbieżności wskazują na
problem wiarygodności i jakości danych

dotyczących procesu wdrażania elektromobilności w Polsce, utrudniającej
jednoznaczną analizę tego zjawiska.
Operatorem największej sieci ładowania samochodów elektrycznych

Ekomobility

W Polsce liczba dostępnych punktów ładowania do pojazdów elektrycznych również dynamicznie rośnie,
jednak w dalszym ciągu pozostaje
na stosunkowo niewielkim poziomie
w porównaniu do innych krajów UE.
Według danych EAFO liczba funkcjonujących punktów ładowania w Polsce w 2018 r. przekroczyła 800 (rys.
3). Podobnie jak w przypadku liczby
samochodów elektrycznych, także dla
liczby dostępnych punktów ładowania w Polsce można zauważyć istotne różnice w raportowanych danych.
Jednakże w obszarze infrastruktury ładowania są one dużo większe.
Przykładowo, według danych Polskiego Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) z grudnia 2018 r.,
jednej z wiodących instytucji zajmujących się tematyką elektromobilności
w naszym kraju, w Polsce było zainstalowanych ok. 300 punktów ładowania pojazdów elektrycznych, czyli
ponad dwa razy mniej niż wskazują
szacunki EAFO7. Według „Licznika
elektromobilności” PSPA, uruchomionego w kwietniu 2019 r. we współpracy z Polskim Związkiem Przemysłu
Motoryzacyjnego (PZPM), sieć stacji ładowania w Polsce wynosi 646

70

nr 4(69)/2019

Ekomobility

jest GreenWay Polska. W 2018 r. jego
sieć powiększyła się o 83 nowe lokalizacje (w tym 68 własnych i 15 partnerskich) do łącznie 115. Oznacza to,
że co miesiąc uruchomiano 7 nowych
stacji. Wśród partnerów GreenWay są
zarówno firmy z branży motoryzacyjnej (Nissan, BMW, Renault Polska),
jak i sieci sklepów Ikea i Kaufland. Najpopularniejszym standardem ładowania jest CHAdeMO, który odpowiada
za 2/3 wszystkich sesji ładowania.
Na koniec 2018 r. w sieci GreenWay
zarejestrowanych było ponad 1 800
osób, czyli średnio ponad 150 kierowców miesięcznie. W ciągu roku klienci
GreenWay pobrali łącznie 350 MWh
do ładowania swoich samochodów.
Statystycznie daje to ok. 56 minut na
jedną sesję, w trakcie której pobierano 17 kWh. Istotnym faktem z punktu
widzenia rozwoju polskiego rynku było wprowadzenie w maju 2018 r. odpłatności za usługi ładowania w sieci
GreenWay. GreenWay jest do tej pory jedynym operatorem w kraju, który
formalnie wyszedł poza fazę pilotażową wdrożenia swoich usług. Po początkowym spadku popytu na usługi,
w szczególności ze strony firm flotowych, zainteresowanie usługami spółki wzrosło ponad dwukrotnie, głównie
dzięki znacznej rozbudowie sieci9.
W marcu 2019 r. została zakończona realizacja projektu NCE Fast EV
Net, który był współfinansowany przez
Agencję Wykonawczą ds. Innowacji
i Sieci (INEA) przy Komisji Europejskiej
w ramach instrumentu „Łącząc Europę”
(CEF). W 2018 r. projekt jako pierwszy
z regionu Europy Środkowej i Wschodniej otrzymał także pożyczkę z programu InnovFin Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). W ramach projektu
powstało 75 szybkich stacji ładowania
w Polsce i 10 w Słowacji. Stacje. Trzy
stacje ładowania w Słowacji (Bratysława, Trencin i Ruzomberok) zostały
wyposażone w magazyn energii. To
szczególnie innowacyjne rozwiązanie
łączy baterie do magazynowania energii z systemem zarządzania energią

i dwiema szybkimi stacjami ładowania.
Pozwala ono na instalowanie szybkich
stacji ładowania (o wysokim zapotrzebowaniu na moc) w lokalizacjach, gdzie
występują problemy w dostępie do dużej mocy z sieci elektroenergetycznej10.
Do końca 2019 r. operator planuje podwojenie liczby stacji. Według stanu na koniec kwietnia 2019 r. w sieci
funkcjonowało już 143 stacji oferujących 363 złącza, w tym 153 - AC (type 2) oraz 214 DC (CCS i Chademo).
W 2019 r. GreenWay planuje instalację pierwszych ultraszybkich ładowarek o mocy 350 kW oraz magazynów
energii (tzw. gridboosters). GreenWay
zamierza rozwijać sieć stacji również
w innych krajach w regionie, w tym na
Słowacji (gdzie posiada już 93 stacji),
w Czechach i krajach nadbałtyckich.
Celem jest zbudowanie sieci liczącej
ok. 850 stacji do końca 2021 r.
Jeszcze jednym projektem, który uzyskał dofinasowanie z instrumentu CEF
jest „LEM (Lotos Electro Mobility) - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T”. Jesienią 2018 r. rozpoczęły testy
bezpłatne pierwszych 12 punktów
ładowania pojazdów elektrycznych
wzdłuż tzw. Niebieskiego Szlaku pomiędzy Warszawą (2 punkty), a Trójmiastem (4 punktem) przy trasie A1
i A2 (6 punktów w Miejscach Obsługi
Podróżnych). Każda z tych stacji sieci
LOTOS posiada cztery stanowiska ładowania i została wyposażona w ładowarkę o łącznej mocy 150 kW obsługującą trzy międzynarodowe standardy:
CHAdeMO, CCS, Type 2. W swoich
dalszych planach LOTOS zakłada wyposażenie kolejnych 38 stacji w punkty
ładowania energii elektrycznej11.
Swoje pierwsze siedem stacji ładowania samochodów elektrycznych uruchomiła w 2018 r. Grupa Energa. Do końca 2019 r. Grupa Energa planuje mieć
54, a do 2022 r. - przynajmniej 100
stacji12. Również Grupa PGE w 2018 r.
otworzyła pierwsze stacje ładowania
i w marcu 2019 r. miała 11 stacji w siedmiu miastach (Warszawa, Łódź, Siedlce,

Zakopane, Lądek Zdrój, Rzeszów i Krynica Zdrój). W planach tej Grupy uruchomienie do 2022 r. nawet 1 500 stacji.
Jesienią 2018 r. zaczęły działać
cztery stacje ładowania ecoMoto przy
dworcach PKP (Katowice, Katowice Ligota, Częstochowa i Gliwice). Wszystkie zostały wyposażone w dwa gniazda
ładujące, każde o mocy 22 kW. Kolejne stacje mają powstać do końca
2019 r. przy sześciu dworcach: Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Wrocław Główny, Opole Główne,
Gdynia Główna i Gdańsk13.

 Szacowanie

wpływu rozbudowy
infrastruktury ładowania
na system energetyczny

Oferta rynkowa pojazdów elektrycznych oraz rozwój infrastruktury
ładowania są niewątpliwie istotnymi
czynnikami wpływającymi na powodzenie procesu elektryfikacji transportu. Implementacja samochodów EV na
szeroką skalę jest jednak ściśle powiązana także z funkcjonowaniem systemu energetycznego w Polsce.
W myśl zapisów opisywanej Ustawy obowiązek przygotowania systemu elektroenergetycznego oraz
rozwoju infrastruktury służącej do
wykorzystania paliw alternatywnych
w Polsce spoczywa na operatorach
systemów dystrybucyjnych (OSD).
OSD odgrywają przede wszystkim
istotną rolę przy realizacji celów wyznaczonych w Ustawie dla gmin spełniających określone warunki. Według
przyjętych założeń infrastruktura ta
ma być rozwijana zgodnie z zasadami rynkowymi. Jeśli jednak dana
gmina na podstawie uzasadnionej
analizy stwierdzi, iż cele te nie mogą
być osiągnięte, obowiązek rozwoju
odpowiedniej liczby punktów ładowania będzie spoczywał na OSD.
Rozwiązanie to nazwano w ustawie
„mechanizmem awaryjnym”, jednak z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w wielu gminach jedynie działa-
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oraz związane z nim obciążenia da systemu elektroenergetycznego kraju.
Wielkość takiego dodatkowego
obciążenia ma istotne znaczenie dla
sprawnego wdrożenia całego procesu.
Ministerstwo Energii szacuje, że milion
pojazdów wygeneruje zapotrzebowanie
na energię elektryczną wysokości ok.
2,3-4,3 TWh rocznie, co stanowi około
2% bieżącego zapotrzebowania na energię w Polsce, wynoszącego 171 TWh
w 2018 r.14. Aktualnie jednak trudno oszacować, jak powyższy wskaźnik będzie
kształtował się przez najbliższe lata.
Według różnych międzynarodowych instytucji w 2040 r. w Europie
elektromobilność będzie odpowiadała za 11-13% zużycia energii elektrycznej15. Można założyć, że w Polsce efekt
ten będzie niższy ze względu na wolniejsze tempo rozwoju rynku samochodów elektrycznych. W literaturze przedmiotu opublikowano szereg wyników
badań mających na celu dokładniejsze
zanalizowanie możliwego wpływu samochodów elektrycznych na obciążenie sieci elektroenergetycznej.

Zespół naukowców z Instytutu
Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej opracował model stymulujący dodatkowe zapotrzebowanie na
energię elektryczną pochodzące z ładowania 1 miliona pojazdów elektrycznych (PHEV oraz BEV)16. Do budowy
modelu wykorzystano m.in. dane historyczne obejmujące zapotrzebowania
na moc w krajowym systemie elektroenergetycznym w Polsce, szczegółowe
charakterystyki odbywanych podróży
przez pojazdy EV, a także potencjalne
zmiany w cenie energii elektrycznej.
Obliczenia przeprowadzono dla różnych poziomów udziału samochodów
BEV w rynku w różne dni tygodnia oraz
sezony roku. Wyniki wykazują, że milion samochodów elektrycznych będzie odpowiedzialny za stosunkowo
niewielki jednorazowy wzrost poboru
energii, maksymalnie wynoszący około 5-6%. W skali roku dodatkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną
w Polsce oszacowano 4,41 TWh. Wyniki analizy wskazują jednak na potencjalną nierównomierność poboru ener-

Rys. 4. Przykład inteligentnej sieci energetycznej
Źródło: M. Jaworowska, PLC standardem przyszłości, 22.03.2012, https://elektronikab2b.pl/technika/16187-plcstandardem-przyszlosci (29.03.2019)
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nia rynkowe nie wystarczą do powstania
wymaganej liczby stacji ładowania. W ramach powyższego mechanizmu władze
samorządowe uchwalają plan budowy
ogólnodostępnych stacji ładowania, określający m.in. liczbę i lokalizację planowanych stacji oraz harmonogram budowy
tych stacji. OSD będą następnie zobowiązani do wybudowania stacji ładowania w lokalizacjach wskazanych w planie.
Rozwój odpowiedniej sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych nie będzie
zatem możliwy bez aktywnego udziału
OSD, oznaczających nakłady inwestycyjne ze strony koncernów energetycznych.
Dodatkowo Ustawa w celu ułatwienia
tworzenia nowej infrastruktury nakłada
na OSD obowiązek współpracy na niedyskryminacyjnych zasadach z każdą osobą, która zakłada lub prowadzi publicznie
dostępne punkty ładowania.
Kolejnym istotnym aspektem elektryfikacji sektora transportu, a także
rozwoju funkcjonowania OSD jest potrzeba zaspokojenia nowego popytu na
energię elektryczną, kreowanego przez
rosnącą flotę pojazdów elektrycznych,
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gii, a w rezultacie negatywny wpływ na
krajowy system elektroenergetyczny,
ponieważ powiększy się różnica między szczytowym i pozaszczytowym popytem na energię elektryczną. Według
autorów badania im większy udział samochodów BEV w całkowitej liczbie
pojazdów elektrycznych, tym wyższe
zapotrzebowanie szczytowe i bardziej
zmienne zużycie energii, dlatego dla
Krajowego Systemu Energetycznego
(KSE) samochody typu PHEV stwarzają mniejsze ryzyko.
Powyższe wnioski są spójne z ogólnoświatowym trendem dążenia od
zwiększania elastyczności systemu
elektroenergetycznego oznaczającej
zdolność do utrzymania ciągłej pracy
w warunkach szybkich i dużych wahań generacji i poboru energii elektrycznej. Jest to także istotny aspekt rozwoju elektromobilności w naszym kraju.
O ile przewidywany wzrost krajowego
zużycia energii elektrycznej związany
z pojawieniem się dużej liczby pojaz-

dów elektrycznych jest akceptowalny
i bezpieczny dla funkcjonowania KSE,
to właśnie nierównomierność poboru
energii stanowi podstawowe wyzwanie. Według raportu Forum Energii, think
tanku zajmującego się tematyką energetyczną, główne wyzwania dla polskiego sektora energetycznego związane
z elektryfikacją sektora transportu to17:
 nierównomierny przyrost zapotrzebowania na moc na poszczególnych obszarach (zurbanizowanych
i wiejskich) oraz
 pojawienie się w systemie dystrybucyjnym średnich i niskich napięć nowych urządzeń odbiorczych o mocy
od 50 kW do nawet 400-500 kW
oraz związany z tym lokalny wzrost
szczytowego zapotrzebowania na
moc i przeciążenia elementów sieci.
Zwiększenie elastyczności sieci
elektroenergetycznych powinno w dużej mierze zniwelować powyższe problemy w Polsce. Paradygmat elastyczności systemu energetycznego może

natomiast zostać osiągnięty poprzez
budowę tzw. inteligentnych sieci (ang.
smart grid), stanowiących kompleksowe rozwiązanie energetyczne pozwalające na łączenie, dwukierunkową komunikację oraz optymalne sterowanie
rozproszonymi dotychczas elementami
infrastruktury energetycznej, zarówno
po stronie wytwórców, jak i odbiorców
energii elektrycznej. Rozwiązanie to
umożliwia wzajemną wymianę i analizę informacji, np. poprzez rozwiązania
pojazd-sieć (ang. vehicle-2-grid, V2G),
a w efekcie zwiększenie efektywności
zużycia energii elektrycznej18. W przypadku elektromobilności szczególnie
istotny jest tu aspekt dwukierunkowego przepływu energii umożliwiający jej
pobór do pojazdu w okresach niskiego
zapotrzebowania oraz przesył w odwrotnym kierunku w trakcie szczytowego zapotrzebowania na energię. Rysunek 4 prezentuje przykładowy schemat
funkcjonowania smart grid oraz ich integracji z samochodami EV.
o

*Materiał stanowi fragment monografii: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych, Publikacja Europejskiego
Kongresu Finansowego, CMS, CeDeWu, Warszawa 2019.
1) https://elektrowoz.pl.
2) http://pspa.com.pl/.
3) Z. Shahan, CleanTechnica Busts Into Electric Car Wilderness, 31.10.2015, https://cleantechnica.com/2015/10/31/cleantechnica-busts-into-electric-car-wilderness/ (27.03.2019).
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Wydawnictwo „Nowa Energia”

EkoMobility

- wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu

W

dniach 11-12 czerwca 2019 r. w Krakowie odbyła się III edycja
Konferencji „EkoMobility - wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu”,
zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia” wspólnie z Centrum Energetyki
na AGH. Partnerem konferencji była Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
zentował Filip Opoka, reprezentujący
kancelarię NGL WIATER. Drugi referat należący do dr hab. Jany Pieriegud, prof. SGH dotyczył infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych,

z uwzględnieniem Polski na tle krajów
ościennych. Kolejnym uczestnikiem panelu był przedstawiciel PSE Innowacje, Marcin Zdunek. Tematem jego
wystąpienia była scenariuszowa ana-

Moderatorem I Dyskusji Panelowej był prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak. Udział w debacie wzięli (od lewej): Michał Goś, Główny
Specjalista Służby Leśnej ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krakowie; Mariusz Krupa, Zastępca Dyrektora, Centrum Kompetencji Badania i Rozwój, PSE Innowacje Sp. z o.o.; dr inż. Andrzej
Ziółkowski, Prezes, Urząd Dozoru Technicznego; Filip Opoka, Partner, Attorney-At-Law, NGL WIATER Sp. Kom.; prof. dr hab. inż. Janina
Molenda, Kierownik Katedry Energetyki Wodorowej, Akademia Górniczo-Hutnicza; Tomasz Rodziewicz, Biuro Innowacji i Nowych
Technologii, TAURON Dystrybucja S.A.

Ekomobility

Referat rozpoczynający pierwszy panel dotyczył rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w kontekście wymogów ustawy
o elektromobilności. Temat ten zapre-
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liza wpływu rozwoju elektromobilności na sieć elektroenergetyczną wysokich napięć na obszarze Warszawy
wykonana z wykorzystaniem symulatora KSE. Perspektywy operatora sieci dystrybucyjnej w kontekście rozwoju
elektromobilności były obszarem wystąpienia Tomasza Rodziewicza z TAURON Dystrybucja.
Wyzwania i możliwości w projektowaniu akumulatorów Li-ion do pojazdów elektrycznych przedstawiła prof.
dr hab. inż. Janina Molenda z Akademii Górniczo-Hutniczej. Jacek Fink-Finowicki z Siemens Mobility przedstawił nowoczesne systemy zasilania
elektrycznych pojazdów komunikacji
miejskiej. Katarzyna Sobótka-Demianowska z ABB wygłosiła prezentację pt.: „The future is electric! ”. Michał Goś z Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krakowie omówił dążenie do samowystarczalności energetycznej podstawą strategii Lasów
Państwowych na przykładzie Projektu „Las energii”. Jako kolejny wystąpił dr inż. Aleksander Polit z ABB,
prezentując infrastrukturę ładowania
autobusów elektrycznych.
W drugim dniu konferencji jako
pierwszy wystąpił Kazimierz Więcek z PGE Nowa Energia, omawiając działania grupy kapitałowej w obszarze elektromobilności. Sławomir
Podsiadły i Beata Jędrzejewska-Kozłowska jako przedstawiciele Zarzą-

Uczestnicy III Konferencji „EkoMobility …”

Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno

Tomasz Rodziewicz, Kierownik Biura
Innowacji i Nowych Technologii, TAURON
Dystrybucja S.A.

Marcin Zdunek, Główny Konsultant
w Centrum Kompetencji Badania i Rozwój,
PSE Innowacje Sp. z o.o.

Kazimierz Więcek, Członek Zarządu, PGE
Nowa Energia Sp. z o.o.

Janusz Zdeb, Gł. Inżynier ds. Badań
i Rozwoju Technologii, TAURON
Wytwarzanie S.A.
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Moderatorem II Dyskusji Panelowej był dr inż. prof. nadzw. Krzysztof Biernat. Udział w debacie wzięli (od lewej): Bartosz Piłat,
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie; Piotr Chrzanowski, Główny Specjalista, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii,
Ministerstwo Energii; Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno; Sławomir Podsiadły, Zastępca Dyrektora ds. Przewozów Zarządu
Transportu Miejskiego w Lublinie; Maciej Martyniuk, Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Robert Karwacki, Dyrektor Techniczny, Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

Ostatni panel rozpoczął referat Piotra Chrzanowskiego z Ministerstwa
Energii, dotyczący dofinansowania ze
środków FNT mających być szansą dla
rozwoju rynku paliw alternatywnych. Artur Michalski opowiedział o roli jaką
pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozwoju elektromobilności. Prof. dr hab.
inż.Tadeusz Uhl z Akademii Górniczo-Hutniczej omówił potencjał paliw
wodorowych. Janusz Zdeb reprezen-

tujący TAURON Wytwarzanie omówił
badania nad procesem syntezy SNG
z CO2 wychwyconego ze spalin kotłowych. Dr inż. Krzysztof Biernat,
prof. nadzw.; reprezentujący Przemysłowy Instytut Motoryzacji przedstawił
w swym referacie paliwa alternatywne
jako pomost do elektromobilności.
Pełna
fotorelacja:
https://nowa-energia.com.pl/2019/06/14/relacja-z-iii-konferencji-ekomobility-wyzwania-dlaenergetyki-samorzadi/

o

Rozbudowana część merytoryczna sprzyjała bezpośrednim rozmowom w kuluarach

Ekomobility

du Transportu Miejskiego oraz Urzędu
Miasta w Lublinie podsumowali 65 lat
elektromobilności w Lublinie i przedstawili wyzwania na przyszłość. „Elektromobilność w Polsce? Tak, to możliwe”
- to tytuł referatu, który przedstawił Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno. Robert Karwacki z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze
przedstawił doświadczenia MZK Zielona Góra w zakresie wymiany taboru
na elektrobusy.

NOWOCZESNE PRODUKTY I ROZWIĄZANIA
W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI SPALANIA I KONTROLI EMISJI

AKTUALNA OFERTA
dodatki do paliw

m.in. dodatek zapobiegający szlakowaniu kotłów

instalacje kondycjonowania spalin
do poprawy skuteczności elektrofiltrów

kompletne systemy ciągłego monitoringu emisji (CEMS)

spełniające wymagania konkluzji BAT i obejmujące również pomiar Hg (ze specjacją), HN3, HCl i HF

analizatory do optymalizacji procesów technologicznych
analizatory gazowe, pyłomierze, przepływomierze, wilgotnościomierze

odgazowywacze termiczne STORK

gwarantujące niską zawartość tlenu w wodzie zasilającej (nawet 5ppb) w szerokim zakresie obciążenia

systemy wykrywania nieszczelności parowych w kotłach
ponad 250 referencji na świecie, 3 referencje w Polsce

produkty do monitoringu, kontroli i analizy procesu spalania

monitory płomienia, kamery paleniskowe, termografia wideo, zapalarki, palniki rozpałkowe

produkty do optymalizacji procesu spalania

pomiar rozpływu mieszanki pyłopowietrznej z poszczególnych młynów, pomiar przepływu
powietrza pierwotnego i wtórnego oraz ciągły pomiar części palnych w popiele

NASI PARTNERZY
Dbając o wysoki standard świadczonych usług, swoim Klientom oferujemy wyłącznie aparaturę
pochodzącą od renomowanych i uznanych na europejskim rynku producentów, m.in.:

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.pentol.pl
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Piotr Szwarc, Specjalista ds. Energetyki Odnawialnej,
Kancelaria CCLaw - Creative Consultants Law Firm

Aukcje
OZE
2019
- terminy, ceny, wolumeny i prekwalifikacja
19

aukcje?

Ustawa OZE nakazuje przeprowadzenie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki aukcji nie rzadziej niż raz
w roku. Aby aukcje mogły się odbyć,
Minister Energii jest zobowiązany wy-

dać rozporządzenie określające m.in.
ceny referencyjne. Rada Ministrów musi natomiast określić do dnia 31 października każdego roku maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej
z OZE, która może zostać sprzedana
w aukcjach w następnym roku. Jedynie Minister Energii spełnił powyższy
obowiązek wydając rozporządzenie

z 15 maja 2019 r. Powyższa sytuacja
wcale nie oznacza, że aukcje nie będą
mogły się odbyć. Rozwiązaniem tej sytuacji jest określenie maksymalnej ilości
i wartości energii elektrycznej z OZE
w przepisach przejściowych ustawy
nowelizującej. Zatem do przeprowadzenia aukcji OZE pozostało dostosowanie Internetowej Platformy Aukcyjnej

fot: Pixabay.com

 Kiedy odbędą się

Odnawialne Źródła Energii

lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach
energii. Nowelizacja ustawy OZE pozwoli na przeprowadzenie aukcji
OZE jeszcze w tym roku.
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do nowego stanu prawnego i ogłoszenie aukcji. Najprawdopodobniej jesień
upłynie pod znakiem aukcji OZE.

 Wolumeny i ceny

Odnawialne Źródła Energii

maksymalne

Zgodnie z przepisami uchwalonej przez Sejm ustawy nowelizującej
największe aukcje przewidziano dla
instalacji fotowoltaicznych oraz wiatraków. Zgodnie z postanowieniami tej
ustawy przewiduje się zakup 11 445
000 MWh o wartości 4 213 650 000
zł wytworzonej w instalacjach fotowoltaicznych oraz przez wiatraki o łącznej
mocy zainstalowanej elektrycznej nie
większej niż 1 MW. Natomiast dla tych
samych technologii o mocy powyżej
1 MW przewidziano wolumen 113
970 000 MWh o wartości 32 577 000
000 zł. Fotowoltaika i energia z wiatru
będą mogły sprzedać największe ilości energii w stosunku do innych technologii OZE. Oprócz tego planowany
jest także zakup energii wytwarzanej
w istniejących instalacjach biogazowych (także wykorzystujących biogaz rolniczy), jak i pozostałych m.in.
hydroelektrowniach, instalacjach geotermalnych, instalacjach wykorzystujących wyłącznie biopłyny oraz instalacjach termicznego przekształcania
odpadów. Przewiduje się aukcje także
dla hydroelektrowni, instalacji geotermalnych, instalacji wykorzystujących
biogaz rolniczy i biopłyny oraz w teorii
wiatraków na morzu. Nie przewiduje
się natomiast aukcji dla instalacji zmodernizowanych.
Zgodnie z rozpor ządzeniem
z 15 maja 2019 r. cena referencyjna
(maksymalna) dla instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW wyniesie 365 zł/MWh, natomiast dla źródeł
o mocy do 1 MW 385 zł/MWh. Z kolei
ceny maksymalne w 2019 r. dla wiatraków wynosić będą 285 zł/MWh dla
instalacji powyżej 1 MW oraz 320 zł/
MWh dla instalacji do 1 MW. Rozporządzenie zawiera także ceny referencyjne dla pozostałych instalacji.

 Prekwalifikacja
Aby wziąć udział w aukcjach OZE
warunkiem koniecznym jest pozytywne przejście procedury prekwalifikacji
przed Prezesem URE, mającej na celu
ocenę projektu pod kątem właściwego
przygotowania do późniejszego wytwarzania energii elektrycznej. Powyższa procedura jest inicjowana wnioskiem inwestora. Kończy się natomiast
wydaniem zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Zaświadczenie takie ważne jest przez 12 miesięcy od dnia jego wydania. Oznacza
to, że inwestor na jego podstawie zostanie dopuszczony do składania ofert
w aukcjach, które odbędą się w okresie jego ważności. Z dotychczasowych
doświadczeń wynika, że warto wystąpić o wydanie zaświadczenia jeszcze
przed ogłoszeniem aukcji. Po ich ogłoszeniu, do Urzędu Regulacji Energetyki
wnioski zaczynają spływać lawinowo
i istnieje ryzyko, że wniosek nie zostanie rozpatrzony na czas, pomimo tego,
że zgodnie z przepisami Prezes URE
ma 30 dni na jego rozpatrzenie.
Wniosek powinien spełniać liczne wymagania formalne przewidziane
w ustawie OZE i Regulaminie aukcji. Do
wniosku należy załączyć m.in.:
 prawomocne pozwolenia na budowę wydane dla projektowanej instalacji OZE (jeżeli jest wymagane),
 harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji budowy inwestycji,
 schemat instalacji OZE.
Natomiast w przypadku instalacji istniejących, procedura jest znacznie ułatwiona. Wystarczy złożyć do Prezesa
URE deklarację o przystąpieniu do aukcji.

 Oferta aukcyjna
Dotychczas składanie ofert odbywało się przy użyciu Internetowej Platformy
Aukcyjnej. Wytwórca po zarejestrowaniu
tam swojego konta, w czasie trwania
aukcji OZE, składał ofertę z wykorzystaniem internetowej platformy wskazując,
oprócz danych identyfikujących wytwór-

cy oraz instalacji, ilość energii elektrycznej jaką zobowiązuje się sprzedać w ramach systemu aukcyjnego w kolejnych
następujących po sobie latach kalendarzowych wraz z wartością otrzymanej pomocy inwestycyjnej oraz skorygowaną ceną, za jaką zobowiązuje się
sprzedać energię elektryczną w ramach
aukcyjnego systemu, obliczoną zgodnie
z przepisami ustawy OZE. Ofertę taką
wytwórca podpisywał elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub z wykorzystaniem platformy EPUAP.
Przepisy nowelizacji ustawy OZE
wyłączają stosowanie przepisów ustawy OZE w 2019 r. nakazujących przeprowadzania aukcji z wykorzystaniem
Internetowej Platformy Aukcyjnej.
W ogłoszeniu o aukcjach Prezes URE
określi informacje o miejscu i sposobie
składania ofert z możliwością wykorzystania funkcji Internetowej Platformy
Aukcyjnej. Oferty nie będzie można
wycofać, ani zmodyfikować. Brzmienie
przepisów nowelizacji sugeruje, że jeżeli Urząd Regulacji Energetyki zdąży
z przygotowaniem platformy aukcyjnej, której modyfikacja jest konieczna
ze względu na zmiany legislacyjne, to
aukcje odbędą się w formie elektronicznej. Jeżeli nie, to oferty będą składane
wyłącznie do Urzędu Regulacji Energetyki w formie papierowej.
Szczególnie ważne z punktu widzenia inwestora jest przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału
w aukcji, tak aby do minimum ograniczyć
ryzyko konieczności jego uzupełnienia,
co wydłuża procedurę wydania zaświadczenia. Kolejnym kluczowym momentem
jest przygotowanie kompletnej oferty.
W tym roku oferty nie będą mogły być
modyfikowane, ani wycofywane, a zatem popełnienie błędu przy składaniu
oferty może słono kosztować inwestora
i skutkować jej odrzuceniem. Dlatego
warto zweryfikować kompletność i poprawność dokumentów w profesjonalnej kancelarii przed przystąpieniem do
oficjalnego składania wniosku, czy oferty.
o
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Urzędy muszą odbierać
e-faktury

E-faktura to nie PDF
Warto zwrócić uwagę, że przez
fakturę elektroniczną rozumiemy
fakturę, która została wystawiona,
przesłana i odebrana w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym,
umożliwiającym jej automatyczne
i elektroniczne przetwarzanie. Właśnie to elektroniczne przetwarzanie
jest podstawową cechą, która odróżnia elektroniczne faktury ustruktury-

”

Zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu
każda instytucja publiczna musi założyć konto na
PEF, by móc odebrać fakturę ustrukturyzowaną

zowane od powszechnego rozumienia e-faktur, często utożsamianych
z plikami w formacie np. pdf, czy jpg.
Otóż faktury w takich formatach przesyłane jako np. załączniki w komunikacji e-mailowej, nie dają możliwości
automatycznego przetwarzania ich
np. w systemach finansowo-księgowych. Konieczna jest ingerencja człowieka i przepisanie danych w nich zawartych. Ustrukturyzowana faktura
elektroniczna daje możliwość automatycznego wprowadzania danych
i skrócenia czasu obsługi dokumentu,
eliminując tym samym konieczność
przepisywania informacji oraz ryzyko
pojawiania się błędów.
Jak firmy będą mogły wysyłać
e-faktury do administracji?
Wspomniana ustawa o elektronicznym fakturowaniu, daje wykonawcom
zamówień publicznych możliwość przesyłania e-faktur do jednostek sektora
publicznego, nie nakłada jednak na
przedsiębiorców takiego obowiązku.

Narzędzie za pomocą, którego elektroniczne faktury są przesyłane do administracji to Platforma Elektronicznego
Fakturowania (PEF), stworzona przez
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania. Celem
stworzenia publicznej platformy jest
zapewnienie jednego narzędzia w całej administracji publicznej, za pomocą którego przedsiębiorcy, realizujący
usługi i dostawy w ramach prawa zamówień publicznych, będą mogli słać
dokumenty do urzędów.
Korzystanie z PEF jest bezpłatne,
zarówno dla urzędów, jak i przedsiębiorców. Platforma jest obsługiwana
przez dwóch brokerów: Infinite IT Solutions oraz konsorcjum PEFexpert.
Zgodnie z ustawą o elektronicznym
fakturowaniu każda instytucja publiczna musi założyć konto na PEF, by móc
odebrać fakturę ustrukturyzowaną. Wykonawcy zamówień publicznych, chcący przesłać e-fakturę ustrukturyzowaną, także powinni założyć własne konta

Finanse

Przyjmowanie elektronicznych
faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy
mogą korzystać z elektronicznego
fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma Elektronicznego Fakturowania i jak z niej korzystać?
Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający (podmioty realizujące zamówienia
zgodnie z prawem zamówień publicznych) mają obowiązek odbioru ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, jeśli wykonawca zamówień publicznych
zechce im taką fakturę wysłać. Wspomniany obowiązek wynika z ustawy
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.
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na platformie. PEF umożliwia przesyłanie także innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych, takich
jak: zlecenie dostawy/zamówienie, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru,
faktura, faktura korygująca, nota księgowa, co ma ułatwić komunikację pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą
zamówienia publicznego. W odróżnieniu od faktury, te dokumenty nie podlegają obowiązkowi odbioru i wymagają obopólnej zgody stron zamówienia
publicznego na przesyłanie i obsługę
drogą elektroniczną.
Sposoby korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania
Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) pozwala instytucjom
i firmom odebrać i wysłać faktury
elektroniczne i inne dokumenty z nią
powiązane na 3 sposoby:

1. Aplikacja webowa (oprogramowanie dostępne online, z poziomu
przeglądarki internetowej przy połączeniu z Internetem). Aplikacja ta
umożliwia odbiór i wysyłkę wszystkich komunikatów oferowanych za
pośrednictwem platformy, jak również zarządzanie kontem podmiotu
oraz użytkownikami. Korzystanie
z Platformy poprzez aplikację webową jest bezpłatne.
2. Aplikacja desktopowa (oprogramowanie instalowane lokalnie - na
dysku komputera, na którym ma
być uruchamiane). Aplikacja także jest dostępna bezkosztowo zarówno dla firm, jak i instytucji.
W odróżnieniu od aplikacji webowej, wersja desktopowa nie umożliwia zarządzania kontem i użytkownikami. Pozwala natomiast na pracę
nawet w trybie offline.

3. Połączenie systemów - API. Firmy zainteresowane pełną integracją z Platformą, mogą ze strony efaktura.gov.pl pobrać zestaw
dokumentacji technicznej, której
wykorzystanie umożliwi zintegrowanie systemu firmy bezpośrednio z Platformą Elektronicznego
Fakturowania. Takie rozwiązanie
pozwala na automatyzację procesu obsługi dokumentów elektronicznych we własnych systemach
finansowo-księgowych.
Szczegółowe informacje o Platformie Elektronicznego Fakturowania, metodach i sposobach zakładania kont
znajdują się na stronie: efaktura.gov.
pl. Dostępne są tam także instrukcje
użytkownika i kursy e-learningowe, które pomagają w obsłudze PEF.
o

TECHNOLOGIA SNCR
ECOENERGIA Sp z o.o.
Innowacyjna, autorska,
polska technologia SNCR
w celu redukcji stężenia NOx
w spalinach poniżej 180 mg/Nm3

• głęboka redukcja NOx

• możliwość zastosowania dla
kotłów energetycznych
rusztowych i pyłowych
• niskie nakłady inwestycyjne
• realizacja w formule EPC

www.ecoenergia.com.pl

ECOENERGIA Spółka z o.o.

Oddział Katowice

ul. Lustrzana 32, 01-342 Warszawa
tel.: (+48 22) 666 16 01, 666 15 96
fax: (+48 22) 666 16 00
e-mail: warszawa@ecoenergia.com.pl

ul. Jordana 25, 40-056 Katowice
tel.: (+48 32) 257 87 01, 202 67 52
fax: (+48 32) 251 67 52
e-mail: katowice@ecoenergia.com.pl
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Marcin Małek, Kierownik Działu Rozwoju, Ecoenergia Sp. z o.o.

Wypracowanie
polskiej technologii
redukcji NOx

C

elem projektu realizowanego przez Ecoenergię i CBEiOŚ Politechniki Warszawskiej
w ramach Programu UE POIG.01.03.01-14-035/12 było opracowanie,
przebadanie i wdrożenie technologii selektywnej, niekatalitycznej redukcji tlenków
azotu (SNCR) w spalinach kotłów energetycznych o mocy do 300 MW.
Projekt objął swym zakresem:

Ochrona Środowiska

 opracowanie i zbadanie dysz do

podawania reagenta do komór
spalania różnych kotłów,
 modelowanie matematyczne procesu redukcji tlenków azotu w wybranych kotłach,
 weryfikację wyników modelowania na stanowisku badawczym w
ramach prac rozwojowych,
 przygotowanie do wdrożenia
technologii.
Projekt badawczy miał na celu
opracowanie polskiej, konkurencyjnej
technologii odazotowania spalin w kotłach pyłowych i rusztowych.
W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały badania efektywności
działania opracowanego systemu SNCR
na wybranych kotłach energetycznych:
 kocioł K1 typu WR 25 znajdujący
się w ciepłowni należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży,
 kocioł K1 typu WR 25 znajdujący
się w ciepłowni Kortowo należącej
do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Energetyki Cieplnej w Olsztynie.
Testy były realizowane dla różnych
obciążeń kotła. W czasie ich trwania
prowadzona była ciągła analiza składu spalin. Dla obydwu analizowanych
jednostek wykonano badania, w czasie
których sprawdzano wpływ:
 lokalizacji wtrysku - ilość i konfiguracja pracujących lanc,
 typu dyszy rozpylającej,
 parametrów wtrysku - ciśnienie,
wydatek powietrza,
 stężenie reagenta w roztworze,

 parametrów powietrza towarzyszą-

cego - wydatek na:
–– redukcję NOx,
–– pozostałe parametry charakteryzujące poprawność działania instalacji SNCR głównie
„poślizg amoniaku”.
Uzyskane w trakcie realizacji badań wyniki potwierdzają osiągnięcie
wymaganych poziomów emisji NOx,
przy zachowaniu optymalnych wartości zużyć reagenta oraz poziomów
„poślizgu amoniaku”.

Rys. 1. Dla każdego z kotłów w ramach realizacji zadania zostały wyznaczone lokalizacje
i zabudowane króćce do wprowadzenia lanc wtryskowych

Rys. 2. Lance wtryskowe reagenta

 Wdrożenie polskiej

technologii redukcji NOx

Po opracowaniu skutecznej technologii redukcji tlenków azotu na kotle
WR-25 nr K1 znajdującym się w ciepłowni Kortowo należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Olsztynie w ramach projektu unijnego POIR.01.01.01-00-0300/16, wybudowana została stacjonarna instalacja
SNCR, której zadaniem było osiągnięcie ograniczenia emisji tlenków azotu
do poziomu poniżej 180 mg/Nm3 z zachowaniem unosu amonowego w spalinach na poziomie poniżej 10 mg/Nm3.
W skład instalacji SNCR wchodzą
następujące główne urządzenia:
 lance wtryskowe reagenta zamontowane na kotle,
 moduł mieszający reagenta,
 analizator spalin NO,
 analizator spalin NH3,
 szafa elektryczno-AKPiA,
 sprężarka powietrza na potrzeby
rozpylania reagenta,
 rurociągi reagenta oraz sprężonego
powietrza z modułu mieszającego
do lanc zamontowanych na kotle.
Do zasilania lanc wtryskowych instalacji SNCR zabudowany został moduł mieszający. Zadaniem modułu jest
przygotowanie mieszaniny reagenta
i wody zmiękczonej w celu uzyskania
odpowiedniego stężenia mocznika
w lancach wtryskowych oraz utrzymanie parametrów ilościowych podawanego reagenta na lace tryskowe.
Moduł wyposażony jest w następujące
urządzenia i armaturę główną:

Rys. 3. Moduł mieszający wraz z szafą
elektryczno-AKPiA

1.
2.
3.
4.

pompę mocznika,
pompę wody zmiękczonej,
mieszacz statyczny,
filtry dla pomp mocznika i wody
zmiękczonej,
5. kolumny elektrozawór, przetwornik
ciśnienia, rotametr dla sprężonego
powietrza do rozpylania regenta
do lanc (indywidualna kolumna dla
każdej lancy),
6. kolumny elektrozawór, przetwornik
ciśnienia, rotametr dla mieszaniny mocznika i wody zmiękczonej
i do lanc (indywidualna kolumna
dla każdej lancy),
7. tacę przeciw rozlewową z czujnikiem rozlania.
W celu potwierdzenia osiągniętych
wyników przeprowadzone zostały pomiary sprawdzające przez zewnętrzne akredytowane laboratorium badawcze. Wykonane badania pozytywnie zweryfikowały
skuteczność technologii firmy Ecoenergia
Sp. z o.o. i instalacja w kwietniu 2019 r.
przekazana została do eksploatacji.

Doświadczenia z wdroże nia i eksploatacji instalacji firmy
Ecoenergia Sp. z o.o. potwierdzają
gotowość polskiej autorskiej technologii SNCR do realizacji rozwiązań ograniczających emisje tlenków
azotu w kotłach rusztowych, gwarantując redukcję emisji tlenków azotu
do poziomów poniżej 180 mg/Nm3,
z zachowaniem wymaganego poziomu unosu amonowego w spalinach.
Blisko 30-letnie doświadczenia
z realizacji w formule EPC zadań
ograniczających redukcję NO x ze
spalania paliw w kotłach energetycznych, potwierdzają, że wdrażając nowe technologie Ecoenergia Sp. z o.o.
potrafi skutecznie rozpoznać potrzeby i warunki realizacji, zaprojektować
indywidualne rozwiązanie w oparciu
o sprawdzoną polską technologię,
wybudować i uruchomić instalację,
a w konsekwencji, osiągając zamierzone efekty, przekazać ją do eksploatacji użytkownikowi.
Obecnie spółka kończy pracę nad
wdrożeniem predykcyjnego systemu
sterowania instalacji SNCR, który pozwoli systemowi nadrzędnemu organizować proces odazotowanie dostosowując się do zmienności obciążeń
i prowadzenia pracy kotła oraz zmniejszenia ilości mediów wykorzystywanych w procesie odazotowania.
o

Rys. 4. Stopień redukcji w zależności od obciążenia kotła
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Wydawnictwo „Nowa Energia”

X Konferencja

„Gaz w Energetyce technologie, eksploatacja, serwis”

W

spodziewać? Jako kolejny wystąpił Damian Opłocki, przedstawiciel Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe
GmbH, przedstawiając temat „Turbiny
MHPS - optymalne rozwiązanie dla kogeneracji w Polsce”. Trzecim prelegen-

tem był Piotr Zelba, Dyrektor Zakładu
CCGT we Włocławku w PKN ORLEN
S.A., który przekazał doświadczenia
eksploatacyjne z eksploatacji CCGT
Płock i Włocławek. W kolejnym wystąpieniu Łukasz Gaszek, przedstawi-

Uroczystego otwarcia X Konferencji „Gaz w Energetyce” dokonali (od lewej): Andrzej
Goździkowski, Dyrektor ds. Operacyjnych, Prokurent w ECO SA; Paweł Krawczyk,
Członek Zarządu ds. Operacyjnych w ECO SA oraz Mirosław Romanowicz, Prezes
Zarządu ECO Kogeneracja Sp. z o.o.

Moderatorem konferencji był prof. dr hab. inż.
Krzysztof Badyda, Dyrektor Instytutu Techniki
Cieplnej na Politechnice Warszawskiej

Pierwszy panel rozpoczął Moderator
Konferencji prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, Dyrektor Instytutu Techniki
Cieplnej na Politechnice Warszawskiej,
odpowiadając na pytanie: jakiej energetyki gazowej w Polsce możemy się

Paliwa dla energetyki

dniach 3-4 czerwca 2019 r. na Zamku Gniew odbyła się X edycja Konferencji „Gaz
w Energetyce - technologie, eksploatacja, serwis” zorganizowane przez
Wydawnictwo „Nowa Energia”. Partnerami Konferencji byli: ECO Malbork Sp. z o.o.,
ECO Kogeneracja Sp. z o.o., HERMES ENERGY GROUP S.A., Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH.
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Podsumowaniem pierwszego dnia był Panel Dyskusyjny, który moderował prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda. Udział w debacie wzięli (od
lewej): Andrzej Jedut, Wiceprezes Zarządu, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.; Piotr Kasprzak, Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
Hermes Energy Group S.A.; Mirosław Romanowicz, Prezes Zarządu, ECO Kogeneracja Sp. z o.o.; Jacek Śniegowski, Dyrektor Techniczny,
Zespół Elektrowni Dolna Odra, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA; Marek Elert, Ekspert, Pion Rozwoju Rynku Gazu, Operator
Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.; Piotr Zelba, Dyrektor Zakładu CCGT we Włocławku, PKN ORLEN S.A.

Damian Opłocki, Programme Manager,
Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe
GmbH - Oddział w Polsce

Piotr Zelba, Dyrektor Zakładu CCGT we
Włocławku, PKN ORLEN S.A.

Łukasz Gaszek, Starszy Specjalista ds.
Inwestycji w Zespole Projektowym ds.
Przygotowania i Realizacji Inwestycji Budowy
Nowego Bloku, PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna SA

Marek Elert, Ekspert w Dziale Umów
Przyłączeniowych, Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.

Konferencja zgromadziła 110 osób
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Podsumowaniem pierwszego dnia Konferencji na Zamku Gniew była inscenizacja wykonana
przez Zakon Krzyżacki

W trakcie uroczystej kolacji rozlosowano wśród uczestników nagrody ufundowane przez
Partnerów Konferencji oraz Wydawnictwo „Nowa Energia”. Nagrody wręczyli Dorota
Kubek i Mariusz Marchwiak

Uroczysta kolacja miała miejsce na dziedzińcu Zamku Gniew

W drugim dniu Konferencji odbyła się wycieczka techniczna. Obiektem, który zwiedziliśmy
tym razem była Elektrociepłownia w Malborku należąca do spółki ECO Malbork sp. z o.o.
Partnerzy:

Organizator:

Pełna fotorelacja: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/gaz/2019/

o

Paliwa dla energetyki

ciel PGE GiEK SA przedstawił założenia techniczne budowy dwóch nowych
bloków gazowo-parowych w Elektrowni
Dolna Odra. Marek Elert reprezentujący GAZ-SYSTEM wygłosił referat pt.:
„Gaz - dlaczego czas i przestrzeń ma
znaczenie”. Jako ostatni w pierwszym
panelu wystąpił Szymon Pająk reprezentujący firmę ENERGOPOMIAR, a tematem jego prezentacji były projektowe
parametry sprawnościowe bloku gazowo-parowego z punktu widzenia testów
odbiorczych dla PSE S.A. oraz pomiarów gwarancyjnych.
Drugi panel rozpoczęło wystąpienie
Prezesa Zarządu ECO Kogeneracja Sp.
z o.o. Mirosław Romanowicz opowiedział o projekcje inwestycyjnym od
koncepcji do realizacji, na przykładzie
budowy źródła wysokosprawnej kogeneracji w Malborku i Tarnobrzegu.
Wysokosprawna kogeneracja była tematem kolejnego wystąpienia, które
wygłosił Paweł Kozak, Koordynator
Projektów Energetycznych w Introl Energomontaż Sp. z o.o. Doświadczenia z eksploatacji instalacji kogeneracyjnej w Miejskiej Energetyce
Cieplnej w Pile przedstawili jej reprezentanci: Mirosław Elicki oraz Andrzej
Fafuła. Bezpieczeństwo w energetyce oczami ubezpieczyciela przedstawił Bartłomiej Bobrowski, reprezentujący Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji „WARTA”. Wojciech Nawrocki z METROPOLIS Doradztwo
Gospodarcze omówił możliwości dofinansowania dla kogeneracji. Ostatnim
wystąpieniem II panelu był referat Dariusza Janasz z OMC Envag, który
odniósł się do tematu „50 MW i więcej
a ciągły monitoring emisji”.
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X KONFERENCJA
„Inwestycje w Energetyce,
Ciepłownictwie i Przemyśle - Nowe Technologie
dla Ochrony Środowiska”

INWESTYCJE
W ENERGETYCE, CIEPŁOWNICTWIE I PRZEMYŚLE

Nowe Technologie
dla Ochrony Środowiska

8-9 października 2019 r.
Opole
Szczegóły
https://konferencje.nowa-energia.com.pl/ochronasrodowiska/2019/

Bloki

Nadkrytyczne
i co dalej?

VII Konferencja Techniczna
Bloki Nadkrytyczne i co dalej?
20-22 listopada 2019 r., - Kazimierz Dolny / Kozienice

Dołącz do uczestników VII Konferencji Technicznej „Bloki Nadkrytyczne
i co dalej?”, która odbędzie się w dniach 20-22 listopada 2019 r.
w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą (Hotel Król Kazimierz****). Bądź
obecny podczas dyskusji o kluczowych kwestiach, związanych z rozwojem
polskiej energetyki stojącej przed dynamiczną transformacją.
Kluczowe tematy
•
•
•
•
•
•
•

Polityka Energetyczna Polski PEP 2040
Energetyka Jądrowa - SMR - technologia przyszłości zaczyna się już dziś
Wielkoskalowa Energetyka Odnawialnych Źródeł Energii - offshore, fotowoltaika, biomasa
Bloki na Parametry Nadkrytyczne
Bloki wielopaliwowe - szansa dla paliw lokalnych
Bloki IGCC - szansa dla węgla
Bloki Gazowe - stabilizacja systemu

Powody, dla których należy wziąć udział
•
•
•
•
•
•

Poznanie potencjału polskiej energetyki w zakresie wytwarzania energii
Wysłuchanie prezentacji i dyskusji przedstawicieli Grup Energetycznych,
naukowców, inwestorów, dostawców technologii
Pozyskanie solidnej wiedzy na temat obecnego stanu rynku
energii i rynku mocy oraz regulacji prawnych
Zdobycie nieocenionej wiedzy branżowej od wysokich rangą przedstawicieli z całego
łańcucha dostaw w celu udoskonalenia strategii biznesowej na najbliższe lata
Wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów biznesowych
Miejsce z klimatem, w którym efektywnie i miło spędzisz czas

Partner:

Patronat Medialny:

Organizator:

Zgłoś swój udział!
Rejestracja dostępna pod linkiem:
https://konferencje.nowa-energia.com.plblokinadkrytyczne/2019/

