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

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

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

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

Eurowater Sp. z o.o.
Centrala Izabelin
Tel.: +48 22 722 80 25
info.pl@eurowater.com
www.eurowater.pl

Oddział Wrocław
Tel.: +48 71 345 01 15

Oddział Gdańsk
Tel.: +48 58 333 13 80
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PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Z Opola płynie moc

Nowoczesne bloki energetyczne stanowią ważny
element polskiej transformacji energetycznej

P

GE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE,
zakończyła największą w Polsce inwestycję energetyczną po 1989 r. Dzięki
technologiom zastosowanym przy budowie dwóch bloków energetycznych o łącznej
mocy 1800 MW, obecnie PGE GiEK dysponuje jedną z najnowocześniejszych
elektrowni konwencjonalnych na świecie.
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 Przyjazna moc

dla środowiska
i bezpieczeństwo
energetyczne

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii sprawność
w produkcji energii elektrycznej w nowych blokach jest na poziomie ok. 46%,
co przełoży się na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko.
- Nowe bloki energetyczne są niskoemisyjne i z zapasem spełniają rygorystyczne normy środowiskowe UE.
Na każdą kilowatogodzinę wyprodukowanej energii elektrycznej zostanie
wyemitowane od dwóch do czterech
razy mniej tlenków siarki i azotu, a jednostkowa emisja dwutlenku węgla jest
mniejsza o blisko 25% - podaje Robert
Ostrowski, Prezes Zarządu PGE GiEK.
Nowe bloki w Elektrowni Opole, które docelowo będą produkować
nawet 12,5 TWh energii elektrycznej
rocznie, w znaczący sposób wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne
Polski. Inwestycja ta wpisuje się także
w kierunek rozwoju sektora energetycznego, który resort energetyki wyznaczył
w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

 Energia dla 4 mln

gospodarstw domowych

Opolska megainwestycja realizowana była w formule EPC (engineering, procurement, construction), czyli
obejmowała projektowanie, dostawę
i budowę bloków energetycznych „pod
klucz”. Każdy blok będzie pracować
w układzie monobloku (jeden kocioł
z jednym turbozespołem).

Dzięki kompaktowej i modularnej
konstrukcji nowe bloki wraz z infrastrukturą zajmują relatywnie niewielką przestrzeń - ok. 45 ha. Przy jednostkach
wytwórczych powstały dwie chłodnie kominowe o wysokości 185,1 m każda, na
których namalowane zostały pierwsze
takty ludowej piosenki z regionu opolskiego „Poszła Karolinka do Gogolina”.
- Bloki zaprojektowane zostały na
35 lat pracy z czasem wykorzystania
mocy zainstalowanej do 8000 godz./r.
Przystosowane zostały także do produkcji ciepła w kogeneracji na poziomie
300 MWt/h. Są w stanie zasilić energią elektryczną aż 4 mln gospodarstw
domowych - wylicza Robert Ostrowski.

 Potencjał polskich firm
- Rozbudowa Elektrowni Opole nie
tylko wzmocniła pozycję Grupy PGE jako lidera branży energetycznej w Polsce, lecz także przysłużyła się polskiej
gospodarce. Aż 70% wartości wszystkich zamówień na budowie trafiło do

polskich firm, a z każdej wydawanej
przez nas złotówki aż 70 groszy zostało w kraju. Inwestycja ta, to również
tysiące miejsc pracy - w niektórych momentach na placu budowy pracowało dziennie nawet 5,5 tys. osób, które
przepracowały łącznie aż 32 mln roboczogodzin - dodaje Norbert Grudzień,
Wiceprezes ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem PGE GiEK.
Inwestycja została zrealizowana
przez konsorcjum w składzie: Rafako,
Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który był generalnym projektantem, dostawcą kluczowych rządzeń oraz pełnomocnikiem
konsorcjum. GE Power ponad 70%
sprzętu dostarczyło przy wsparciu lokalnego łańcucha dostaw, na który składało się ponad 5000 polskich certyfikowanych dostawców i podwykonawców,
a najważniejsze elementy elektrowni,
tj. turbiny parowe i generatory, wyprodukowano w fabrykach GE w Elblągu
i we Wrocławiu.

Elektroenergetyka

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 30 września zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji Grupy
PGE - budowa bloków energetycznych
nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Bloki pracują już pełną parą.
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 Megawyzwania
- Budowa bloków energetycznych
w Elektrowni Opole była ogromnym
wyzwaniem nie tylko technicznym, lecz
także projektowym, logistycznym i koordynacyjnym. Skalę przedsięwzięcia
obrazuje liczba przepisów i standardów
stosowanych w trakcie budowy - mówi
Norbert Grudzień.
Samych obowiązujących norm
prawnych, na podstawie których wykonawca realizował prace było 2,4 tys.
W całym cyklu budowy bloków energetycznych zaangażowanych było aż
54 tys. osób.
O skali budowy świadczy także
łączna liczba przeprowadzonych odbiorów - blisko 40 tys., w tym aż 29 tys.
w branży budowlanej, 8 tys. w branży
technologicznej i ok. 2 tys. przy pracach związanych z rozruchem nowych
jednostek.

Elektroenergetyka

 Mocny zespół
Nad budową tego wielkoskalowego projektu przez prawie 6 lat czuwał
20-osobowy zespół ekspertów. - Miałem szczęście kierować wyjątkowym
zespołem złożonym z wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy zdobywali doświadczenie przy realizacji innych dużych projektów inwestycyjnych
- mówi Jarosław Cybulski, Dyrektor Zarządzający projektem budowy bloków.
- Dyrektor jest tak mocny, jak mocny
jest jego zespół, a ten jest gotowy do
podjęcia każdych wyzwań - dodaje.
Ponad 20 lat temu Jarosław Cybulski pracował w grupie generalnego wykonawcy bloków 1-4 w opolskiej
elektrowni i brał udział w ich rozruchu. To była bardzo żywiołowa budowa. Po
latach wróciłem do Opola. W sumie to
już moje 7200 MW - wylicza.

 Unikalne kompetencje
Nadzór nad realizacją tak dużego
i złożonego projektu, który opiera się na
nowatorskich technologiach, wymagał

od zespołu unikalnych kompetencji.
To była również wielka odpowiedzialność. Na świecie nie ma projektów takiej skali, które idą gładko, a w czasie
budowy trwającej blisko 68 miesięcy
pojawić się może wiele nieprzewidywalnych wyzwań. Praca w niestandardowych godzinach, zgoda na odbiory
po zmierzchu, aby nadrobić zaległości wykonawców - wszystko dla dobra projektu.
To był prawdziwy test dla członków
zespołu projektowego, który udowodnił, że potrafią działać elastycznie i dynamicznie. Liczą się także cenne doświadczenia, a każdy z zespołu ma ich
na swoim koncie sporo.
Tomasz Pluciński, Dyrektor Techniczny projektu, przyznaje, że budowa
bloków w Opolu jest największym projektem, w jakim do tej pory brał udział.
- Tutaj wszystko jest mega. Sama stal,
której użyliśmy do konstrukcji bloków,
ważyła ok. 65 tys. ton, czyli tyle, ile stalowa konstrukcja nowojorskiego Empire State Building, a wykorzystany beton
250 tys. ton, co z kolei wystarczyłoby
do wybudowania drugiego Pentagonu - wylicza.
Zarządzanie projektem o takiej skali
wymagało od członków zespołu nie tyl-

ko wiedzy merytorycznej. W trudnych
sytuacjach liczyły się szybkość podejmowania decyzji, czy odporność na
stres.
- Każdy z projektów jest inny, a najciekawsze jest to, że działania w ramach każdego są niepowtarzalne. Sukces projektu w największym stopniu
zależy od pracy zespołu - wystarczy
znaleźć odpowiednich ludzi. Nie oznacza to, że uniknęliśmy problemów, bo
to niemożliwe. Ale po to jest zespół, by
odpowiednio reagować na sytuacje kryzysowe. Tak wielka budowa wymagała
dyspozycyjności 24 godz. na dobę. Daliśmy radę - dodaje Tomasz Pluciński.

 18 tys. segregatorów!
Realizacja projektu wymagała
współpracy ekspertów różnych specjalności, z departamentu prawnego,
skarbu, czy ubezpieczeń. - Zespół projektowy bezpośrednio prowadził realizację kontraktu z generalnym wykonawcą, a głównym obszarem naszego
działania było nadzorowanie projektu
w kwestiach technicznych - wyjaśnia
Regina Knosala, Kierownik Biura projektu. - Z kolei biuro projektu koncentrowało się na sprawach formalnych
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i jakościowych. Stąd zajmowaliśmy się
m.in. właściwą interpretacją postanowień Umowy EPC, czyli tzw. umowy
„pod klucz”, pod którą kryje się projektowanie, dostawa, budowa, rozruch,
przekazanie do eksploatacji oraz serwis w okresie gwarancyjnym. Ponadto
na bieżąco monitorowaliśmy, kontrolowaliśmy i analizowaliśmy ryzyka związane z realizacją projektu. Jednym słowem biuro rejestrowało i rozwiązywało
zagadnienia projektowe, kontrolowało
postęp prac, tak by prowadzone były
zgodnie z planem. Biuro monitorowało i raportowało również wszelkie odchylenia i wyniki z przeprowadzonych
przeglądów, zarządzało zmianami oraz
jakością w projekcie - dodaje.
Kierowanie takim biurem wymaga
specjalistycznej wiedzy i odpowiednich
predyspozycji. Samych norm prawnych, w oparciu o które wykonawca
realizował prace, jest blisko 2,5 tys. To
właśnie biuro musiało czuwać nad ich
przestrzeganiem. Całość dokumentacji powykonawczej zgromadzona jest
w ok. 18 tys. segregatorów.
Regina Knosala podkreśla, że największą wartością jaką zyskała, pracując przy projekcie, są doświadczenia.
- Mam nadzieję, że będę miała okazję
je wykorzystać przy realizacji innych
projektów w Grupie - mówi. Jak podkreśla, dla zespołu projekt nie kończy się
z momentem wydania świadectwa za-

kończenia budowy. - Musimy zamknąć
jeszcze wiele procedur. Przez najbliższe
kilka miesięcy pracy nam nie zabraknie - dodaje.
- Czuję wielką radość, że tak ogromne przedsięwzięcie zostało zakończone z sukcesem. Takiej inwestycji nie
było w Polsce od dawna, więc mamy
powody do zadowolenia - mówi Jarosław Cybulski.
Bloki pracują pełną parą, a ile pary
zostało członkom zespołu? - Na pewno
trochę uszło, ale dużo zostało na kolejne projekty. W końcu pracujemy w energetyce, więc mocy nie może nam zabraknąć - zapewnia Tomasz Pluciński.

 Budowa w liczbach
 Wartość inwestycji to blisko 11,6

mld zł.
 Elektrownia Opole zaspokaja obec-








nie 8% krajowego zapotrzebowania
na energię elektryczną.
Sprawność w produkcji energii
elektrycznej w nowych blokach jest
na poziomie ok. 46%.
Jednostkowa emisja dwutlenku
węgla jest mniejsza o blisko 25%.
Nowe bloki docelowo będą produkować nawet 12,5 TWh energii
elektrycznej rocznie i są w stanie
zasilić aż 4 mln gospodarstw domowych.
Na placu budowy pracowało dzien-









nie nawet 5,5 tys. osób, które
przepracowały łącznie aż 32 mln
roboczogodzin.
Całość dokumentacji powykonawczej zgromadzona jest w ok. 18 tys.
segregatorów.
Stal, której użyto do konstrukcji bloków, ważyła ok. 65 tys. ton, czyli
tyle, ile stalowa konstrukcja nowojorskiego Empire State Building.
Do budowy bloków wykorzystano 250 tys. ton betonu, co wystarczyłoby do wybudowania drugiego
Pentagonu.
Chłodnie kominowe mają 181 m
i są niemal tak wysokie jak Pałac
Kultury i Nauki bez iglicy.

 Kalendarium budowy
 15 lutego 2012 r. Zarząd PGE

Elektrowni Opole podpisał z Generalnym Wykonawcą umowę na
budowę dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1 800
MWe.
 31 stycznia 2014 r. zarząd PGE
GiEK wydał Generalnemu Wykonawcy (Konsorcjum firm: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal
Warszawa oraz Pełnomocnikowi konsorcjum firmie Alstom Power) Polecenie Rozpoczęcia Prac
w Elektrowni Opole (tzw. NTP - Notice To Procced) związanych z bu-

Elektroenergetyka

Nowe bloki w znaczący sposób wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne kraju
i stanowią ważny element
polskiej transformacji, która
łączy najnowocześniejsze
rozwiązania energetyki konwencjonalnej z rozwojem odnawialnych źródeł energii.
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dową nowych bloków.

została przekazana do eksploatacji.

 17 sierpień 2015 r. montaż głów-

 listopad 2018 r. zaawansowanie

czystość rozpoczęcia budowy, czyli
wbicia repera startowego na placu budowy i symbolicznego wbicia
pierwszej łopaty.
3 listopada 2014 r. symboliczne
wmurowanie kamienia węgielnego upamiętniającego budowę bloków nr 5 i 6.
W połowie listopada rozpoczęły się
prace związane z betonowaniem
pierwszego pylonu kotłowni nr 5
wysokości 125 m.
4 lutego 2015 r. Elektrownia Opole podpisała z konsorcjum firm na
czele z Seen Technologie umowę
na budowę stacji uzdatniania wody.
Wartość podpisanej umowy to 286
mln zł netto. Wykonawcą inwestycji
było konsorcjum firm: Seen Technologie - lider oraz jego partnerzy Instal Warszawa i Elemont Brzezie.
Stacja ma zdolność przygotowania
prawie 180 tys. m3 wody na dobę.
28 lutego 2015 r. zakończono betonowanie fundamentu maszynowni

nej konstrukcji stalowej kotła bloku
nr 5. Słupy główne osiągną wysokość 120 m.
 lipiec 2016 r. budowa nowych bloków osiągnęła półmetek; wykonane już zostały główne roboty
budowlane, realizowane są prace
w zakresie montażu konstrukcji stanęły konstrukcje kotłowni obu
bloków, do montażu których zużyto w sumie ponad 50 000 ton
stali. Trwa montaż części ciśnieniowej kotłów oraz montaż konstrukcji
maszynowni bloku nr 6 i poszycia
dachowego budynku maszynowni
bloku nr 5. Zakończone zostały już
prace fundamentowe turbogeneratora maszynowni bloku nr 5.
 sierpień 2016 r. na plac budowy
dotarł ważący 426 ton generator
bloku nr 5, który dostarczył do elektrowni wrocławski oddział GE Power.
 8 września 2017 r. stacja uzdatniania wody m.in. dla bloków nr 5 i 6

budowy wynosi prawie 95%. Sukcesem zakończyło się pierwsze
rozpalenie kotła parowego bloku nr
5 na oleju lekkim - rozpoczął się gorący rozruch jednego z dwóch budowanych bloków energetycznych.
15 stycznia 2019 r. odbyła się
pierwsza synchronizacja bloku nr
5 z Krajowym Systemem Energetycznym.
5 kwietnia 2019 r. po raz pierwszy rozpalono olejem lekkim kocioł
bloku nr 6 - rozpoczął się gorący
rozruch ostatniego z dwóch budowanych bloków energetycznych.
31 maja 2019 r. blok nr 5 zostaje oddany do pełnej eksploatacji.
Zaawansowanie budowy przekroczyło 97%.
wrzesień 2019 r. - oddanie do eksploatacji bloku nr 6 i zakończenie
inwestycji.
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i turbozespołu bloku nr 5.

 15 lutego 2014 r. odbyła się uro-
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Prof. dr hab. inż. Janusz Badur, mgr inż. Bartosz Kraszewski,
Zakład Konwersji Energii IMP PAN, Gdańsk

Elektrownia Ostrołęka C
w budowie
- a jej współpraca z energetyką wiatrową

B

udowa elektrowni Ostrołęka trwa. 4 października 2019 r. Minister Energii Krzysztof
Tchórzewski wziął udział w podpisaniu umowy o kompleksową modernizację układu
infrastruktury kolejowej i budowę bocznicy kolejowej, w celu umożliwienia transportu
elementów nowobudowanego bloku energetycznego oraz paliw produkcyjnych.
Wykonawcą będzie konsorcjum firm: Torpol SA i Zakłady Automatyki „Kombud” SA.
Prace potrwają 36 miesięcy, a ich koszt to 179 mln zł netto.

 Klimatologia - nauka
potrzebna od zaraz

Klimatolodzy i Ekolodzy organizują nowe protesty i marsze. Ostat-

nio, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
był powodem do obnoszenia transparentów: „Stop Elektrowni Ostrołęka C”. Nie mam nic przeciwko temu,
aby moja wnuczka Maja brała udział

w marszu niosąc szczytne hasła, jednak muszą to być hasła symetryczne i zrównoważone, równo występujące przeciw nowym źródłom emisji
CO2. Toteż obok jednego transpa-
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rentu „Stop Elektrowni Ostrołęka C”
powinno się, przykładowo, nieść 29
transparentów z napisem „Stop Norstream 2”, bowiem proporcja emisji
równoważnego CO2 między Ostrołęką C, a Nordstrem 2 wynosi jak 1:29.
Smutne jest przede wszystkim to, iż
przedstawia się naszym dzieciom krajową energetykę zawodową jako największego truciciela na Ziemi.
Stojąc na gruncie wyników badań
klimatologów, cztery lata temu Polska podpisała Globalne Porozumienie
Paryskie o ochronie klimatu. Aż 196
krajów zgodziło się podjąć niezbędne
działania, by utrzymać stuletni wzrost
średniej temperatury globu „dużo poniżej 2°C”, w okolicach 1,5°. Jakie
więc „niezbędne działania” zaproponowała nauka klimatologii? W zasadzie było to tylko jedno działanie. Klimatologia, jako nauka poniosła swą
pierwszą klęskę wykazując brak wiary
we własne osiągnięcia. Innymi słowy
- by uniknąć katastrofalnego ocieplenia, które jest największym zagrożeniem, przed jakim ludzkość stanęła
w całej swojej ciągle nierozpoznanej
historii, podług Klimatologii, konieczne
jest szybkie, jeśli nie natychmiastowe
odejście od spalania paliw kopalnych,
w tym węgla i gazu. Jak wyliczono
modelem ESM - uznanym przez klimatologów - to natychmiastowe odejście od paliw kopalnych ma się obyć
już w 2030 r., czyli za 10 lat. Nie warto
więc budować ani Nordstream 2, ani
Ostrołęka C, bo nigdy się te inwestycje nie zwrócą.
Stąd też ludzie kochający przyrodę, ludzie wrażliwi na jakość życia,
ekolodzy, artyści, a ostatnio nawet literaci piszą: „Zmiany klimatu wywołane spalaniem paliw kopalnych stanowią dziś największe zagrożenie dla
bezpieczeństwa ludzkości … dlatego
wołamy o rezygnację z budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C”.
Jednak konsekwencje rezygnacji budowy tej najnowocześniejszej
w Europie elektrowni oraz pierwszej
w Europie elektrowni współpracującej

ze źródłami OZE są do przewidzenia.
Nie tylko w sferze gospodarczej, ale
i społecznej. Mówimy o elektrowni,
która przez swą elastyczność pracy dostosowana jest do współpracy
z morską energetyką wiatrową. Może
to oznaczać, że będziemy skazani na
2,5-krotnie droższy prąd zielony, co
pogłębi nasze ubóstwo energetyczne, zmieni radykalnie tryb naszego
życia i spowoduje nieuchronne odludnienie kraju.
Broniąc budowy Elektrowni Ostrołęka C, już poprzednio podnieśliśmy
szereg argumentów. W niniejszym artykule podkreślamy techniczną możliwość osiągania dużej elastyczności
bloku nadkrytycznego.

 Niezachwiana wiara

w ustalenia naukowców

Pierwsza z pięciu prawd ogłaszanych przez 16-letnią Gretę Thunberg
mówi, iż współczesna nauka zwana
klimatologią stwierdza jednoznacznie, iż zachodzą zmiany klimatu. Nie
możemy się na taką prawdę zgodzić
w żadnym wypadku, właśnie dlatego, iż rozpoznanie stanu przyrody pochodzi od niewiarygodnej nauki. Gdyby zmianę klimatu zakomunikowała
np. Pani Helena, która od lat handluje warzywami na naszym rynku lub
Zygmunt, właściciel 16-to hektarowego gospodarstwa rozciągającego
się za moim oknem, to moglibyśmy
w to wierzyć. Nie należy wierzyć uczonym, bowiem są to tacy sami ludzie
jak my. Tyle że nie kłamią, a konfabulują. Różnica między konfabulacją,
a kłamstwem jest jednak istotna, bowiem kłamstwo jest społecznie nieakceptowane, a konfabulacja już tak.
Jeden z moich zaprzyjaźnionych profesorów wyznał, iż nie uważa konfabulacji za grzech i wcale się z tego nie
spowiada. Podobnie psychologowie
zadają słuszne pytanie: czy klimatolodzy mają sumienie?
Zresztą wśród uczonych klimatologów również zdarzają się osob-

niki, które odmawiają owej konfabulacji i stając pod prąd głównemu
strumieniowi badań, podnoszą swoje argumenty. Ale również filozofowie
przyrody, analizując metodologię klimatologii, zauważają, iż ta interdyscyplinarna nauka wcale nie uogólnia praw przyrody poszczególnych
składowych dyscyplin, lecz często
je odrzuca, z tej racji, iż nie pasują
do „końcowego wyniku”. Może najjaskrawszym przykładem jest odrzucanie praw fizyki, a wśród nich drugiego
prawa termodynamiki (patrz: Gerlich
&Tscheuschner [1]).
Osobiście przestrzegam przed
nadmiernym zaufaniem w rezultaty
badań klimatologów również z innego powodu. Klimatologia jest bowiem
„młodą nauką”. Nie ma więcej niż 300
lat, toteż znajduje się w embrionalnym
stanie tak jak kiedyś była astrologia,
wróżbiarstwo, firomancja, alchemia,
czy spirytyzm. Wyniki badań młodej
nauki mają charakter „przepowiedni”. W takim stylu też jest napisana
pierwsza krajowa monografia „Nauka
o Klimacie”, która wyszła spod pióra
prof. Szymona Malinowskiego i jego uczniów [2]. Recenzja tego dzieła wymaga analizy zdania po zdaniu
stąd, będzie przedmiotem innej pracy, jednak już obecnie można powiedzieć, iż została ona napisana przy
niezachwianym acz mylnym założeniu, iż każde jej zdanie jest przyrodniczo prawdziwe.

 Elastyczność pracy

bloku nadkrytycznego

Morska energetyka wiatrowa pracuje w warunkach zmiennego wiatru,
a tempo jego narastania, czy wygaszania mierzymy w minutach - najczęściej jest to około 30 minut. Mówimy, iż potrzebujemy elastycznej pracy
konwencjonalnego bloku węglowego. Dla bloku nadkrytycznego, idealnie współpracującego z odnawialnym
źródłem energii, start lub odstawienie w ciągu 30 minut jest wyzwaniem
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brak eksperymentalnej wiedzy na temat zachowania się i ewolucji struktury stopów żaroodpornych. Drugi to
brak odpowiednich narzędzi projektowych, które uwzględniałyby - chociażby w przybliżony sposób - nowe
warunki obciążeń. Prof. Jerzy Okrajni,
doświadczony badacz rurociągów pary świeżej, sądzi iż: „niezbędne w takim przypadku okazuje się połączenie metod mechaniki pękania, nauki
o materiałach, ujmujące zjawiska mikrostrukturalnych procesów zmian
własności oraz klasycznych metod
mechaniki ciała stałego umożliwiających lokalną analizę pól naprężeń
i odkształceń. Proces degradacji właściwości użytkowych obiektu o dużym stopniu złożoności ma przy tym
najczęściej lokalny charakter. W przypadku obiektów poddanych oddziaływaniu zmiennych obciążeń konieczna
staje się lokalna analiza pól naprężeń
i odkształceń w funkcji czasu, w celu wyznaczenia charakterystyk procesu” [3].
Zgadzamy się z tym stwierdzeniem, proponując, aby wziąć również
pod uwagę zmienne w czasie pola
temperatury i pola naprężeń termicznych. Taka zmienność będzie możliwa

 Ekstremalne

obciążenie trójnika
rurociągu pary świeżej

Prześledźmy całodniowe zmiany
stanu trójnika pary świeżej w sytuacji,
gdy blok nadkrytyczny współpracuje
z odnawialnymi źródłami energii. Może być on uznany za element krytyczny konstrukcji, który podlega zwiększonej, przyspieszonej degradacji
w wyniku nałożenia się na zwykły stan
długotrwałego pełzania dodatkowego
stanu związanego z niskocyklowymi
zmianami naprężeń termicznych. Zachodzi też pytanie, czy przy szybkich
półgodzinnych zjazdach i najazdach
mocy, nie wystąpią zbyt duże stany
wytężenia materiału prowadzące do
lokalnego uplastycznienia.
Przyjęliśmy, że stan ciepły rurociągu
to temperatura 300oC i pewne minimal-

1
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Rys. 1. Schemat rurociągu parowego łączącego kocioł z turbiną

do wyznaczenia, jeśli rozszerzymy domenę obliczeniową na kanał przepływowy pary, tak aby opisać wymianę
ciepła bezpośrednio przez powierzchnie kontaktu płyn-ciało stałe.

Rys. 2. Obszar obliczeniowy CSD
trójnika wykonanego ze stali P91 - obszar
obliczeniowy CFD dla przepływu pary ma
nieco większe wymiary. Grubość rurociągu
5 cm. Średnica wewnętrzna 52 cm

Elektroenergetyka

konstrukcyjnym i technologicznym.
Główną przeszkodą jest niewiedza
o tym jak zachowają się elementy krytyczne konstrukcji, które będą podlegać dodatkowemu niskocyklowemu
wytężeniu termicznemu. Powstaje nowe zagadnienie, jakim jest prognozowanie trwałości obiektów poddanych
codziennym oddziaływaniom o charakterze mechanicznym i cieplnym.
Pojawia się problem bezpieczeństwa
i ponownego wyznaczenia „obliczeniowego czasu pracy”.
Dodatkowo, otwartym jest zagadnienie określenia kryteriów uwzględniających elastyczność pracy obiektu.
W wielu bowiem przypadkach zastosowanie klasycznych kryteriów wytężenia materiału oraz limitów wytrzymałości nie uwzględnia w pełni
złożoności zmian materiałowych zachodzących podczas ekstremalnie
szybkiego obciążania elementu konstrukcji. Możemy sobie łatwo wyobrazić sytuacje niedopuszczalne, czy to
gwałtownego doprowadzenia pary
o nominalnych parametrach podczas
rozruchu, czy gwałtownego zalania
turbiny zimną wodą podczas odstawienia. Konstruktorzy widzą tu dwa
potencjalne zagrożenia. Pierwsze to
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nr 5-6 (70)/2019

ne ciśnienie pary wynoszące około 20
barów. W momencie pełnego obciążenia rurociągiem płynie strumień 300
kg/s pary pod ciśnieniem 200 barów
i temperaturze 600oC. Kształt ekstremalnego obciążenia pokazuje rys (3).
W trakcie symulacji numerycznej
własności stali P91, zależne od temperatury ulegały zmianom, zgodnym
z danymi producenta. Przyjęliśmy, że
powierzchnia zewnętrzna rurociągu jest
zaizolowana i nie następuje przez nią
wymiana ciepła. Obliczenia prowadziliśmy w krokach czasowych co jedną minutę, zmieniając dane wlotowe według
krzywych przedstawionych na rys. 3.

Monitorowaliśmy całodniowy stan
przemieszczeń, deformacji, naprężeń
w trójniku. Za najbardziej wytężone
uznaliśmy te miejsca czaszy, w których naprężenia obwodowe przyjmowały największe wartości (rys.
4). Naprężenia radialne wykazywały
duży gradient w kierunku radialnym,
ale ich wartości nie były niepokojące. Podobnie zachowują się energetyczne miary wytężenia. Zarówno
naprężenie ekwiwalentne Hubera,
jak i naprężenia ekwiwalentne jego
uczniów Burzyńskiego i Zawadzkiego wskazywały wartości kilkukrotnie
mniejsze od naprężeń krytycznych.

m [kg/s], p [bar]

strumień pary

ciśnienie

 Wnioski
W podsumowaniu, należy podkreślić, iż nowoczesne techniki symulacyjne zezwalają na precyzyjniejsze
rozpoznanie zagrożeń i ewentualne
wyznaczenie niebezpiecznego tempa rozruchów i odstawień. Nie mniej
opracowanie kryteriów prognozowania trwałości obiektów poddanych codziennym oddziaływaniom o charakterze mechanicznym i cieplnym, wymaga
dalszych prac.
o
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Rys. 3. Schemat ekstremalnie zmiennej pracy dziennej z trzema odstawieniami i półgodzinnymi najazdami mocy
powierzchnia zewnętrzna
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Rys. 4. Przebieg zmienności naprężeń obwodowych w czaszy trójnika. Za niebezpieczne
należy uznać naprężenia znako-zmienne pojawiające się przy odstawieniach - można je
usunąć sterując poziomem ciśnienia w rurociągu odstawionym
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[1] Gerhard Gerlich, Ralf D. Tscheuschner, Falsification of the atmospheric CO2 greenhouse effect within the frame of physics, International Journal of Modern Physics B, 23 (2009)
pp. 275-364.
[2] M. Popkiewicz, A. Kardaś, Sz. Malinowski, Nauka o Klimacie, Wyd. Sonia Draga, 2018, pp. 1-540.
[3] J. Okrajni, G. Junak, K. Mutwil, M. Cieśla. Techniczne zastosowania kryteriów trwałości materiałów poddanych zmęczeniu, IV Symp. Modernizacje wysokoprężnych rurociągów
parowych, Wisła, 2-4 października 2002, str. 23-33.

nr 5-6 (70)/2019

13

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak,
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska

Hybrydowa
energetyka wodorowa
W

Głównym celem ekologicznym
transformacji jest ograniczenie emisji
ditlenku węgla w procesach energetycznych do 2050 r. o 60%. W tym procesie wodór może spełniać wiele funkcji, w tym przez:
 wzrost upowszechnienia źródeł
odnawialnych i ich optymalnej integracji w procesach wytwarzania
elektryczności i paliw,
 dystrybucję energii w różnych sektorach i regionach,
 działając jako bufor i rezerwa strategiczna mocy, zwiększając odporność systemu energetycznego,
 dekarbonizacje transportu,
 dekarbonizacja technologii przemysłowych,
 obniżenie emisyjności procesów
wytwarzania ciepła i elektryczności
w gospodarce komunalnej i mieszkalnictwie,
 zapewnienie czystego surowca dla
przemysłu.
Dynamika upowszechnienia technologii wodorowych według rozpa-

trywanego scenariusza jest największa w dekadzie 2040-2050. Między
2015, a 2050 roczne zapotrzebowanie na energię wodoru powinno wzrosnąć około 10-krotnie - z 8 EJ do 78
EJ. Między 2040, a 2050 przewidziano
zaś wzrost z 28 EJ do 78 EJ (1 Eksajoul 277.8 TWh). Struktura technologiczna wykorzystania wodoru w 2050
obejmuje zużycie 10 EJ w obszarach
gospodarki, w których jest wykorzystywany obecnie, 9 EJ w nowych procesach przemysłowych (CCU, bezpośrednia redukcja rudy żelaza - DRI), 11
EJ w gospodarce komunalnej i mieszkalnictwie, 16 EJ w przemysłowej gospodarce energetycznej, 22 EJ w transporcie i 9 EJ w procesach wytwarzania
elektryczności (buforowanie, rezerwa
strategiczna, magazynowanie).
W opracowaniu IEA dla szczytu G20 w Japonii [2] przedstawiono
aktualny stan w zakresie technologii
i ekonomii produkcji wodoru oraz nakreślono scenariusze jego potencjalnych
zastosowań, głównie w perspektywie

do 2030 r. Wskazano na współcześnie identyfikowane wyzwania dla upowszechnienia technologii wodorowych.
Ogólnie rzecz biorąc są one następujące:
 Produkcja wodoru z wykorzystaniem niskoemisyjnej energii napędowej jest obecnie kosztowna
(według analizy IEA koszt produkcji wodoru z wykorzystaniem
elektryczności ze źródeł odnawialnych może się zmniejszyć o 30%
w 2030 w wyniku spadku kosztów
energii odnawialnej i zwiększenia
skali w produkcji wodoru. Sprzyjać
to będzie doskonaleniu technologii elektrolizerów, rozwojowi i upowszechnieniu ogniw paliwowych
oraz sprzętu do tankowania).
 Rozwój infrastruktury wodorowej
jest powolny, co nie sprzyja jej
powszechnemu upowszechnieniu (ma to wpływ na ceny wodoru
dla konsumentów, które w dużym
stopniu zależą od ilości stacji tankowania i niezawodności dostaw.

Technologie

ostatnich latach w wielu ośrodkach badawczych koncentruje się uwagę na
zagadnieniach energetyki wodorowej. Nie wszystkie opinie dotyczące jej
potencjału techniczno-ekonomicznego są pozytywne. Mimo to wiele przygotowanych
prognoz i analiz scenariuszowych pokazuje jej perspektywiczne znaczenie w wielu
obszarach gospodarki. W opracowaniu [1] wyraża się opinię, że wodór może spełnić
podstawową rolę w procesie transformacji energetycznej wymaganej do ograniczenia
wzrostu temperatury globu do dwóch stopni Celsjusza (two-degree scenario).
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Rozwiązanie tego problemu może
wymagać planowania i koordynacji,
które na szczeblu międzynarodowym i poszczególnych krajów oraz
także zaangażowania samorządów
i władz lokalnych, instytucji przemysłowych i inwestorów prywatnych).
 Wodór jest obecnie prawie w całości wytwarzany z gazu ziemnego i węgla. Mimo zaawansowania
technologicznego ta generacja
jest odpowiedzialna za duże ilości emisji ditlenku węgla (roczna
emisja CO2 równa emisji Indonezji i Wielkiej Brytanii łącznie). Konieczna jest intensyfikacja generacji
wodoru z wykorzystaniem energii
źródeł odnawialnych, a także wychwyt ditlenku węgla w procesach
wykorzystania paliw kopalnych i jego zastosowanie w technologiach
przemysłowych.
 Obecne przepisy ograniczają rozwój przemysłu czystego wodoru.
Koniecznym jest m.in. opracowanie
wspólnej międzynarodowej normy
bezpieczeństwa transportu i przechowywania dużych ilości wodoru oraz śledzenie wpływu różnych
technologii dostaw wodoru na środowisko.
Powyższe uwagi wskazują, że rozwój technologii wodorowej wiąże się
z przeprowadzaniem badań i analiz,
obejmujących różne obszary technologiczne, w tym wytwarzanie, transport
wodoru, jego magazynowanie i zastosowanie w energetyce oraz do napędu środków transportu, a także badań
i działań w dziedzinie prawa i polityki. Wybór odpowiedniej strategii jest
kluczowy dla dalszego spostrzegania
szans na rozwój technologii wodorowych. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia hybrydowej energetyki wodorowej. Pod pojęciem tej klasy
energetyki rozumie się w artykule integrację technologii, u podstaw których
leżą różniące się od siebie procesy fizyko-chemiczne. W rozważanym wypadku są to np. procesy konwersji oparte na bezpośredniej zamianie energii

chemicznej w elektryczność i odwrotnie, procesy oparte o zamianę ciepła
w pracę i inne. Dodatkowo wskazano
na rodzaj przedsięwzięć, które mogłyby
służyć szybszemu upowszechnieniu tej
klasy technologii.

 Ogólna charakterystyka
struktur
technologicznych

Wodór ma wielorakie zastosowania. Potencjalne możliwości jego pozyskania i wykorzystania w gospodarce ilustruje rys. 1. Schemat ten może
być podstawą do określenia optymalnej
ścieżki rozwoju technologii wodorowych
(z uwzględnieniem zasobów naturalnych i odnawialnych) i ich wykorzystania w całej gospodarce oraz energetyce
dla przyjętych kryteriów ekonomicznych
i ograniczeń ekologicznych [np. 3].
Na schemacie wyodrębniono trzy
podstawowe sieci energetyczne i wzajemne możliwe połączenia technologiczne. Wodór może być generowany
w procesach konwersji energii chemicznej węgla (zgazowanie, piroliza),
gazu (głównie reforming parowy), biomasy (zgazowanie, fermentacja i inne)
w energię chemiczną wodoru. Ważnym

dla rozwoju technologii wodorowych
jest wytwarzanie wodoru w procesach
elektrolitycznych i innych z wykorzystaniem energii źródeł odnawialnych
i jądrowych. Należy jednak podkreślić,
że energetyczne wykorzystanie wodoru nie może być tylko ograniczone do
ścieżek charakterystycznych dla generacji wodoru ze źródeł odnawialnych,
czyli technologii:
 Elektryczność - Elektryczność (Power to Power),
 Elektryczność - Gaz (Power to Gas:
mieszanina H2 + CH4, metanizacja),
 Elektryczność - Paliwa ciekłe (Power to Liquid).
Istnieją bowiem rozwiązania wykorzystania niskoemisyjnych technologii paliw kopalnych (węgla i gazu z separacją ditlenku węgla) i jądrowych,
które mogą okazać się konkurencyjne
z technologiami źródeł odnawialnych
(w zależności od ich stadiów rozwoju).
Dla losowej energii napędowej
(wiatr, słońce) analiza efektywności
technologii powinna obejmować moduł wytwarzania mocy napędowej i jego
integrację z produkcją i wykorzystaniem
wodoru. Dla biomasy, geotermii, energetyki jądrowej oraz paliw kopalnych
wzajemny dobór charakterystyk po-

Rys. 1. Ogólna struktura technologiczna systemu wytwarzania
i wykorzystania wodoru. Z - zasobnik wodoru, WISTE - wodorowe
instalacje energetyczne, SE - sieć elektryczna,
SG - sieć gazowa, SH - sieć wodorowa
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Rys. 3. Jeden ze sposobów integracji elektrolitycznej generacji wodoru
z siecią i ogniwem paliwowym. PV - ogniwa fotowoltaiczne,
EW - energetyka wiatrowa, EL - elektrolizery, OP - ogniwo paliwowe,
ODW- odbiorniki wodoru, P - przemysł, T - transport

Rys. 2. Ogólny schemat technologiczny integracji elektrolizy z odnawialnymi
napędowymi źródłami energii dla procesu elektrolizy. BAT - moduł baterii,
WINSE - wodorowe instalacje energetyczne, B,Z - bufor, zasobnik, P - pompa,
S - sprężarka, DC/AC - przekształtnik prądu stałego na zmienny

od najprostszych zawierających jedno
źródło napędowe (energia wiatrowa,
czy energia słoneczna) i jeden odbiornik
wytworzonego wodoru do złożonych,
w których mamy do czynienia z wieloma źródłami energii napędowej elektrolizerów (równolegle: energia wiatrowa,
słoneczna, sieć elektroenergetyczna),
różnymi technologiami wykorzystania
wodoru i sposobami magazynowania
wodoru. Im bardziej złożone układy, tym
większa możliwość organizacji różnych
strategii eksploatacyjnych. Optymalizacja takich układów zależy od przyjętych
strategii i preferowanych postaci końcowych postaci energii. Dobór charakterystyk (wydajność, sprawność) poszczególnych modułów składających się na
instalacje nie jest łatwy, ze względu na
losowy charakter źródeł napędowych
i ograniczony dostęp do typoszeregów
poszczególnych urządzeń (elektrolizerów i ogniw paliwowych).
Technologie z ogniwem paliwowym
mogą być w szczególności organizowane według schematu pokazanych
na rys. 3 [4].

Technologie

szczególnych modułów instalacji jest
na ogół mniej skomplikowany.
Ścieżka Power to Power z wykorzystaniem energii napędowej wiatru
i słońca w procesie elektrolizy, może
w ogólnym rozwiązaniu zawierać moduły pokazane na rys. 2. Moduł instalacje
energetyczne (WINSE) może obejmować w konkretnych rozwiązaniach ogniwa paliwowe, turbiny gazowe (spalanie
powietrzne lub tlenowe, paliwo: mieszanina wodoru i metanu), silniki spalinowe, silniki Stirlinga. W zależności od
rodzajów źródeł i odbiorników, a także
elektrolizera (prąd stały PS lub zmienny PZ) w układzie stosowane są różne przekształtniki P (DC/DC, DC/DA)
oraz regulatory R. Produktami są moc
użytkowa i ciepło użytkowe. Według
schematu przedstawionego na rys. 2
mogą być budowane różne instalacje,
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 Stan technologii

Elektrolizery alkaliczne

ogniw paliwowych
i elektrolizerów

Wybrane dane dotyczące stanu rozwoju stacjonarnych ogniw paliwowych
zawiera tab. 1. Największe nadzieje
wiąże się z upowszechnieniem ogniw
polimerowych (temperatura pracy 5080) i tlenkowych (temperatura pracy
800-1000). Spektakularnym przykładem zastosowania ogniw paliwowych
w stacjonarnych instalacjach jest japoński program upowszechnienia mikro-kogeneracji (ogniwa PEM i tlenkowe).
Program uruchomiony w 2009 r. z pierwotną dotacją 10 000 USD doprowadził do uruchomienia w 2016 r. 200 000
instalacji. Wskutek obniżenia kosztów
w tym okresie czasu o 75%, przewiduje
się, że w 2020 dotacje zostaną wycofane, a w 2030 liczba instalacji zwiększy się do 5.6 mln. Podobne programy
są uruchamiane w Niemczech i Korei
Południowej. Szczegółową dyskusję
stanu rozwoju ogniw dla zastosowań
stacjonarnych zawiera opracowanie
[7]. Obecny stan i perspektywy rozwoju elektrolizerów można prześledzić
na podstawie danych zawartych w tab.
2. W eksploatacji są obecnie zarówno
elektrolizery typu PEM (w latach 2015-

Technologie

Obecnie
(2018)

Stan rozwoju

- sprawność elekt.
(%, Wd)
- CAPEX
(USD/kWel)
- ciśnienie
pracy, bar

2030

>2030

Obecnie
(2018)

Elektrolizery polimerowe (PEM)

2030

63-70

65-71

70-80

56-60

63-68

500
1400

400
850

200
700

1100
1800

650
1500

>2030

67-74
200
900

Obecnie
(2018)

Elektrolizery
tlenkowe (SOEC)

2030

>2030

74-81

77-84

77-90

2800
5600

800
2800

500
1000

40 000
60 000

75 000
100 000

1-30

30-80

1

60-80

50-80

650-1000

- temperatura pracy,)
90 000
100 000

100 000
150 000

30 000
90 000

60 000
90 000

100 000
150 000

10 000
30 000

- czas pracy, h

60 000
90 000

- zakres obciążenia
(% w stosunku do
nominalnego)

10-110

0 -160

20-100

- wskaźnik
powierzchniowy (m2/
kWel)

0.095

0.048

Bez danych

Tab. 2. Stan rozwoju elektrolizerów [2]

2019 [2] moc uruchomionych tej klasy
elektrolizerów wyniosła ok. 85 MWel,
średnia moc pojedynczej instalacji wynosiła ok. 1 MWel), jak i elektrolizery
alkaliczne. W ostatnim okresie czasu
w instalacjach demonstracyjnych przeważają elektrolizery typu PEM. Dla obu
klas elektrolizerów prowadzone są prace studialne dla mocy 5 i 100 MW [8].
W tab. 3 w formie przykładu przed-

Technologia

Moc lub
wydajność

Sprawność

Początkowe
nakłady inwestycyjne

Żywotność
(trwałość)

Stan rozwoju
technologii

Alkaliczne ogniwa
paliwowe

Do 250 kW

Około 50%
(HHV)

200-700
USD/kW

5-8 tys. h

Wstępne stadium
rynkowe

Polimerowe ogniwa
stacjonarne

0.5-400 kW

32-49% (HHV)

3000-4000
USD/kW

60 tys. h

Wstępne stadium
rynkowe

Ogniwa tlenkowe

Do 200 kW

50-70% (HHV)

3000-4000
USD/kW

Do 90 tys. h

Instalacje demonstracyjne

Ogniwa fosforanowe

Do 11 MW

30-40% (HHV)

4000-5000
USD/kW

30-60 tys. h

Dojrzały do
wdrożenia

Ogniwa węglanowe

kW- szeregu
MW

Ponad 60%
(HHV)

4000-6000
USD/kW

20-30 tys. h

Wstępne stadium
rynkowe

Tab. 1. Aktualny stan rozwoju technologii stacjonarnych ogniw paliwowych [5, 6]

fot. unsplash.com
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mocy
8 MW,
wykorzystuje
modułySILYZER
elektrolityczne
SILYZER Produkcja
200 (Siemens). Produkcja
ykorzystuje
moduły
elektrolityczne
200 (Siemens).
3
wodoru:
1000
Nm
/h
(ok.
90
kg/h).
3
/h (ok. 90 kg/h).
Tab. 3. Główni
producenci elektrolizerów
i charakterystyki
elektrolizerów alkalicznych
Główni producenci
i charakterystyki
alkalicznych
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Maksymalna
Zużycie
Zużycie
wydajność,
energii
energii
Nm3/h
elektrycznej
elektrycznej
przy
przy
wydajności
wydajności
max
max
3
(kWh/Nm3 H2) (kWh/Nm H2)
[sprawność]
�� ��� �[sprawność]
Gdzie:
wykorzystana
ogniwie
�� ��� � t�w���t
Gdzie:
- energia
chemiczna wodoru
stawiono producentów
Gdzie
ener- paliwowym,
�� ��t - energia
�t Hydrogenics
HySTAT™60 i parametry
0.515
(7)
60 t(1300)
5.2chemiczna
[68%] wodoru
HySTAT™60
0.515
(7)
60
(1300)
5.2
[68%]
Corporation
elektrolizerów alkalicznych. Informacje
gia
chemiczna
wodoru
wykorzystana
�� ��� � �t
t ���tsparwność
Gdzie: gazowej,
- energia
chemiczna
wodoru
wykorzystana
p
sparwnoś
sprawność
instalacji
turbiny
gazowej, �twhogniwie
ogniwa
sprawność instalacji turbiny
t��paliwowym,
Gdzie: ���h
��wogniwie
- energiapaliwowego.
chemiczna
wodoru wykorzystana
w og
(Kanada)o producentach
��t
�� ��� � t����t - energia chemiczna wodoru wykorzystana
Gdzie:
w
�ogniwie
i charakterystykach
paliwowym,
�t -- sprawność
�
HYDROGEN
NEL A-series
h sparwność
ogniwa paliwowego.
turbiny
gazowej,
2.134
485 sprawność instalacji
4.4
�t
EN NEL
NEL
A-series
elektrolizerówsprawność
polimerowych
zawierają
instalacjiturbiny
turbiny gazowej,
gazowej, �t h
- sprawsparwność
ogniwa paliwow
sprawność
instalacji
2.134 instalacji
485
turbiny gazowej, 4.4
�t h sparwność ogniwa paliwowego.
(Norwegia)
opracowania
[9-11].
Największą
instalaność
ogniwa
paliwowego.
EV 150/160
1.188
206
5.28
e, Wasserelektrolyse,
EV 150/160
1.188PEM jest instalacja
206
5.28
cją z elektrolizerami
Hydrotechnik
K1
GmbH (Niemcy)
zainstalowana w Energiepark Mainz [12].
i 𝑛𝑛̇ 𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑛𝑛̇ 𝑝𝑝
e
c
ELT Elektrolyse
a.
BAMAG
2.208
480
4.3-4.6
A
moc 6 MW.2.208
Jest połączona z farmą
a. MaBAMAG
480
4.3-4.6
technikb.GmbH
b.
LURGI
a
LURGI o mocy
6.510
1400
4.3-4.65
wiatrową
8 MW, wykorzystuje
6.510
1400
4.3-4.65
K
(Niemcy)
f
g
d
𝑛𝑛̇ 𝑎𝑎
moduły
elektrolityczne
SILYZER
200
AccaGen
SA
AGEN
0.75
bd
5.0
AGEN
0.75
bd
5.0
h
(Siemens). Produkcja
wodoru: 1000
IHT
(Szwajcaria)
S-556
3,534
MW
760 Nm3/h
3
4.3 -4.65
S-556
3,534 MW
760
Nm
/h
4.3
-4.65
3
Nm
/h
(ok.
90
kg/h).
𝐻𝐻𝑜𝑜̇
Suzhou Yingli
DQ-1000/1.6
4,4 MW 3
1000 Nm3/h
≤ 4,4[81%]
WC
N
DQ-1000/1.6
Hydrogen (Chiny)

4,4 MW

1000 Nm /h

 Przykład prostej

instalacji hybrydowej
Teledyne Energy
z ogniwem paliwowym
Systems

McMcLyzer
Phy Group
McLyzer
2 MW
2 MW
400
Nm3/h
(Francja)
Rysunek 4 ilustruje instalację hybry-

≤ 4,4[81%]
(elektrolizer)
5 (generator)
[74%]

(elektrolizer)
5 (generator)
[74%]

400 Nm3/h
bd

bd
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)

Producent
Model
Moc
Model
Moc
Maksymalna
generatora
(stosu
elektryczna,
generatora (stosu elektryczna,
wydajność,
3/h
MW
Nm
elektrolizerów) elektrolizerów)
MW

TG

2
G

𝑛𝑛̇ 𝑎𝑎1

3

S

T

1

4

𝑛𝑛̇ 𝑎𝑎1

Rys. 4. Instalacja turbiny powietrzn

dową z ogniwem wysokotemperaturowym i turbiną powietrzną.
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moc turbiny będzie rzędu 30-40 kW.
Dla doboru mocy turbiny gazowej
do danego ogniwa (zazwyczaj w praktyce będziemy dobierać turbinę do stałej wartości ciepła doprowadzonego do
obiegu turbiny) ważne jest określenie
charakterystyki wymiennika (WC).

 Wnioski

getyki wodorowej w Polsce i podjęcie próby ich koordynacji (w tym
także w celu określenia planów budowy instalacji pilotażowych),
 opracowanie założeń programu badawczego ujmującego zagadnienia
o dużym potencjale aplikacyjnym
dla polskich warunków.
 równoległe prowadzenie prac studialnych nad rolą wodoru w dekarbonizacji transportu (produkcja
paliw płynnych, ogniwa paliwowe
w transporcie) i energetyki (układy skojarzone z ogniwami paliwowymi, turbiny gazowe, integracja
energetyki wiatrowej i słonecznej
z technologiami wytwarzania wodoru, technologie biomasowe, rola
paliw kopalnych w rozwoju energetyki wodorowej) oraz możliwością
i celowością jego metanizacji dla
zasilania sieci gazowniczych.
o
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fot. unsplash.com

Energetyka wodorowa ma duży potencjał dla unowocześnienia obecnych
i przyszłych struktur wytwarzania energii
elektrycznej, ciepła i technologii przemysłowych. Decyduje o tym głównie możliwość wykorzystania w technologiach
wytwarzania wodoru energii źródeł odnawialnych, wiele sprawdzonych sposobów magazynowania energii w wodorze,
a także możliwość bezemisyjnego wykorzystania wodoru w różnych instalacjach
energetycznych i przemysłowych oraz
w transporcie. Konieczne są jednak dalsze przedsięwzięcia mające na celu doskonalenie elektrolizerów i innych metod

wytwarzania wodoru. Ważne znaczenie
ma poszukiwanie optymalnych układów
wykorzystania wodoru oraz jego magazynowania. Wiele uwagi należy poświęcić wyborowi metodologii integracji modułów charakterystycznych dla ścieżek
power to power, power to gas, power
to liquid. Biorąc pod uwagę fakt, że racjonalna energetyka wodorowa w dużej
mierze zależy od lokalnego potencjału
źródeł odnawialnych (ale także od struktury paliwowej energetyki i transportu),
konieczne jest opracowania krajowych
programów rozwoju energetyki wodorowej. Wiele krajów opracowało odpowiednie strategie w tym zakresie i na ich
podstawie sformułowano programy badawczo-rozwojowe. Konieczny jest wybór kierunków inwestowania w instalacje
pilotowe i demonstracyjne.
Za ważne dla polskich warunków
z badawczego punktu widzenia można uznać aktualnie:
 identyfikację badań prowadzonych
w zakresie różnych zagadnień ener-

[1] Hydrogen scaling up. A sustainable pathway for the global energy transition.Hydrogen Counsil, November 2017.
[2] The Future of Hydrogen, IEA, June 2019.
[3] M. Qadrdan, Y. Saboohi, J. Shayegan, A model for investigation of optimal hydrogen pathway, and evaluation of environmental impacts of hydrogen supply system, I. J. of hydrogen
Energy 33, 2008,7314-7325.
[4] A. Yilanci, I. Dincer, H.K. Ozturk, A review on solar - hydrogen / fuel cell hybrid energy systems for stactionary applications, Progress in Energy and Combustion Science 35,
2009, 231-241.
[5] Technology Roadmap Hydrogen and Fuel Cells. IEA 2015.
[6] DOE Hydrogen and Fuel Cell Technologies Program Record, 2015, 2016.
[7] Advancing Europe’s energy systems: Stationary fuel cells in distributed generation. A study for the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, Luxemburg 2015.
[8] Studie ueber die Planung einer Demonstrationsanlage zur Wasserstoff - Kraftstoffgewinnung durch Elektrolyse mit Zwischenspeicherung in Salzkavernen unter Druck, Stuttgart
2015.
[9] FLEXCHX. Flexible combined production of power, heat and transport fuels from renewable energy sources.
[10] VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, 2017; Review of electrolysis technologies and their integration alternatives, DLR 2018.
[11] Kotowicz J i inni, Produkcja wodoru z energii elektrycznej, Opracowanie wewnętrzne IMiUE Pol. Śląskiej, Gliwice 2016].
[12] Kopp E. i inni, Energiepark Mainz: Technical and economic analysis of the Worldwide largest Power - to - Gas plant with PEM elektrolysis, I. J. of Hydrogen Energy 42, 2017,
13311-13320.
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Systemy wsparcia decyzji
operatora bloku
Zastosowanie metod deterministycznych
i nowoczesnych algorytmów AI

T

Branża energetyczna mierzy się
obecnie z wieloma wyzwaniami, niektóre z nich to: zwiększona elastyczność
produkcji, zwiększona dyspozycyjność
(niezawodność) oraz dostęp i zabezpieczenie specjalistycznej wiedzy. Zmiany
wymuszane są w dużej mierze przez
aktualną politykę klimatyczną. Przy projektowaniu bloków klasy 200 MW nie
przewidziano, że większość ich pracy
będzie pracą szczytową, a ciągła zmiana rygorów emisyjnych wymusi wprowadzanie coraz to nowych, równolegle
pracujących rozwiązań dostarczanych
przez różnych dostawców.
Zmiany technologiczne w energetyce klasy 200 MW stawiają też nowe
wyzwania przed operatorem bloku, który pełni bezpośredni nadzór nad auto-

matyką i monitoruje pracę bloku. Należy podkreślić, że proces ten staje się
coraz trudniejszy wraz z dochodzącymi
technologiami, np. odpowiadającymi
za utrzymanie emisji i ciągle zmieniającą się specyfikację pracy jednostki
wytwórczej. W rezultacie operator na
bieżąco analizuje dziesiątki dodatkowych informacji, a jego uwaga może
zostać rozproszona.
Analiza Big Data i metody predykcyjne wykorzystywane są obecnie
głównie w obszarach utrzymania ruchu,
planowania remontów oraz wykrywania i przewidywania awarii. Celem jest
obniżenie kosztów i zarządzanie ryzykiem awarii i nieplanowanych postojów.
Istniejące wirtualne elektrownie (symulacje bazujące na bilansach cieplnych

i masowych w połączeniu z równaniami
matematycznymi) są pomocne w zrozumieniu procesu, jednak z uwagi na
ilość zależnych parametrów i jakość
obliczeń, trwają prace nad możliwością
wykorzystania wyników dla optymalizacji eksploatacji.
Boneffice System stworzyło autorski model elektrowni węglowej oparty
na połączeniu modeli fizycznych i matematycznych, z użyciem zaawansowanych modeli Deep Learning, który
w czasie rzeczywistym jest weryfikowany przez realne dane z elektrowni.
Elementem rozwiązania jest sposób
analizy pracy bloku. Metoda została
opatentowana i na jej podstawie został
opracowany silnik obliczeniowy Boneffice ETA, który jest platformą dla nowo-
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ransformacja cyfrowa na dobre wkroczyła do energetyki. Zmiany nie następują
wyłącznie w technologii i wymuszają zapotrzebowanie na nowe kompetencje
pracowników oraz zmiany sposobu ich pracy. Im więcej stosowanych jest rozwiązań
wykorzystujących Sztuczną Inteligencję (AI), tym bardziej potrzebny jest człowiek,
wyposażony w odpowiednie narzędzia kontrolne. I w tym obszarze potrzebne są
rozwiązania wspierające pracownika w zwiększeniu jego produktywności, poprawę
bezpieczeństwa pracy, czy gromadzenia wiedzy.
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kownika, jedynie informuje go w momencie wykrycia anomalii lub/i awarii.
W przypadku wykrycia uszkodzenia
czujnika, model wykorzystuje do poprawnych obliczeń symulowaną wartość pomiaru - „wirtualnego bliźniaka”
danego punktu pomiarowego.
Kolejnym kluczowym parametrem
pozwalającym na lepszą optymalizację
oraz monitorowanie procesów energetycznych bloków węglowych jest informacja o jakości aktualnie spalanego
paliwa w kotle w czasie rzeczywistym.
Bez tych danych nie można precyzyjnie określić ilości energii wchodzącej do
układu. Nie można więc precyzyjnie on-line optymalizować procesu spalania.
Jakość spalanego paliwa w polskich
elektrowniach nierzadko potrafi wahać
się w ciągu dobry w zakresie +-20%.
Boneffice System opracowało unikalną
metodę określania wartości opałowej
paliwa w czasie rzeczywistym, wykorzystującą kombinację metod deterministycznych (modele fizyczne) i nowoczesnych algorytmów Machine Learning
oraz Deep Learning (np.: Long Short-Term Memory). W przeciwieństwie do
rozwiązań konkurencyjnych, metoda
nie wymaga ingerencji w infrastrukturę obiektu, a dokładność symulacji jest

porównywalna z wynikami laboratoriów.
Platforma Boneffice Eta jest systemem otwartym, co pozwala na rozbudowę i wdrażanie dedykowanych
modułów bezpośrednio przez użytkowników. Podejście pozwala na dopasowanie rozwiązania do wymagań klienta oraz pełną kompatybilność systemu
z obiektem przemysłowym. Boneffice ETA monitoruje bieżące paramenty
sprawnościowe, symuluje parametry
pracy układów w czasie rzeczywistym,
prognozuje i generuje ostrzeżenia o nieprawidłowej pracy obiektu. Wszelkie
wyliczenia realizowane są w odniesieniu do stanu faktycznego obiektu,
a nie wartości projektowych lub odbiorowych.
Polska nie jest liderem w obszarze cyfryzacji przemysłu, jednak jest na
dobrej drodze, aby im w bliskiej przyszłości dorównać. Coraz szerzej zauważana i doceniana jest przez branżę
energetyczną potrzeba gromadzenia
wszelkich danych w nowoczesnych
bazach danych i odpowiedniego nimi
zarządzania. Właściwe wykorzystanie
zawartej w danych wiedzy przekłada
się bezpośrednio na obniżenie kosztów firm energetycznych.
o

”

Boneffice System
stworzyło
rozwiązanie oparte
na połączeniu
modeli fizycznych
i matematycznych,
w tym
zaawansowanych
algorytmów
Deep Learning,
które w czasie
rzeczywistym
rekomenduje
działania dla
inżynierów
eksploatacji
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czesnych narzędzi diagnostyki on-line
i monitorowania poprawności przebiegu procesów technologicznych. Należy
podkreślić, że narzędzie jest wsparciem
dla operatora i personelu kontroli eksploatacji. Platforma stanowi podstawę
dla innych implementowanych systemów. Na ich poprawną pracę składa się
szereg modułów, które razem tworzą
rozwiązanie kompleksowe, niezawodne i dopasowane do potrzeb klienta.
Warto wyróżnić moduł wsparcia
decyzji operatora Navigator, który pozwala po pierwsze na optymalizacje
procesu, ale także pozwala wydobyć
z danych najlepsze praktyki i doświadczenie operatorów, dzięki czemu wiedza i kompetencje są zachowane. Navigator, wirtualny operator bloku wspiera
pracę użytkownika w bieżących optymalizacjach procesów i informuje o nieprawidłowościach. Moduł analizuje jak
w danych warunkach eksploatacyjnych
zachowali się inni operatorzy (niespersonalizowane dane historyczne) i przy
wykorzystaniu modeli symulacyjnych
testuje rezultaty możliwych scenariuszy. Wartością wynikową prezentowaną
użytkownikowi są uszeregowane wskazówki mające na celu przeprowadzenie
operatora przez proces optymalizacji
wybranego wskaźnika pracy układu.
Elementem krytycznym systemów
uczących się jest jakość i kompletność danych, dlatego Boneffice System stworzyło bazę danych integrującą dane operacyjne, ekonomiczne oraz
procesowe, pozyskiwane z różnych
źródeł. Kolejnym niezbędnym elementem jest moduł Walidacyjny. Narzędzie
analizuje w czasie rzeczywistym dane,
w tym jakość sygnału pomiarowego
oraz wartość pomiarową. Opracowane algorytmy walidacyjne wykorzystują najnowsze dostępne rozwiązania AI,
które wspierane są przez modele fizyczne odzwierciedlające pracę układu, co
znacząco zwiększa niezawodność wyniku oraz pozwala na stabilną pracę
z danymi wykraczających poza zakresy
treningowe modeli. Moduł działa w trybie ukrytym nie zakłócając uwagi użyt-
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Podstawowe zasady projektowania
rurociągów przemysłowych wg
normy PN-EN 13480 z 2017 r.
- nowe szkolenie w ofercie UDT

W

instalacjach przemysłowych poszczególne maszyny i urządzenia połączone są
splotami rurociągów, które pełnią funkcje przewodów umożliwiających ciągły
transport płynów, a nawet ciał stałych. Dlatego też, rurociągi są jednymi z krytycznych
elementów większości jednostek gałęzi energetyki, petrochemii, itd. i należy poświęcić
im szczególną uwagę w każdym cyklu ich „życia”, zwracając uwagę na aspekt
zapewnienia jak najwyższej efektywności oraz bezpieczeństwa. Rurociągi w obiektach
przemysłowych, w głównej mierze przebiegają w miejscach uczęszczania personelu
i często poddane są wysokiemu ciśnieniu i temperaturze.

fot. unsplash.com
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ryfikacji nie wynika jednoznacznie z treści dyrektywy, naturalnie nasuwającą się
wątpliwością jest pytanie o to, jak udowodnić, że konkretne nowo wytworzone
urządzenie spełnia wymagania bezpieczeństwa, a więc czy zostało ono wprowadzone na rynek europejski w sposób
poprawny i nie stworzy zagrożenia dla
eksploatujących, a także osób postronnych, mienia, bądź środowiska. Jednym
z najmniej zawiłych - pod względem proceduralnym - sposobów jest zaprojektowanie oraz wytworzenie urządzenia na
podstawie norm zharmonizowanych.
Normy zharmonizowane są opracowane przez organizacje normalizacyjne (np.
CEN) na podstawie mandatu wydanego
przez Komisję Europejską. Uwzględniają one zasadnicze wymagania dyrektyw
UE i dlatego są najprostszym sposobem wykazania domniemania zgodności
z nimi. W przypadku rurociągów przemysłowych, normą zharmonizowaną
z obowiązującą w tym zakresie dyrektywą PED, jest norma zharmonizowana PN-EN 13480, o nazwie „Rurociągi
przemysłowe metalowe”. Najnowsza
edycja tej normy została wydana w 10
częściach, tzw. arkuszach. Każdy arkusz opisuje inne zagadnienia związane
z rurociągami, jednak nie wszystkie zostały zharmonizowane z PED. Ponadto, niektóre arkusze normy odnoszą się
do specyficznych rodzajów rurociągów,
tj. naziemnych i podziemnych oraz wykonanych ze stali i innych materiałów.

 PN-EN 13480-5:2017-10 Rurocią-

gi przemysłowe metalowe - Część
5: Kontrola i badania.
 PN-EN 13480-3:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część
3: Projektowanie i obliczenia.
Z uwagi na duży zakres wiedzy zawarty w arkuszu 3, który nie sposób
przedstawić w ograniczonym czasie,
wykład koncentruje się na następujących aspektach:
 określeniu parametrów obliczeniowych ciśnienia i temperatury (istotne
zmiany w stosunku do poprzedniej
normy),
 wyznaczaniu naprężeń dopuszczalnych (istotne zmiany w stosunku do poprzedniej normy dotyczące
warunków pełzania) w zależności
od rodzaju wyrobu hutniczego i jego grubości, określanie naddatków
hutniczych,
 omówieniu sposobu prowadzenia
obliczeń od ciśnienia wewnętrznego: elementu walcowego, łuku,
odgałęzienia (trójnika) - wraz z przykładami obliczeniowymi,
 omówieniu wymagań w zakresie
sposobu doboru elementów ciśnieniowych bez wykonywania ich
obliczeń: kształtki wg EN 10253
i kołnierze wg EN 1092.

 Opis szkolenia
W materiałach szkoleniowych do
wykładu skupiliśmy się na omówieniu
tylko tych najbardziej uniwersalnych arkuszy normy, które mają zastosowanie
przy projektowaniu stalowych, przemysłowych rurociągów naziemnych. Zakres szkolenia obejmuje:
 PN-EN 13480-1:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część
1: Postanowienia ogólne.
 PN-EN 13480-2:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część
2: Materiały.
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Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego zaprojektowania rurociągów,
przekroczenia parametrów dopuszczalnych, degradacji ze względu na czas
ich eksploatacji i zewnętrzne czynniki środowiskowe, czy też niewłaściwą
obsługę - mogą prowadzić do narażenia życia ludzkiego, znaczących strat
finansowych, bądź zanieczyszczenia
środowiska. Z tych względów powstał
szereg aktów prawnych mających na
celu zapewnienie odpowiedniego podejścia do zagadnień projektowania,
wytwarzania oraz eksploatacji, napraw
i modernizacji tych urządzeń.
Na etapie eksploatacji rurociągi,
które mogą stwarzać największe zagrożenie podlegają przepisom ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym. Natomiast etap tworzenia projektu i wykonania urządzenia
ciśnieniowego określa obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących
się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (PED - Pressure
Equipment Directive), która została zaimplementowana do prawa krajowego. Oba przytoczone dokumenty, ze
względu na wskazane powyżej cechy,
znacząco różnią się co do klasyfikacji
oraz typu urządzeń im podlegających.
PED swoim zakresem obejmuje szerszy wachlarz rurociągów.
By zminimalizować zagrożenie spowodowane ciśnieniem, w treści PED
wprowadzono tak zwane wymagania zasadnicze, w większości opisane
w sposób ogólny, nieprzedstawiający bezpośrednich środków i ścisłych
procedur postępowań, które transparentnie wykazałyby spełnienie owych
wymagań. Jest to działanie celowe,
zabezpieczające akt prawny przed zbyt
rychłym przedawnieniem wynikającym
z trudnego do przewidzenia tempa rozwoju techniki. Z racji tego, że spełnienie
wymagań przedstawionych w PED jest
obowiązkowe dla urządzeń jej podlegających, a sposób ich opisania oraz we-
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Na koniec wykładu przewidziane są
warsztaty, podczas których uczestnicy
będą mogli sprawdzić zdobytą wiedzę
w zakresie obliczeń elementów ciśnieniowych rurociągów.
Szkolenie może być prowadzone
jako jednodniowe lub dwudniowe. Tym
samym szczegółowość opisywanych
zagadnień w tych szkoleniach jest inna, np.: w szkoleniu jednodniowym wykład dotyczący arkusza 5 koncentruje
się wyłącznie na sposobie określania
wielkości ciśnienia próbnego.
Z uwagi na postępujący rozwój
techniki, obliczenia rurociągów prowadzone są nie tylko pod kątem możliwości przeniesienia obciążenia wewnętrznego od ciśnienia, ale również
od obciążeń zewnętrznych związanych z masą rurociągu, izolacji, czynnika roboczego oraz wydłużeń termicznych, obciążenia wiatrem, śniegiem, itp.
Stosowne wymagania w tym zakresie

opisano w arkuszu 3 normy i są one
omawiane w sposób ogólny w trakcie
wykładu. Obliczenia takie często nazywane są „analizą kompensacji”. W praktyce wykonywane są one wyłącznie
przy użyciu specjalistycznych programów komercyjnych. Z uwagi na dużą
różnorodność tych programów oraz ich
znaczny poziom skomplikowania, wykład nie obejmuje prowadzenia analiz
kompensacji. Szkolenia w tym zakresie oferują dostawcy oprogramowania
i są one wielodniowe oraz kosztowne.
Przy tworzeniu prezentacji podjęliśmy się przetłumaczenia, opisania
i omówienia w możliwie przystępny sposób, zagadnień normy, które są najistotniejsze z punktu widzenia wykonania
prawidłowego projektu rurociągu. Zwracamy uwagę, że omawiana seria norm
nie została wydana w języku polskim,
dlatego dla osób nie posługujących się
obcym językiem na odpowiednim po-

ziomie, nasze materiały szkoleniowe na
pewno będą miały tym większą wartość.
Projektowanie rurociągów jest zadaniem złożonym, wymagającym rozległej wiedzy. Wiedza może uchronić projektanta przed popełnieniem błędów.
Należy pamiętać, że rurociągi tworzą
niekiedy bardzo rozległe układy. Z tego
powodu błędy powstałe na etapie projektowania (o ile zostały jeszcze na tym
etapie zidentyfikowane) w najlepszym
przypadku mogą skutkować znaczącym wydłużeniem procesu projektowania, ponieważ każda zmiana, czy poprawa może nieść za sobą konsekwencje
dla innych części dokumentacji projektowej. Natomiast w najgorszym wypadku błędy te mogą spowodować poważne zagrożenia opisane na wstępie.
Chcemy się podzielić z Państwem
naszą wiedzą, dlatego zapraszamy do
udziału w szkoleniu.
Więcej: www.udt.gov.pl/szkolenia
o

fot. unsplash.com
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Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Zabezpieczenie Elektrowni
Kozienice w wodę chłodzącą
E

nea Wytwarzanie sp. z o.o. - dawniej Elektrownia Kozienice należąca do Grupy
Enea to największa w Polsce zawodowa elektrownia systemowa opalana węglem
kamiennym, w której zainstalowanych jest jedenaście wysokosprawnych bloków
energetycznych. Łączna moc zainstalowana wynosi 4016 MWe, a maksymalna
możliwość produkcji energii elektrycznej przekracza 20 TWh/r.
-Wafapomp S.A.) - pompa śmigłowa
typu 180P19R. Dla zapewnienia pracy bloku klasy 200 MWe (bloki nr 1÷8)
z pełną mocą wystarcza praca jednej
pompy. Blok 560 MWe (nr 9 i 10) wymaga natomiast pracy dwóch pomp.

Blok nr 11 posiada zamknięty układ
wody chłodzącej, co uniezależnia go od
warunków hydrologicznych związanych
z rzeką Wisłą. Za cyrkulację wody chłodzącej w układzie odpowiedzialne są
dwa agregaty pompowe produkcji SIG-

Technologie

Bloki nr 1÷10 w EW posiadają
otwarty układ chłodzenia. Podstawowym urządzeniem układu wody chłodzącej każdego bloku jest agregat pompowy produkcji Warszawskiej Fabryki
Pomp (obecnie firma Grupa Powen-
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Przeprowadzona
w latach
2017÷2018
modernizacja
pomp wody
chłodzącej
spowodowała,
że obecnie bloki
nr 9 i 10 problem
niskiego poziomu
wody w rzece
Wiśle nie dotyczy

MA Group - typu 2000-BQDV-2400-36LW-080-FE. Są to pompy diagonalne
z regulowanym kątem pochylenia łopatek wirnika.
Utrzymująca się w ostatnich latach
na terytorium Polski niekorzystna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna
stanowi poważne, stale rosnące zagrożenie dla funkcjonowania jednostek wytwórczych energii posiadających otwarte obiegi chłodzące. Niskie przepływy
i wysokie temperatury wody na rzece
Wiśle w istotny sposób stwarzają zagrożenie obniżenia zdolności produkcyjnych dziesięciu bloków elektrowni posiadających otwarty układ chłodzenia.
Dodatkowo z uwagi na nieuregulowany
stan rzeki Wisły, obecna eksploatacja
ujęcia wody wiąże się z koniecznością
wykonywania dodatkowych działań mających na celu niwelowanie zachodzących zmian w korycie rzeki. Obserwacje
poziomów wody na przekroju ostatnich
40 lat wykazały, że dno rzeki w przekroju elektrowni obniżyło się o około
0,3÷0,4 m. Implikuje to problem z zapewnieniem odpowiedniego, wymaganego przez konstrukcję pomp wody
chłodzącej napływu na króćce ssawne
pomp. W przypadkach bardzo niskiego
poziomu wody w rzece Wiśle może to

doprowadzić do konieczności odstawienia z pracy agregatu pompowego.
Mając na uwadze powyższe oraz
fakt, że od 2021 r. wszystkie bloki Elektrowni Kozienice, za wyjątkiem bloku 200 MW nr 3, będą uczestniczyły
w Rynku Mocy w EW zdecydowano się
na podjęcie działań mających na celu
dotrzymanie zdolności produkcyjnych

elektrowni w obliczu niekorzystnych
warunków hydrologicznych. Najbardziej wrażliwe na poziom napływu wody w Elektrowni Kozienice są agregaty pompowe bloków nr 9 i 10. Dlatego
od modernizacji tych urządzeń zaczęto
w pierwszej kolejności. Przeprowadzona w latach 2017÷2018 modernizacja
pomp wody chłodzącej spowodowała, że obecnie bloki nr 9 i 10 problem
niskiego poziomu wody w rzece Wiśle
nie dotyczy. Zmodernizowane pompy
wody chłodzącej bloków 560 MWe posiadają obecnie możliwość pracy ciągłej z parametrami nominalnymi przy

Rys. 1. Plan sytuacyjny ujęcia i zrzutu wody chłodzącej dla bloków nr 1÷10
Elektrowni Kozienice

minimalnym napływie 1 m słupa wody (wcześniej wartość konstrukcyjna
wynosiła 3,8 m). Wody pochłodnicze
z bloków 560 MWe mogą być kierowane do układu chłodzenia przepływowego w celu obniżenia temperatury przed zrzutem do koryta rzeki
Wisły. Układ chłodzenia przepływowego obejmuje 20 chłodni wentylatorowych usytuowanych wzdłuż nabrzeża kanału zrzutowego elektrowni,
na które wody pochłodnicze podawane są za pomocą trzech agregatów
pompowych typu 180D40 produkcji
Warszawskiej Fabryki Pomp. W celu zwiększenia bufora odbioru mocy
cieplnej mającego wpływ na dyspozycyjność bloków 560 MWe zdecydowano
o modernizacji układu chłodzenia przepływowego. Modernizacja zakłada odtworzenie dwóch ostatnich celek chłodni
wentylatorowych (CB21, CB22), a umowa z Wykonawcą jest trakcie realizacji.

Bloki nr 1÷8 nie posiadają dodatkowego układu chłodzenia przepływowego wód pochłodniczych. Praca pomp

wody chłodzącej bloki 200 MW (PC)
zabezpieczona jest obecnie jedynie
konstrukcją tymczasowego progu
podpiętrzającego.
Na przełomie 2018/2019 r. w Enei
Wytwarzanie opracowano koncepcję
mającą na celu rozwiązanie problemu
wody chłodzącej dla bloków nr 1÷10.
Na ich podstawie opracowany został
Program kompleksowego zaopatrzenia w wodę chłodzącą Elektrownię
Kozienice. Obejmuje on realizację projektów mających na celu zapewnienie
dyspozycyjności mocy wytwórczych.
Główne projekty to:
1. Budowa układu chłodzenia przepływowego wód pochłodniczych
z bloków 200 MWe.
2. Modernizacja pomp wody chłodzącej bloków 200 MWe.
3. Modernizacja kanału ujęciowego wody chłodzącej dla bloków
200 MWe.
Powyższe działania podjęte na
przełomie lat 2017-2019 pozwolą na
zapewnienie dalszego funkcjonowania elektrowni, niezależnie od zmieniających się warunków hydrologicznych
wody chłodzącej.
fot. Enea Wytwarzanie
o
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Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska

Analiza efektywności
energetycznej technologii
Paliwa dla energetyki

Power-to-Gas-to-Power

O

bserwując obecny rynek energetyczny można zauważyć rosnącą tendencję do
zwiększania ilości zainstalowanej mocy w źródłach odnawialnych. Tendencja ta
wynika zarówno z zobowiązań do ograniczania emisji dwutlenku węgla, jak również
z chęci zredukowania zużycia paliw kopalnych. W szczególności Unia Europejska
nakłada na poszczególne kraje konieczność zwiększania w swoim miksie energetycznym
energii z OZE. Z tym rodzajem energii wiążą się jednak pewne bariery i problemy, które
stanowią obecnie wyzwanie dla sektora energetycznego.
Pierwszym ograniczeniem związanym z „zieloną” energią jest jej niesterowalność. W przypadku energetyki wodnej, ten problem nie występuje. Pojawia
się natomiast w kontekście najbardziej
promowanych obecnie: energetyki słonecznej oraz wiatrowej. Już obecnie bowiem można z bardzo dużą dokładnością przewidywać prognozę generacji
energii z tych źródeł, jednak nie można nią sterować zgodnie z popytem na
energię. Dodatkowym czynnikiem jest
niepewność, ponieważ mimo dobrych
prognoz może dojść do sytuacji, że jed-

nostka OZE nie będzie generować energii, na którą wskazuje prognoza. Źródła
odnawialne jako faworyzowane przy wejściu do sieci elektroenergetycznej, powodują problem sterowania źródłami
konwencjonalnymi, przez co coraz bardziej znaczącym zagadnieniem energetyki staje się magazynowanie energii. O skali znaczenia magazynowania
energii świadczą np. bardzo ambitne
plany Niemiec, których polityka energetyczna zakłada w 2050 r. udział energii
elektrycznej produkowanej z OZE w całkowitym zużyciu na poziomie 80% [1].

Tak rozwinięta generacja energii ze źródeł odnawialnych będzie wymagała nieefektywnego gospodarowania źródłami
konwencjonalnymi, jeżeli nie zostaną
rozwinięte skuteczne metody akumulacji
energii. Obecnie mamy dostępnych wiele technologii magazynowania energii,
które są wykorzystywane. Między innymi baterie, magazynowanie w sprężonym powietrzu (CAES), magazynowanie
w kołach zamachowych, elektrowniach
szczytowo-pompowych oraz magazynowanie w wodorze. Dzięki magazynowaniu, system elektroenergetyczny staje
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kaline Electrolysis Cell), elektrolizery
z membraną polimerową PEM (ang.
Proton Exchange Membrane) oraz elektrolizery stałotlenkowe SOEC (ang. Solide Oxide Electrolysis Cell).
Najbardziej rozpowszechnione pozostają elektrolizery alkaliczne AEC.
Elektrolitem w elektrolizerach alkalicznych jest np. wodny roztwór KOH lub
NaOH. Mogą one pracować w zakresie
temperatur od 25 do 100°C. W elektrolizerach alkalicznych elektrody pokryte
są katalizatorem na bazie niklu, kobaltu lub żelaza. Elektrody pracują w wodnym roztworze elektrolitu o wysokiej
przewodności, NaOH lub KOH. Oddzielone są membraną umożliwiającą selektywne odprowadzanie wytwarzanych
gazów w celu zapobieżenia powstawaniu mieszaniny wybuchowej. Zasada działania elektrolizera alkalicznego
została przedstawiona na rysunku 1.

 Wytwarzanie wodoru
Jest kilka metod produkcji wodoru.
Najbardziej rozpowszechnione to reforming parowy metanu oraz elektroliza wody. Reforming parowy metanu
wymaga doprowadzenia dużej ilości
ciepła. Jest to o tyle niekorzystne, że
nadmiarową energię wygenerowaną za
pomocą źródeł odnawialnych trzeba
by było zamienić na ciepło. Lepszym
rozwiązaniem wydaje się być elektroliza wody. Polega ona na bezpośredniej
konwersji energii elektrycznej na energię chemiczną zawartą wodorze. Energia elektryczna jest doprowadzana do
elektrolizera, w którym na skutek przepływu prądu z wody jest produkowany
wodór oraz tlen. Obecnie najczęściej
wykorzystywane typy elektrolizerów to
elektrolizery alkaliczne AEC (ang. Al-

Rys. 1. Zasada działania
elektrolizera alkalicznego [12]

Drugim wymienionym typem elektrolizerów są elektrolizery z elektrolitem polimerowym PEM. Elektrolitem
w tego typu elektrolizerach jest cienka
membrana selektywnie przewodząca
protony do katody, spełniająca zarazem rolę membrany separacyjnej.
Membrana jest wykonana z materiału
typu Nafion i jest ona w stałym stanie
skupienia niezależnie od temperatury.
Jest ona bezpośrednio połączona z
elektrodami - anodą i katodą. Katalizatorem jest przeważnie platyna. Stosuje się również elektrody wykonane

ze stopów niklu. Temperatura pracy
to około 80°C. Zasadą działania elektrolizera typu PEM przedstawiono na
rysunku 2.

Rys. 2. Zasada działania elektrolizera z
membraną polimerową PEM [12]

Trzecim wymienionym typem elektrolizerów jest elektrolizer stałotlenkowy SOEC. Elektrolitem w tego typu
urządzeniach jest ceramiczna membrana, która jest dobrym przewodnikiem jonów tlenu. Temperatura pracy tego typu elektrolizerów to nawet
1000°C. Wadą jest właśnie wysoka
temperatura pracy, która powoduje
krótszą żywotność. Ze względu na
naprężenia nie występują również duże moce w tego typu urządzeniach.
Zasada działania elektrolizera typu
SOEC przedstawiona została na rysunku 3.

Rys. 3. Zasada działania elektrolizera
stałotlenkowego SOEC [12]

Paliwa dla energetyki

się bardziej redundantny i odporny na
między innymi niesterowalność źródłami odnawialnymi. Możliwe jest zatem
wykorzystywanie energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych przy dużym zapotrzebowaniu na energię oraz konwersja energii elektrycznej na inną postać
w przypadku, kiedy energia z OZE nie
jest w danej chwili potrzebna. Wymienione wcześniej sposoby magazynowania energii charakteryzuje w większości
kilka negatywnych cech: stacjonarność,
niska pojemność energetyczna magazynu oraz wysokie koszty. Konkurencyjne
z punktu widzenia stacjonarności oraz
pojemności może się wydawać magazynowanie energii w wodorze, który po wytworzeniu jest mieszany z gazem w sieci gazowniczej. Tego typu rozwiązanie
usuwa ograniczenie w postaci miejsca
odzyskania energii. Gaz jest stale transportowany siecią gazowniczą, zatem
otrzymany w drodze elektrolizy wodór po
zmieszaniu z gazem może zostać wykorzystany np. 100 km od jego miejsca
wytworzenia. Również pojemność sieci
gazowniczej jest bardzo duża w porównaniu z np. szeroko stosowanymi bateriami, co również korzystnie świadczy
o tej technologii.
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 Wtłaczanie wodoru do

Paliwa dla energetyki

system gazowniczego

Otrzymany w procesie elektrolizy wodór może zostać bezpośrednio wtłoczony do sieci gazowniczej,
gdzie zostanie wymieszany z gazem ziemnym. Tego typu rozwiązania zapewniają istotne możliwości
składowania wodoru, ze względu
na bardzo dużą pojemność sieci gazowniczej. Na korzyść tej technologii przemawia również odzyskanie
energii z wykorzystaniem istniejącej
infrastruktury. Gaz bowiem można
wykorzystać do zasilenia układów
z turbiną gazową. Technologia, która oprócz konwersji energii w wodór
przewiduje jej odzyskanie nosi nazwę Power-to-gas-to-power. Oczywiście ilość wodoru w sieci nie jest
nieograniczona. Źródła nie są co do
górnej granicy zgodne, natomiast
według [3] zawartość wodoru w sieci, w zależności od kraju powinna
zawierać się w przedziale od 0 do
12%. Jak podaje [2], w niemieckiej
sieci gazowniczej ilość wodoru jest
ograniczona do 5%. Podawane wartości procentowe odnoszą się do
zawartości objętościowej wodoru.
Istotne w przypadku tego rozwiązania jest również ciśnienie, ponieważ
wtłaczany wodór powinien mieć jego odpowiednią wartość w zależności od sieci. Możliwe są dwa rozwiązania. Pierwsze z nich zakłada
wykorzystanie elektrolizera ciśnieniowego, który produkuje wodór
o podwyższonym ciśnieniu. Drugie
rozwiązanie zakłada zwiększanie
ciśnienia wodoru za elektrolizerem
z wykorzystaniem sprężarki. Drugie rozwiązanie jest mniej sprawne
o ok. 5% od pierwszego, jednak jest
bardziej zalecane z powodu mniejszych kosztów oraz większego bezpieczeństwa [4]. Według [2] obecne
turbiny gazowe są ograniczone ze
względu na ilość wodoru w paliwie
do 2-4% objętościowych, natomiast
przypuszcza się, że przyszłe rozwią-

zania będą mogły wykorzystywać
paliwo z domieszką wodoru w wysokości ok. 10-15%.

 Technologie Power-to-gas
oraz Power-to-gas-to-power

Obecnie technologia Power-to-gas
zaczyna pojawiać się w kręgu zainteresowań różnych państw. Rząd
Australii zapowiedział przeprowadzenie projektu mającego na celu
produkcję wodoru z wykorzystaniem
energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii. Będzie to pierwszy
tego typu projekt w tym kraju. Wodór produkowany przez elektrolizer PEM o mocy 1,25 MW ma być
mieszany z gazem w sieci gazowniczej. Uruchomienie obiektu jest
planowane na 2020 r. [5]. Kolejnym
projektem jest realizowany w Wielkiej Brytanii przez Keele University
- projekt badawczy dotyczący mieszania wodoru z gazem. Zapoczątkowany w kwietniu 2017 r. projekt
ma za zadanie zbadanie możliwości
mieszania wodoru z gazem, gdzie
planowana górna granica wodoru
w prywatnej sieci gazowniczej ma
wynosić 20% [6] [7]. Projekt jest
dość istotny, ponieważ technologia Power-to-gas w Wielkiej Brytanii
jest jeszcze nierozwinięta. Świadczy
o tym również obecne ograniczenie na ilość objętościową wodoru
w sieci w tym kraju wynoszące 0,1%
[8]. Główną motywacją jest jednak
przede wszystkim ograniczenie emisji dwutlenku węgla, gdyż do 2050
r. Wielka Brytania musi ograniczyć
emisję gazów cieplarnianych o 80%
w stosunku do 1990 r. [9]. W Polsce
obecnie technologie dotyczące wodoru są ograniczone do tematu elektromobilności i wykorzystania tego
surowca w transporcie. Jednakże
w 2015 r. PGE Polska Grupa Energetyczna i Gaz-System podpisały list
intencyjny w sprawie przygotowania
„Studium Wykonalności budowy in-

stalacji Power-to-gas” [10]. Brakuje
jednak informacji odnośnie decyzji na temat dalszych działań w kierunku rozwijania tej technologii. Do
chwili obecnej na świecie powstało
kilkadziesiąt instalacji Power-to-gas
wykorzystujących procesy metanizacji lub mieszania wodoru w sieci
gazowniczej [11].

 Model matematyczny
Do oszacowania efektywności energetycznej technologii Power-to-gas-to-power wykorzystano model matematycznych zbudowany
w oprogramowaniu Ebsilon Professional. Model uwzględnia najważniejsze przemiany energetyczne
zachodzące w całym procesie.
Zamodelowano pracę elektrolizera zasilanego energią elektryczną
z odnawialnego źródła energii, pracę sprężarki i chłodnicy wodoru,
przepływ mieszaniny gazu ziemnego i wodoru przez gazociąg, stację
sprężania gazu (z uwzględnieniem
domieszki wodoru) oraz pracę elektrowni gazowo-parowej. Schematycznie model matematyczny został przedstawiony na rysunku 4.
Najważniejsze parametry zadawane w modelu zestawiono w tabeli 1.

 Wyniki
Na drodze przeprowadzonych
symulacji, uwzględniając wszystkie
przemiany zachodzące w technologii Power-to-gas-to-power, określono stopień konwersji energii
elektrycznej pochodzącej z odnawialnego źródła energii na jednostkę energii elektrycznej generowanej przez konwencjonalną siłownię
gazową. Uwzględnienie wszystkich
przemian oraz sprawności poszczególnych urządzeń składa się na
ostateczny wynik, który w analizowanym przykładzie wyniósł około
30%. Dokładana wartość uzależniona jest ostatecznie od odległości
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Rys. 4. Schemat modelu matematycznego

Parametr

Wartość

Temp. wodoru za elektrolizerem

50oC

Ciśnienie wodoru za elektrolizerem

10 bar

Temp. wodoru na wejściu do systemu

30oC

Temp. gazu ziemnego przed zmieszaniem

5oC

Ciśnienie gazu ziemnego przed zmieszaniem

20 bar

Sprawność elektryczna bloku gazowo-parowego

52,98%

Sprawność elektrolizera

60%

Sprawność izentropowa kompresorów

85%

Sprawność mechaniczna kompresorów

99%

Sprawność elektryczna silników

85%

Sprawność mechaniczna silników elektrycznych

99,8%

Tab. 1. Najważniejsze parametry wykorzystywane w modelu matematycznym
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978-83-62936-46-5.
[2] Schiebahn S., Grube T., Robinius M., Tietze V., Kumar B., Stolten D., Power to gas: Technological overview, systems analysis and economic assessment for a case study in Germany
[online], International Journal of Hydrogen Energy, 2015, Vol. 40(12), pp. 4285-4294.
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pomiędzy źródłem wodoru, a elektrownią gazowo-parową, która go
wykorzystuje. Jednak najważniejszy wpływ na sprawność konwersji mają elektrolizer oraz sama elektrownia.
Opłacalność stosowania takiego typu rozwiązań uzależniona jest
od kilku czynników. Do najważniejszych należy zaliczyć różnicę ceny
energii elektrycznej w ciągu doby
(pomiędzy doliną nocną, a szczytem zapotrzebowania) oraz koszt
jednostkowy akumulatorów energii
elektrycznej.
Przeanalizowane rozwiązanie
stanowi pewną alternatywę dla innych koncepcji zagospodarowywania nadwyżek energii elektrycznej.
I chociaż z czysto energetycznego
(termodynamicznego) punktu widzenia jest ono co najmniej zastanawiające (w ostatecznym rozrachunku sprowadza się do zamiany
1 MWh na 0,3 MWh), to w świetle uruchamianych ostatnimi czasy
w krajach zachodnich „kotłów” elektrycznych (technologia Power-to-heat), w których energia elektryczna
jest całkowicie zamieniana na ciepło, technologia Power-to-gas może
okazać się bardziej konkurencyjna.

o
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Maciej Stryjecki, Prezes Zarządu,
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Dekarbonizacja 2040
- czy to jest możliwe?

 Cele polityczne, a realne
projekty

Nikt ci tyle nie da, co ja ci obiecam
- to znane powiedzenie wielu polityków.
Konsultanci mają natomiast własne papier i Excel zniosą wszystko. Ci, którzy zajmują się jednak polską energetyką na poważnie, wiedzą że czas na
obietnice i ich arkuszowe uzasadnienia
zaczyna się kończyć. Trzeba działać
i to szybko. Aby działać, trzeba podejmować decyzje. Bo przełożenie decyzji
politycznych na realne projekty, a tych
na działające instalacje energetyczne trwa w Polsce wyjątkowo długo.
Aby wyobrazić sobie, jakie decyzje
mogą zostać podjęte i jakie inwestycje

będzie trzeba przygotować, wykonaliśmy w Fundacji na rzecz Energetyki
Zrównoważonej analizę trzech teoretycznie możliwych, bo wynikających
z programów politycznych, scenariuszy modernizacji polskiej energetyki.
Jesteśmy praktykami, postanowiliśmy
więc dokonać prognozy możliwego rozwoju rynku poszczególnych technologii energetycznych, których miks powinien pozwolić na redukcję wytwarzania
energii z węgla.
Planując rozkład mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wyszliśmy z posiadanych informacji o instalacjach obecne
funkcjonujących w systemie. Następnie
uwzględniliśmy żywotność tych insta-

lacji, a także ograniczenia, które mogą powodować konieczność wyłączenia niektórych jednostek wcześniej niż
planowany projektowo czas eksploatacji, np. standardy BAT. Następnie
dodaliśmy do zainstalowanej mocy realizowane i planowane inwestycje, przy
czym elektrownia Ostrołęka nie została uwzględniona w scenariuszu OZE.
Scenariusz ten zakłada bowiem maksymalnie szybką ścieżkę odejścia od
węgla i nie inwestowanie w nowe moce
w technologiach węglowych. Zainstalowane moce przełożyliśmy na produkcję energii, gdyż ilość dostępnej energii
w systemie uznaliśmy za podstawowy
miernik efektywności danego scenariusza. Założyliśmy, że w 2040 r. Polska bę-
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M

amy za sobą kampanię wyborczą do Parlamentu. Była to pierwsza kampania
jaką pamiętam, a pamiętam ich kilka od 1995 r., kiedy politycy ścigali się nie
w zapewnieniach o tym jak ważny i przyszłościowy jest węgiel dla polskiej energetyki
i gospodarki, ale w zapewnieniach że w kolejnych dekadach z węgla zrezygnujemy.
Postanowiłem więc sprawdzić, czy to w ogóle jest możliwe.
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dzie potrzebować około 235 TWh energii elektrycznej rocznie, co jest zgodne
z założeniami projektu polityki energetycznej Polski.
Najważniejszą częścią analizy było
wpisanie do modelu rozkładu nowych
mocy, które w poszczególnych technologiach mogłyby zostać oddane do
użytku w kolejnych latach, aby zapewniać pokrycie zapotrzebowania na moc
i energię. Wykorzystaliśmy w tym ćwiczeniu posiadaną i dostępną wiedzę
i doświadczenie w przygotowaniu projektów energetycznych, aby ocenić ile
w danej technologii może zostać przygotowanych, sfinansowanych i zrealizowanych inwestycji, przy uwzględnieniu
m.in. zasobów, technologii, długości procesów dewelopmentu, logistyki budowy.
W analizie uwzględniliśmy także konieczność zwiększenia elastyczności
KSE w celu bilansowania niestabilnych
źródeł OZE, poprzez instalację w systemie magazynów energii, rozwój genera-

cji gazowej, pozostawienia w systemie
rezerwy mocy w postaci wyłączanych
z produkcji jednostek węglowych, zwiększenie mocy połączeń transgranicznych
sieci przesyłowych. Na koniec, poddaliśmy analizie koszty inwestycji w nowe
moce. Uwzględniają wyłącznie CAPEX,
ale bez uwzględnienia kosztów rozbudowy systemu przesyłowego i dystrybucyjnego. Produktywność poszczególnych technologii i koszty CAPEX
określono głównie na podstawie analizy ARE z 2016 r. „Aktualizacja analizy
porównawczej kosztów wytwarzania
energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz
odnawialnych źródłach energii” oraz
IRENA „Renewable Power Generation
Costs in 2018”.

 Scenariusz węglowy
W scenariuszu wyjściowym, postawiliśmy na stopniową redukcję mocy

węglowych w systemie, dokończenie
realizowanych inwestycji w nowe moce
i budowę elektrowni Ostrołęka. Założyliśmy natomiast rezygnację z wytwarzania energii z węgla brunatnego w latach
2030-2040. W 2040 r. wciąż zainstalowanych w systemie byłoby około 10
GW mocy węglowych. Najstarsze bloki, niespełniające wymogów BAT były
by wyłączane z lekkim opóźnieniem
do 2025 r. Główny ciężar uzupełnienia
produkcji energii poniosłyby technologie wiatrowe na lądzie (przyrost mocy
do 12 GW w 2025 r. i 13,5 GW w 2040
r.) i na morzu (6,6 GW w 2030 r. i 10,3
GW w 2040 r.). Zasadnicze znaczenie
miałaby generacja gazowa, która musiałaby zapewnić w latach 2025-2030
zastępstwo wyłączanym mocom węglowym, a po 2030 r., w miarę rozwoju
morskiej energetyki wiatrowej i energetyki słonecznej, przechodzić stopniowo
z pracy w podstawie do funkcji rezerwowej i regulacyjnej.

Rys. 1. Struktura mocy osiągalnej w scenariuszu węglowym
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W strukturze produkcji energii, udział
generacji węglowej zostałby zredukowany do 31% w 2030 r. i 17% w 2040 r.
Scenariusz węglowy wymaga zainstalowania 48 GW nowych mocy w kolejnych dwudziestu latach. Średniorocznie konieczna jest budowa ok. 2,2 GW.
Koszt inwestycji sięgnie 78 mld euro, przy czym największe wydatki będą musiały zostać poniesione w latach
2036-2040 - średniorocznie 4,2 mld euro rocznie.

 Scenariusz atomowy
Scenariusz zakładający rozwój w Polsce energetyki jądrowej, niewiele różni się
w swoich założeniach od scenariusza węglowego. Ścieżka redukcji generacji węglowej jest taka sama. W 2035 r. pojawiają się w systemie pierwsze moce jądrowe
- 1,2 GW. Zakładamy, że był by to jeden
duży reaktor, jednak inwestycje w EJ były by prowadzone na dwóch lokalizacjach
równolegle. Kolejny reaktor pojawia się

w 2037 r., w drugiej lokalizacji, a następne dwa, po jednym w każdej lokalizacji
w 2040 r. W analizie nie były brane pod
uwagę małe reaktory, ze względu na niepewną na tym etapie przyszłość. Pojawienie się w systemie elektrowni jądrowych
zmniejsza udział generacji gazowej oraz
wiatrowej lądowej. Zwiększa natomiast
nieznacznie potrzeby w zakresie rozwoju
energetyki słonecznej i morskiej.
Energia wytwarzana w elektrowniach
jądrowych stanowiłaby ok. 12% miksu

Rys. 3. Struktura mocy osiągalnej w scenariuszu jądrowym
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Rys. 2. Struktura wytwarzania energii w scenariuszu węglowym
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energetycznego w 2040 r., przy 12% wytwarzania z węgla kamiennego.
Scenariusz jądrowy wymaga zainstalowania 52,3 GW nowych mocy w kolejnych dwudziestu latach. Średniorocznie
konieczna jest budowa ok. 2,2 GW. Koszt
inwestycji sięgnie 98 mld euro, a więc o 20
mld zł więcej niż w scenariuszu węglowym, przy czym największe wydatki będą musiały zostać poniesione w latach
2036-2040 - średniorocznie 7,3 mld euro rocznie.

 Scenariusz OZE
W scenariuszu OZE założono szybkę
ścieżkę odejścia od węgla, z uwzględnieniem wymogów związanych z prawodawstwem UE, w zakresie m.in. redukcji zanieczyszczeń powietrza i wymogów BAT.
Takie działanie oznacza jednak konieczność
dostosowania KSE do importu znacznych
ilości energii w latach 2021-2026. Lukę
w możliwości pokrycia zapotrzebowania
na prąd stopniowo wypełniałyby moce ga-

zowe oraz energetyka wiatrowa na lądzie.
W 2040 r. główny ciężar zasilania systemu
spoczywałby na energetyce wiatrowej (69
TWh rocznie z wiatru na lądzie i 77 TWh
na morzu). W systemie musiałoby być zainstalowane nawet 10 GW w energetyce
gazowej, która jednak od 2035 r. zmniejszałaby generację, ale pozostawała jako
moc rezerwowa i regulacyjna. W systemie
pozostałyby także najmłodsze elektrownie
na węgiel kamienny, o mocy około 7,4 GW,
ale pełniłyby tylko funkcję rezerwową. 6,5

Rys. 4. Struktura wytwarzania energii w scenariuszu jądrowym

Rys. 5. Struktura mocy osiągalnej w scenariuszu OZE
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GW mocy powinno zostać zainstalowanych
w magazynach energii, które dodatkowo
zwiększałyby elastyczność i bezpieczeństwo systemu.
Scenariusz oparty na OZE wymaga
zainstalowania największej liczby nowych
mocy w kolejnych dwudziestu latach - 57,8
GW. Średniorocznie konieczna jest budowa ok. 2,6 GW. Koszt inwestycji sięgnie 93
mld euro, a więc o 5 mld zł mniej niż w scenariuszu jądrowym, przy czym największe
wydatki będą musiały zostać poniesione
w latach 2036-2040 - średniorocznie 5,8
mld euro rocznie.

 Wnioski
Kiedy się mówi o miksie energetycznym w 2040 r., wszystko wydaje się dość
proste. 10 GW tego, 15 GW tamtego. Kiedy jednak każdy z tych gigawatów przełoży
się na konkretne inwestycje, które trzeba
przygotować, uzyskać pozwolenia, zdobyć
finansowanie, wybrać wykonawców, zamówić komponenty i w końcu zrealizować
inwestycję, robi się dużo trudniej. Zwłaszcza jeśli porównamy liczbę nowych mocy
oddanych w KSE w ostatnich 10 latach,
z liczbami które trzeba oddać rok do roku, przez kolejne 20 lat. Bez względu bo-

wiem na wybrany scenariusz bazowy, polska energetyka potrzebuje gigantycznych
inwestycji w nowe moce.
Możliwe jest osiągnięcie zerowej produkcji energii elektrycznej z węgla w 2040
r., jednak scenariusz taki wydaje się być
nieracjonalny gospodarczo, ze względu na
konieczność wyłączenia kilku GW mocy,
która w 2040 r. będzie jeszcze na dużym
poziomie sprawności (inwestycje oddawane do użytku po 2010 r.). Alternatywą może
być pozostawienie tych mocy w systemie,
jako rezerwowych.
Każdy ze scenariuszy, także jądrowy,
wymaga bardzo intensywnego rozwoju instalacji OZE, w tym zwłaszcza PV (od 8,5
do 10 GW) i morskich farm wiatrowych (od
10,3 do 15 GW). Jednocześnie, bilansowanie mocy z OZE w systemie wymagać
będzie budowy od 4 do 6,5 GW mocy magazynów energii. Rolę bilansującą będzie
też pełnić generacja gazowa, która w latach
2020-2030 powinna być rozwijana intensywnie w celu zastępowania mocy węglowych, zwłaszcza węgla brunatnego i najstarszych jednostek na węgiel kamienny),
a po 2030 r. stopniowo, w miarę rozwoju
generacji OZE, w tym zwłaszcza offshore,
powinna przejmować funkcję regulacyjną
i rezerwową.

Należy zwrócić uwagę na ogromne
coroczne koszty inwestycyjne - średnioroczne od 3,5 do 4,5 mld Euro w latach
2020-2040. Biorąc pod uwagę realia inwestycyjne w poszczególnych technologiach, osiągnięcie niezbędnego poziomu
oddawania nowych mocy (od 2 do 3 GW
rocznie) wymagać będzie bardzo szerokiego otwarcia rynku inwestycyjnego, uproszczenia i skrócenia procedur administracyjnych, stworzenia efektywnego systemu
finansowania.
Aby w 2040 r. możliwe było dokonanie
redukcji udziału generacji węglowej do poziomu mniejszego niż 15% (poniżej 20%
zainstalowanej mocy) niezbędne są inwestycje we wszystkie alternatywne technologie wytwarzania energii. Powinni o tym
pamiętać wszyscy ci, którym łatwo przychodzi przeciwstawianie sobie różnych
technologii. Miejsca jest bardzo dużo dla
każdego i żadna technologia nie zastąpi
całkowicie innej. Tak więc wszystkie ręce
na pokład i do roboty!
o
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Rys. 6. Struktura wytwarzania energii w wariancie OZE

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

www.emea.mhps.com
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Rozmowa z Pawłem Szczeszkiem,
Prezesem Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

 Jakie najważniejsze
wyzwanie stoi obecnie
przed KOGENERACJĄ?
Najważniejszym wyzwaniem dla
KOGENERACJI S.A. należącej do PGE
Energia Ciepła - spółki z Grupy PGE
- jest budowa nowej elektrociepłowni w Siechnicach. Zadanie to wpisuje
się w Strategię Ciepłownictwa Grupy
Kapitałowej PGE, w której zawarte są
zapisy o zapewnieniu długoterminowego bezpieczeństwa dostaw ciepła
dla odbiorców, wzroście udziału paliw
niskoemisyjnych w miksie paliwowym
PGE Energia Ciepła do 50% oraz budowie 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do 2030 r.,
jak i znaczącym zmniejszeniu emisji,
a tym samym polepszeniu stanu powietrza w polskich miastach.
Nowa EC Czechnica, bo o niej mowa, będzie nowoczesną elektrociepłownią wykorzystującą jako paliwo
gaz ziemny dla pracy bloku gazowo-parowego i kotłowni szczytowo-rezerwowej, składającej się z czterech
kotów wodnych. Blok gazowo-parowy będzie blokiem składającym się
z dwóch lub trzech turbin gazowych,
kotłów odzysknicowych i turbiny parowej (o wyborze rozwiązania zdecyduje

wynik przetargu). Nowa EC Czechnica zastąpi obecnie pracującą, ale już
wysłużoną elektrociepłownię Czechnica, wykorzystującą węgiel jako paliwo
podstawowe.
Moc cieplna nowej jednostki wyniesie 315 MWt i będzie o ok. 65 MWt
wyższa od obecnej. Moc elektryczna
bloku gazowo-parowego osiągnie 175
MW i będzie wyższa od obecnej o 75
MW. Wyraźnie wyższa będzie także
sprawność ogólna wytwarzania energii
w kogeneracji, bo osiągnie ona poziom
88%. Wyższa sprawność wykorzystania paliwa, a przede wszystkim zmiana paliwa na gaz wpłynie znacząco na
redukcję emisji pyłu, dwutlenku siarki
oraz tlenków azotu.

 Jaki obszar będzie zasilany
z Nowej EC Czechnica?
Obszar zasilania w ciepło z nowej
elektrociepłowni zasadniczo nie ulegnie
zmianie. Obejmie on mieszkańców południowo-wschodniej części Wrocławia, Siechnic oraz Świętej Katarzyny.
Istotnym odbiorcą ciepła z nowej jednostki będzie również w dalszym ciągu siechnickie przedsiębiorstwo ogrodnicze Citronex. Zwymiarowanie nowej
EC Czechnica uwzględnia jednakże

prognozy zwiększenia zapotrzebowania na moc cieplną tych obszarów, co
wynika przede wszystkim z rozwoju
urbanistycznego.

 Czy przewiduje się
pracę elektrociepłowni
w kondensacji?
Przygotowany projekt Nowej EC
Czechnica przewiduje możliwość pra-
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cy z układem dochładzania w postaci
chłodni wentylatorowych. Turbina parowa będzie turbiną upustowo-przeciwprężną. Rozwiązanie to pozwoli przede
wszystkim na wyższą produkcję energii elektrycznej w okresie letnim, kiedy mniejsze jest zapotrzebowanie na
ciepło. Dla zwiększenia elastyczności
pracy bloku, a i także dla jego efektywności projekt obejmuje także budowę
akumulatora ciepła.

Ciepłownictwo - Kogeneracja

 Jakie działania toczą
się teraz w ramach tej
inwestycji?
Projekt jest obecnie na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Aktualnie trwa postępowanie na uzyskanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia. Zakładamy, że decyzję uzyskamy w pierwszej połowie przyszłego
roku. Jednocześnie trwa postępowanie
o udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór generalnego realizatora inwestycji, które
zostało uruchomione w lipcu 2019 r.
Harmonogram przewiduje rozstrzygniecie postępowania pod koniec 2020 r.
Ubiegamy się także o uzyskanie pozwolenia na budowę i tutaj jesteśmy na
etapie wyboru wykonawcy projektu budowlanego. Zawarta została umowa na
wyprowadzenie mocy elektrycznej. Fi-

nalizowana jest umowa dotycząca przyłącza gazowego. Trwają uzgodnienia
dotyczące warunków wyprowadzenia
mocy cieplnej. Wybrany został wykonawca, który zajmie się przygotowaniem terenu pod realizację inwestycji.
Usunięte muszą być przede wszystkim
fundamenty obiektów po zlikwidowanej
w tym miejscu hucie.

 Kiedy nowy zakład zacznie
produkować ciepło i energię
elektryczną?
Zgodnie z przyjętym harmonogramem uruchomienie nowej elektrociepłowni ma nastąpić w sierpniu 2023
r., przy czym kotłownia szczytowa-rezerwowa będzie uruchamiana już na
sezon grzewczy 2022/2023, a więc
w czwartym kwartale 2022 r. Wyłączenie całkowite obecnych urządzeń wytwórczych elektrociepłowni nastąpi po
pełnym uruchomieniu bloku gazowo-parowego.

siechnickiej elektrociepłowni. Walory
tych historycznych obiektów otwierają
przed nami szerokie możliwości, dlatego też podjęliśmy współpracę z władzami Siechnic, by wspólnie przeanalizować możliwe rozwiązania. Mówi o tym
List Intencyjny podpisany w czerwcu
br. przez Milana Ušáka, Burmistrza
Siechnic, Wojciecha Dąbrowskiego,
Prezesa PGE Energia Ciepła oraz mojej
osoby. Uroczyste podpisanie nastąpiło w obecności Pawła Hreniaka, Wojewody Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa
Dolnośląskiego oraz Romana Potockiego, Starosty Powiatu Wrocławskiego. Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja budynków i ich wyposażenia,
by zdecydować, co stanowi największą
wartość tego terenu i jakie są możliwości jego zagospodarowania. Jednym
z rozważanych rozwiązań jest stworzenie w tym miejscu centrum edukacyjnego, którego motywem przewodnim
byłaby energia.
o

 Co stanie się
z budynkami po obecnej
elektrociepłowni?
Nowa EC Czechnica budowana jest
na nowym terenie, dlatego też pojawia
się możliwość wykorzystania do innych
celów ponad stuletnich, ale w większości w dobrym stanie obiektów obecnej

Rozmawiała: Dorota Kubek,
Wydawnictwo „Nowa Energia”
fot. KOGENERACJA S.A.
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W

dniach 15-18 września 2019 r. w Międzyzdrojach odbyło się XXIII Forum
Ciepłowników Polskich. W Forum uczestniczyli przedstawiciele administracji
rządowej, samorządowcy, ciepłownicy, dostawcy materiałów, urządzeń, technologii
i usług dla branży, a także nauki i mediów.
Jednym z Paneli Dyskusyjnych był
panel o wymiarze lokalnym „Strategie
rządowe co może i chce zrobić samorząd i przedsiębiorcy?”, który poprowadził Bogusław Regulski, Wiceprezes
Zarządu IGCP. Głos w dyskusji zabrali
m. in. (wg alfabetu): Zbigniew Borkowski, Prezes Zarządu, Infracorr Sp.z.o.o.;
Piotr Górnik, Dyrektor ds. Produkcji, Fortum; Stanisław Jarecki, Prezes Zarządu,
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej - Konin Sp. z o.o.; Dr Małgorzata Niestępska, Prezes Zarządu, PEC
Sp. z o.o. w Ciechanowie.

jaka była 30 lat temu i takie środki do
budowy nowego systemu ciepłowniczego są niezbędne.
Jarecki: Czy transformacja sektora ciepłowniczego jest konieczna,
czy też nie - o tym już nie dyskutujemy. W Koninie zostaliśmy zmuszeni
do transformacji i już jej dokonaliśmy.
Obecnie jesteśmy na etapie zaawan-

sowanej transformacji. Po podpisaniu
niedawno umowy na dostawę ciepła
z odnawialnych źródeł energii z PAK-u, a konkretnie z biomasy, wcześniej
umowy na dostawę ciepła ze spalarni
oraz przyszłościowo ewentualne wybudowanie ciepłowni geotermalnej i oddaniu jednej biogazowni, mamy 100%
ciepła z OZE, pochodzącego ponadto
z kogeneracji oze.

Regulski: Czy zgodzicie się ze
mną, że dyskusji nt. konieczności transformacji sektora ciepłowniczego już
właściwie nie ma?
Niestępska: Myślę, że dyskusji
na ten temat faktycznie już nie ma,
natomiast powinniśmy sobie uświadomić, że taka skala transformacji, jakiej
musimy dokonać to jest właściwie budowa systemu ciepłowniczego od nowa. Dlatego można powiedzieć, że to
sytuacja z początków ciepłownictwa

Uczestników XXIII FCP przywitał Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej
Ciepłownictwo Polskie oraz Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu IGCP
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Regulski: Czy transformacja
w Grupie Fortum z kapitałem zagranicznym jest zauważana?
Górnik: Myślę, że najprostszą odpowiedzią byłoby to, że oczywiście tak.
To co nas wszystkich obecnych znacznie bardziej cieszy, to to, że waga ciepłownictwa również rośnie i jest już ono
coraz częściej postrzegane jako równoprawny partner, zarówno dla energetyki, jak i gazownictwa. Do współpracy
międzysektorowej możemy wnieść bardzo dużo, dając bardzo dobrze rozwinięte systemy ciepłownicze w Polsce.
A to jest dobro, które powinniśmy wykorzystać.
Transformacja zaczyna się w różnych punktach w różnych lokalizacjach.
Z innym problemem boryka się mały
PEC w 10 tys. lokalizacji, a z innym problemem styka się przedsiębiorstwo ciepłownicze w kilkuset tysięcznym mieście, gdzie ciepłownia oparta na węglu
- jak np. w Częstochowie - wymagała
wykorzystania możliwości kogeneracyjnych. Dlatego też jako Fortum zbudowaliśmy tam elektrociepłownię. Do
miksu paliwowego dołączyliśmy biomasę, dlatego też 35% ciepła w Częstochowie pochodzi z biomasy.
Podobną transformację zrealizowaliśmy w Zabrzu, gdzie dwie wysłużone,
stare elektrociepłownie odeszły do zimnej rezerwy. Obecnie zabezpieczamy
ciepło z kogeneracji opartej o współspalanie węgla i paliwa pochodzącego
z odpadów, RDFu. Myślę, że to są te
kierunki transformacji, które powinniśmy rozwijać, aczkolwiek one nie wyczerpują wszystkich możliwości oraz
wymagań, przed którymi stoi branża
ciepłownicza.
To o czym powinniśmy pamiętać
w gronie ciepłowników i rozmawiać to
są nasi klienci. Ciepłownictwo nie przejdzie transformacji, jeżeli nie będziemy
mieć klientów. Obowiązek przyłączania
do sieci wspiera nas, jednak najlepszym rozwiązaniem jest przekonanie
klienta, aby się przyłączył do naszej
sieci. Dajmy klientowi opcję ekonomicz-
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nie uzasadnionej ceny, odpowiednie
postrzeganie ciepła sieciowego, jako rozwiązanie czyste i ekologiczne.
Wówczas klienta pozyskamy znacznie częściej niż obecnie i na wiele lat.
Borkowski: Transformacja jest
procesem ciągłym i nigdy nie skończonym. Dlatego ważnym jest, aby taki organ jak IGCP umiał zdefiniować cele,
umiał te cele stawiać sobie na bieżąco
i zdawać sobie sprawę czy je osiągamy. Jeśli te cele osiągniemy - to natychmiast definiować nowe cele. Dlatego
w tym sensie transformacja się nigdy
nie skończy. Ja ze swojej strony proponuję nie rezygnować z tego pojęcia.
Uczestniczę od 35 lat w tej transformacji, dostarczając produkty i usługi dla
tej branży. To co dokonaliśmy w ostatnim czasie, to jest rewolucja w skali
europejskiej. Obecnie nie musimy się
już wstydzić za polskie ciepłownictwo,
gdyż podnieśliśmy je na najwyższy poziom i takie uznanie ono w świecie ma.
Regulski: Jaka jest świadomość
samorządowa konieczności zmian
w ciepłownictwie?
Niestępska: W dużej mierze zależy to od komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem, a samorządem - szczególnie w przypadku kiedy samorząd
jest właścicielem PECu. Jeśli ta komunikacja jest dobra pomiędzy właścicie-

lem i jego spółką, to ta świadomość
zależy od nas, czy osób reprezentujących spółki. Właściciel zatwierdza nasze strategie rozwoju, więc jeśli zatwierdza strategie w kierunku transformacji
i w kierunku budowy nowych źródeł, to
wydaje się, że komunikacja jest dobra
i samorząd tę świadomość i wiedzę posiada. Jeśli jest spółka nie należąca do
samorządu, to w tym momencie jest to
układ partnerski i podmioty powinny ze
sobą rozmawiać.
Zdarza się, że samorządy nie są
do końca aż tak zainteresowane swoimi spółkami, które realizują zadania
samorządu w zakresie zaopatrzenia
w energię elektryczną, ciepło i gaz. Czy
to jest spółka, której właścicielem koncern energetyczny, czy też inny podmiot, to nie zwalnia samorządu z tego,
aby zrealizować te zadania i obowiązki, a wzajemna komunikacja powinna
przebiegać prawidłowo.
Borkowski: Aktywność samorządową widać w ostatnich latach bardzo
mocno. Zainteresowanie środowisk samorządowych wzrasta, bo wzrasta również świadomość obywatelska. Do niedawna nie wiedzieliśmy jak funkcjonują
klastry energetyczne, wyspy energetyczne, czy też generacja rozproszona
energii elektrycznej. Obecnie te pojęcia
stają się powoli rzeczywistością. Jednak to co ma miejsce, gdzie się wybija
świadomość obywatelska i samorzą-

Panel Dyskusyjny „Ciepłownictwo w Rządowych Dokumentach Strategicznych”

dowa, to jest energetyka obywatelska.
Dążymy do niej powoli. Mamy za sobą
duży eksperyment europejski, w którym pośrednio również uczestniczyłem.
Mam tutaj na myśli Europejskie Porozumienie Prezydentów i Burmistrzów
Miast na rzecz wzrostu efektywności
energetycznej w miastach. W miastach
pojawiły się nowoczesne hybrydowe
źródła ciepła i prądu, również wykorzystujące OZE.
W trakcie tegorocznej edycji FCP
padło nowe pojęcie takie jak ciepłownictwo powiatowe. Cieszę się, że sposób
myślenia środowiskach rządowych idzie
w tę stronę. Patrząc na Polskę, Europę i świat - musimy globalnie spojrzeć
również na problemy tych małych systemów ciepłowniczych, które nie są „ogarnięte” ani wiedzą, ani regulacją. Tutaj
dużo do zrobienia mają wielkie przedsiębiorstwa energetyczne, które moim
zdaniem powinny się włączyć w jakimś
mechanizmie działania dla podniesienia
świadomości i dostarczyć Polsce powiatowej nowoczesne rozwiązania dla
małych źródeł. Dobre technologie sporo
kosztują, dlatego tutaj istotna jest rola
państwa. Jeżeli ta pomoc dla małych
przedsiębiorstw ciepłowniczych w formie dotacji bezzwrotnej będzie mniejsza niż 50%, to nigdy nie osiągniemy
zamierzonego celu. Dlatego uważam,
że w tym zakresie potrzebna jest inicjatywa europejska. Mówiło się o tym,

aby Polskę wyłączyć z tych ogólnych
regulacji, aby to nie była pomoc de minimis, ograniczona różnymi uwarunkowaniami, tylko konkretne fundusze dla
tych małych przedsiębiorstw w ramach
programu ciepłownictwo powiatowe.
W relacjach z małymi samorządami
na poziomie wójtów, widzę, że ta świadomość potrzeby zmian już istnieje.
Dla przykładu podam wieś Potęgowo,
która staje się wsią samowystarczalną
energetycznie.
Energia cieplna i elektryczna dla tej
wioski pochodzi z OZE. Takich miejsc
w Polsce jest już coraz więcej.
Jarecki: Osobiście w samorządzie
widzę bardzo odpowiedzialnego partnera i na każdym etapie odczuwam
wsparcie ze strony naszych władz lokalnych. Wspólnie prowadziliśmy dialog
techniczny z potencjalnymi dostawcami i szereg innych uzgodnień z Prezydentem miasta, które kończyły się
przyjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenie.
Myślę, że świadomość wśród samorządów jest różna, w zależności od
tego jak chociażby sami radni dyskutują
i podchodzą do założeń planu zaopatrzenia miasta w ciepło gaz i energię
elektryczną. Niejednokrotnie konieczność powoduje to, że władze samorządowe się mocno interesują zmianami, które muszą nastąpić chociażby

w związku z wyborem dostawcy ciepła,
czy wprowadzaniem nowych taryf.
Z moich obserwacji wynika, że ludzie nie chcą ponosić kosztów transformacji, czyli np. wzrostu cen ciepła
z odnawialnych źródeł energii. Jeżeli
dotychczas wykreowano markę ciepła systemowego i niektórzy godzą się,
że płacą za bezpieczeństwo dostaw
i komfort, to tutaj widzę pewną barierę.
Dlatego konieczne powinno być wyraźne wsparcie Państwa poprzez dotacje
na etapie inwestycyjnym dla producentów i dystrybutorów.
W miesiącach letnich zorganizowaliśmy konferencję dotyczącą geotermii.
Zaprosiliśmy samorządy, w obrębie których złoża geotermalne wydają się być
ciekawe. Podczas tego spotkania potwierdziła się teza, że odbiorcy nie chcą
płacić wyższych cen za ciepło z oze.
Chcą mieć czyste powietrze, ale nie są
zainteresowani, aby za to zapłacić. Być
może należałoby się zastanowić czy
nie zmniejszyć podatku VAT dla tych
odbiorców końcowych, którzy kupują
ciepło z oze.
Regulski: Czy z perspektywy inwestora zagranicznego, taką świadomość
w samorządach można zbudować?
Górnik: Jako ciepłownicy jesteśmy
„skazani” na współpracę z samorządem, realizując wszystkie nasze projekty. Do tematu współpracy z samorządem, myślę że powinniśmy podejść
trochę szerzej, czyli mówić nie tyle
o systemach ciepłowniczych w mieście,
co mówić o energetyce w całym ekosystemie miejskim. Mówię tutaj o grzaniu domków jednorodzinnych, które
nie są przyłączone do sieci, klastrach
energii, wyspach energetycznych, które w przyszłości będą stanowić pewien
element rozwoju, nawet dużego miasta.
Myślę również o wykorzystaniu odpadów czy o elektromobilności, czy innych
rozwiązaniach wpływających na jakość
powietrza w miastach.
Mówiąc o świadomości energetycznej, każde miasto powinno mieć zało-
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żenia, czy też plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Jak one
są wykorzystywane w miastach? Wszyscy wiemy, że jeszcze nie w pełni i to
jest z kolei nasze zadanie, aby je wykorzystać maksymalnie. To my ciepłownicy powinniśmy iść z wiedzą i konkretnymi rozwiązaniami, które mogą być
wprowadzone do chociażby planów
zaopatrzenia w ciepło. To jest nasze
zadanie, abyśmy budowali świadomość
w miastach, radach i u włodarzy, aby
mogli korzystać z najlepszych, dostępnych technologii i rozwiązań.
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Regulski: Czy można powiedzieć,
że jest to też pewnego rodzaju szansa
dla ciepłownictwa?
Niestępska: Problemem może
być jedno - świadomość kierunków
transformacji. Jeżeli chodzi o założenia dyrektyw unijnych. W samorządach, szczególnie tych mniejszych nie
ma jednostek wyspecjalizowanych do
bieżącego śledzenia zmian prawnych,
a w szczególności prawa unijnego. Na
tym poziomie przydałoby się jakieś systemowe rozwiązanie, związane z dotarciem do nich oraz bardzo przystępne
przedstawienie kierunków oraz tego co
czeka nas w najbliższym czasie. Myślę,
że rzeczywiście wskaźniki typu EP, czy
Wi to wskaźniki, które nie do końca mogą być znane, a za rok tak naprawdę
wejdą już w życie. Wszystkie projekty
nowych budynków, które będą powstawać w przyszłym roku, będą je musiały
już uwzględniać. Dotyczy to szczególnie budownictwa budynków użyteczności publicznej. Być może takie dotarcie systemowe do samorządów byłoby
bardzo wskazane.
Natomiast co do kwestii, że odbiorcy nie są gotowi ponieść kosztów
transformacji, to ja nie do końca się
z tym zgodzę. Każdy jest niechętny
wzrostowi cen jakichkolwiek, jednak
wiemy, że wzrastają ceny za towary
i usługi i jest to akceptowalne społecznie do jakiś poziomów. Klienci naszego
przedsiębiorstwa nie stawiają aktualnie

w pierwszej kolejności ceny, a komfort. Dla nich najważniejsze jest to, że
nie muszą się w ogóle martwić, gdyż
mają ciepło i zapewnioną ciągłość dostaw. My z naszej strony staramy się,
aby tak rozwiązać system i tak inwestować w sieć ciepłowniczą oraz źródło,
żeby nawet przy jakiś bardziej poważnych awariach - skrócić czas usuwania
awarii i uciążliwość dla odbiorcy do jak
najmniejszych rozmiarów. Nasza firma
obserwuje bardzo dużą chęć przyłączania się do sieci ze strony domów
jednorodzinnych. Dlatego uważam, że
świadomość odbiorców ciepła jest już
na bardzo dużym poziomie. Obserwujemy czasem jednak problem ze spółdzielniami mieszkaniowymi, które niechętnie chcą korzystać z możliwości
odbioru ciepłej wody użytkowej. Ale
myślę, że jest to kwestia czasu i dalszych rozmów.
Regulski: Jakie są obszary, od których może zależeć powodzenie transformacji?
Niestępska: Patrząc na nasze
analizy i analizy opublikowane przez
Urząd Regulacji Energetyki, to jednoznacznie można powiedzieć, że sytuacja przedsiębiorstw ciepłowniczych

znacznie się pogorszyła. Oczywiście
można powiedzieć, że jest to związane z dynamiką zmian cen uprawnień do
emisji CO2. Jest to na pewno przyczyna, ale dalszymi pochodnymi jest brak
nadążania za tymi wszystkimi zmianami. My się transformujemy, ale chyba jest czas na to, aby regulacje się
też przetransformowały na nieco nowe funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Dynamika zmian jest chodzi o naszą
działalność jest nadążna za zmianami
na rynkach giełdowych i jest to bardzo duża dynamika. Natomiast model
zmian regulacji absolutnie nie odpowiada tej dynamice. Co nas tutaj najbardziej dotyka, pomijając zapisy samego
rozporządzenia? Przewlekłość procedur wydawania zmian jeśli chodzi o taryfę i indeksację. Konsekwencją jest
problem braku pokrycia kosztów podstawowej działalności w długim okresie i to spowodowało m.in. w 2018 r.
taki efekt spadku rentowności. Zresztą
obydwa dokumenty pokazują wskaźniki
poniżej wszelkich progów. Nie znajdziemy przecież nikogo, kto zainwestowałby swoje pieniądze w przedsięwzięcie ze zwrotem z kapitału poniżej 1%
przy inflacji 3%. Ta sytuacja na pewno przełoży się również na ten rok. Bo
tak naprawdę wyniki z 2018 r. zależały
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Panel Dyskusyjny „Strategie rządowe co może i chce zrobić samorząd i przedsiębiorcy?”

od indywidualnych decyzji Zarządów,
w jaki sposób decydowały się umarzać
uprawnienia do emisji CO2 na przełomie lat, a 2019 r. pokaże w jaki sposób
z tego przedsiębiorstwa wyszły i się
obroniły. Oby to nie była jakaś spirala
coraz większego zadłużenia bieżącego, szczególnie w okresie poza sezonem, kiedy to mamy duże wyzwanie
jeżeli chodzi o zachowanie płynności
finansowej. Troszkę lepiej wypadły te
przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku już wytwarzały, przynajmniej
w tym paśmie podstawowym energię
elektryczną z kogeneracji. Dawało to
im stabilne przychody - szczególnie
w okresie letnim. Potwierdzają to analizy, które robiliśmy z Izbą oraz raport
URE, chociaż jest to oczywiście średnia. Poziom wskaźników determinuje
do działania duże przedsiębiorstwa,
elektrociepłownie. Dlatego ta sytuacja
ekonomiczne wymaga pewnego innego
spojrzenia i przemodelowania systemu
regulacji w taki sposób, aby pozwalał
na naprawdę w miarę szybkie procedowanie w sytuacjach, kiedy w otoczeniu
rynkowym mamy bardzo dynamiczne
zmiany cen i mamy problem pokrycia
podstawowych kosztów działalności.

Kolejny problem jest taki, że my
mamy przed sobą realizację dużych
inwestycji, gdzie dostęp do pomocy finansowej w postaci dotacji np. w województwie mazowieckim jest ograniczony do 40%. Reszta to finansowanie
zwrotne i koszty kapitału obcego. Musimy pamiętać o tym, że w taryfie nie mamy pokrytych kosztów odsetek od kapitału obcego, co również może stanowić
bardzo duże obciążenie dla przedsiębiorstw. Są to kolejne koszty niepokryte
podstawowej działalności. Dlatego też
zgłaszam apel do przedstawicieli URE
o rozważenie innego podejścia do naszego sektora, który tę transformację
musi przeprowadzić. Nie ma innej drogi
i musimy mieć do tego środki adekwatne do potrzeb i odpowiedzi naszego
Regulatora, który kreuje również nasze
wyniki finansowe.
Regulski: Ile jest do zrobienia jeśli
chodzi o kwestię obszaru infrastruktury liniowej?
Jarecki: Jeżeli chodzi o infrastrukturę ciepłowniczą, to realizując nowe
inwestycje radzimy sobie ze służebnością przesyłu. Jeżeli chodzi o infra-

strukturę realizowaną w przeszłości to
z regulacją służebności przesyłu nie
mamy problemów na gruntach Zarządu Dróg Miejskich, czy Gminy Konin.
Tam natomiast, gdzie sieci ciepłownicze przechodzą przez prywatne działki, tam napotykamy na poważne problemy, aby te służebności uregulować.
W szczególności wśród tych właścicieli,
którzy w przeszłości byli naszymi klientami, a teraz się odłączyli i nie chcą
sieci ciepłowniczej na swoim terenie.
W swoich zasobach mamy 2,5 tys. odbiorców indywidualnych co stanowi ok.
10% całkowitego wolumenu odbiorców.
Tylko Bełchatów ma podobny udział
odbiorców indywidualnych w ogólnym
wolumenie sprzedaży. Na pewno często podnoszone kwestie korytarzy infrastrukturalnych wymagają dalszych
uregulowań prawnych.
Nasza firma weszła obecnie w sferę
budowy ciepłowni geotermalnej. Sama
inwestycja jest dość prosta, natomiast
kwestie proceduralne już nie. Obowiązują tutaj dwa prawa: budowlane i geologiczno-górnicze. Wymagane są trzy
decyzje środowiskowe, na otwór eksploatacyjny, na ciepłownie i na otwór
chłonny. Mamy co prawda już prawo-
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mocne pozwolenie na budowę, jednak
zwracam się z apelem o uproszczenie
procedur na każdym etapie procesu inwestycyjnego oraz wymogów związanych ze składaniem wniosków, wówczas może cała inwestycja mogłaby
być szybciej zrealizowana, a pozyskane
ciepło z geotermii mogłoby wcześniej
zastąpić źródło węglowe i zredukować
emisję CO2 do atmosfery.

Ciepłownictwo - Kogeneracja

Regulski: Czy według Państwa
obszar współpracy z gminą jest najważniejszy?
Borkowski: Oczywiście, że tak.
Osobiście widzę partnerów w gminach.
Trudności mam większe z percepcją
niektórych innowacyjnych rozwiązań
technologicznych w samych PECach,
gdzie nie ma kadry inżynieryjno-technicznej, która by podjęła taki odpowiedzialny dialog techniczny o innowacjach
w ciepłownictwie. Co do restrukturyzacji ciepłownictwa powiatowego, czy też
w małych samorządach - odpowiedzial-

ne komórki, często i właścicielskie mają świadomość potrzeby zmian, jednak
potrzebują wsparcia finansowego. Jeśli
się pojawią dotacje bezzwrotne do 50%
z mechanizmem uwolnienia amortyzacji, zmiany na pewno się będą działy.
Górnik: Nie jest tak, że w przedsiębiorstwach ciepłowniczych z kapitałem
zagranicznym pieniądze są „za darmo”.
Pieniądz, który jest potrzebny do wydania wymaga analizy ekonomicznej, wymaga określonego czasu zwrotu. Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na
naszym rynku jeżeli ma być zdrowym
przedsiębiorstwem, musi generować
zyski po to, aby się rozwijać. Czy przedsiębiorstwo jest własnością samorządu, czy też jest własnością prywatną,
polskiego, czy też zagranicznego podmiotu - nie ma to żadnego znaczenia.
Nasza firma dane od klientów sczytuje co 15 minut, więc mamy pełne dane o sposobie zużycia ciepła. Możemy
w oparciu o te dane budować ofertę
szytą na miarę potrzeb naszych klien-

tów. W praktyce podpisujemy umowę
jeden raz, mamy ustaloną cenę raz do
roku i trudno wykorzystać posiadane
dane do poprawy efektywności dostaw ciepła dla klientów. Dlatego też
dużą nadzieję wiążę z nowym modelem
rynku ciepła, który z założenia powinien być bardziej nastawiony na klienta
i równoprawny dla wszystkich uczestników tej gry.
Jeżeli mamy funkcjonować na konkurencyjnym rynku ciepła - a wierzę że
tak będzie - to ustalanie ceny nie będzie
dla nas wielkim wyzwaniem.
Myślę, że model systemu ciepłowniczego, gdzie jest ciepłownia, rura, węzeł i kaloryfer - wyczerpał się już dość
dawno. W przyszłości źródeł w systemie będzie wiele w tym źródeł ciepła odpadowego, czy odnawialnego
i powinniśmy te możliwości wykorzystać również do optymalizacji pracy
systemu.
fot. NE
o

Tradycyjnie wręczone zostały nagrody LAURY CIEPŁOWNICTWA

Spółka Engul, s.r.o. jest producentem pakowanych (kompaktowych) jednostek kogeneracyjnych opartych na silnikach spalinowych. Oprócz najbardziej klasycznego przypadku kogeneracji opartej na gazie ziemnym, spółka Engul zajmuje się kogeneracją ruchową, opartą na różnych
innych paliwach gazowych, ale także na bazie paliw płynnych.
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Dr Łukasz Kister,
Ekspert (Cyber) Bezpieczeństwa - BezpieczneInformacje.PL

Systemy Informacyjne
wykorzystywane dla świadczenia
Usługi Kluczowej - czyli które?
Wymagania Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

O

perator Usługi Kluczowej zobowiązany jest do wdrożenia kompleksowego systemu
zarządzania bezpieczeństwem Systemu Informacyjnego wykorzystywanego do jej
świadczenia. Na ten obowiązek składa się bardzo szeroki wachlarz mniej lub bardziej
precyzyjnych wymagań organizacyjnych, technicznych i dokumentacyjnych. Czym są
więc te Systemy Informacyjne i jak je określić? Bez tego nie wiemy czemu i w jakim
zakresie zapewniać nakazane przez ustawę i rozporządzenia środki bezpieczeństwa.
 Czym jest System Informacyjny?

Podobnie jak w innych przypadkach, tak również w zdefiniowaniu
„systemu informacyjnego” ustawodawca1 nie wykazał się należytą i oczekiwaną starannością, szczególnie gdy
widzimy ich kluczową rolę w nałożonych na Operatora Usług Kluczowych
obowiązkach. W sumie nie powinno
nas to dziwić, ale jednak za każdym
razem trudno to pojąć, że coś co jest
istotą przepisu nie zostaje precyzyjnie
zdefiniowane.
System informacyjny - to system teleinformatyczny, o którym mowa w art.

3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018
r. poz. 1000 i 1544), wraz z przetwarzanymi w nim danymi w postaci elektronicznej (art. 2 pkt 14 uKSC).
Sięgamy więc do wspomnianej
w ustawie ustawy, i czytamy, że:
System teleinformatyczny - to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie,
przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych przez sieci tele-

komunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, 1579,
1823, 1948, 1954 i 2003).
Jednak na tym etapie nie będziemy już brnęli w obszar prawa telekomunikacyjnego i jego szczegółowych
definicji oraz związanych z nimi kolejnych i kolejnych niejasności.
Mamy więc do czynienia z bardzo
szeroką definicją, stanowiącą niemalże „zbiór otwarty” technologii informa-

1) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, (Dz.U. poz. 1560).
fot. unsplash.com
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 Co oznacza, że System
Informacyjny jest
„wykorzystywany” do
świadczenia Usługi
Kluczowej?

Istotą właściwego podejścia do bezpieczeństwa zawsze jest to, by zajmować się ochroną tego co jest de-

cydujące dla osiągnięcia celu. Stąd
nie wszystkie Systemy Informacyjne
posiadane przez Operatora Usługi Kluczowej należy uwzględniać w systemie
cyberbezpieczeństwa, a wyłącznie te,
które są niezbędne do prawidłowego
świadczenia Usługi Kluczowej.
Należy więc zacząć od właściwego
przygotowania kontekstu naszej Usługi
Kluczowej. W naszym przypadku należy odnieść się zarówno do uwarunkowań dla samej organizacji - Operatora,
jak również konkretnego procesu Usługi Kluczowej. Oczywiście wszystkie należy rozpatrywać w ich różnych
korelacjach i synergicznym oddziaływaniu wzajemnym. Nie jest to łatwe,
bo gdyby takie było, to nie nazywano
by ich Usługami Kluczowymi o krytycznym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.
Na kontekst Usługi Kluczowej składa
się bardzo wiele różnego rodzaju obszarów analizy. Rozważać należy zarówno środowisko wewnętrzne Operatora Usługi Kluczowej, jak również to
zewnętrzne. To drugie - bardzo często
pomijane, stanowi w naszym przypadku istotę zrozumienia otoczenia i celu
naszej Usługi Kluczowej. Bez względu
na jej szczegółowość należy zidentyfikować i odnieść się do takich uwarunkowań, jak:
 prawo krajowe i międzynarodowe,
 cel i odbiorcy Usługi Kluczowej,
 monopol Usługi Kluczowej,
 zależność od innej Usługi Kluczowej,
 uzależnienie innych Usług Kluczowych.
Natomiast analiza środowiska wewnętrznego, poza kwestiami organizacyjnymi i procesowymi, nie powinna się
skupiać na kwestiach czysto technologicznych Systemów Informacyjnych,
ale przede wszystkim na uwarunkowaniach funkcjonalnych w obrębie Usługi Kluczowej. Musimy zatem właściwie
zidentyfikować i ocenić ich:

role,
zadania,
współzależności,
oparcie na zewnętrznych systemach i usługach.
Na to wszystko musimy jeszcze nałożyć specyfikę:
 komunikacji siecią rozdzielczą,
 inteligentnych narzędzi pomiarowych,
 chmury obliczeniowej,
 Big Data,
 Internet of (every)Things,
 sztucznej inteligencji,
 Blockchain,
czy nieuchronnie zbliżającej się łączności 5G.
Tak przeprowadzona inwentaryzacja
pozwoli nam na merytoryczne wskazanie tych Systemów Informacyjnych,
które nie tyle wspierają, czy ułatwiają
świadczenie Usługi Kluczowej, ale są
jej kręgosłupem.
Gdy już wiemy jakie Systemy Informacyjne są niezbędne dla niezakłóconego świadczenia Usługi Kluczowej, niezbędnym wydaje się określenie
klasyfikacji ich krytyczności. Mając na
uwadze cel Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa przeprowadzenie
analizy wpływu biznesowego (BIA),
zgodnie z wymaganiami normy ISO
22302 wydawałoby się być fundamentem innych działań. Nic jednak bardziej mylnego, bo Minister Cyfryzacji uznał, że nie musimy utrzymywać
ciągłości działania Usługi Kluczowej,
a tylko ciągłość usługi reagowania na
incydenty (sic!)3. Bądźmy jednak mądrzejsi i zróbmy to tak, jak przystało
na profesjonalistów.
By jednak możliwe było zidentyfikowanie krytycznych Systemów Informacyjnych, musimy określić kilka wartości
progowych dla Usługi Kluczowej, tj.:
 minimalny cel ciągłości działania
(MBCO),
 maksymalny tolerowany czas zakłócenia (MTPD),





2) PN/EN ISO 22301 - Bezpieczeństwo powszechne. System zarządzania ciągłością działania. Wymagania.
3) Patrz: §1 pkt 1 ppkt 2) Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z
zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, (Dz.U. poz. 1780).

Cyberbezpieczeństwo

tycznych i telekomunikacyjnych. Tym
samym na System Informacyjny wykorzystywany do świadczenia Usługi
Kluczowej składają się - co najmniej,
choć w różnej konfiguracji:
 serwery i macierze dyskowe,
 sieci transmisyjne kablowe i bezprzewodowe wraz z urządzeniami
sieciowymi,
 stacje robocze i urządzenia peryferyjne (IT),
 urządzenia automatyki przemysłowej (OT),
 urządzenia przenośne - laptopy, tablety, smartfony,
 nośniki danych - HDD/SSD, pendrive, karty pamięci, płyty CD/
DVD.
Do tego należy pamiętać również
o tych składowych Systemu Informacyjnego, które nie pozostają w naszym
administrowaniu, ale są niezbędne do
świadczenia Usługi Kluczowej, tj.:
 sieci transmisyjne, w tym GSM,
 infrastruktura „chmury obliczeniowej”,
 zapasowe centra przetwarzania danych,
czy wszystkie inne wydzielone podprocesy realizowane przez wynajęte
do tego podmioty.
Na koniec musimy uwzględnić wszelkiego rodzaju dane przetwarzane w tych urządzeniach i sieciach.
Wszystkie dane (!), a może tylko te
związane ze świadczeniem Usługi
Kluczowej (?) - a, które to będą? Ten
temat jednak zostawmy już na odrębną analizę.
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 maksymalny akceptowalny prze-

stój (MAO),
 docelowy czas wznowienia działania (RTO).
Na jakiej podstawie określić te wartości? Biznesowo byłoby łatwo, bo
wiele podmiotów doskonale rozumie
- przynajmniej taką mam nadzieję, jakie są progi ich być lub nie być. Tutaj
jednak musimy się odnieść do czegoś takiego, co ustawodawca nazwał
„incydentem poważnym”, a który tak
naprawdę stał się istotą funkcjonowania całego Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Niemniej jednak
progi uznania incydentu za „poważny”
wskazane w rozporządzeniu4 nie zawsze pozwalają na właściwe umiejscowienie naszych punktów odniesienia,
np. jak zbudować prawdopodobieństwo i przewidzieć, że incydent bezpieczeństwa Systemu Informacyjnego
spowoduje „śmierć lub uszczerbek na
zdrowi ludzi”(?).
Choć klasyfikacja krytyczności Systemów Informacyjnych może przysparzać pewnych problemów, to nie
możemy jednak tego pominąć i uznać
wszystkie za tak samo istotne dla
świadczenia Usługi Kluczowej. Nigdy
nie będziemy mieli tyle sił i środków,
by tak samo przykładać się do ochrony wszystkich systemów, a w sytuacji
kryzysowej musimy wiedzieć, które
z nich stanowią jądro obrony.

 Jak opisać Systemy
Informacyjne?

Zgodnie z dyspozycją §2 pkt 4 rozporządzenia ws. dokumentacji cyberbezpieczeństwa5, Operator Usługi Kluczowej zobowiązany jest do posiadania
dokumentacji technicznej Systemu Informacyjnego wykorzystywanego do
świadczenia Usługi Kluczowej. Oczywiście zgodnie z „zasadami” polskiego prawodawstwa nie wiadomo co
zawierać ma taka „dokumentacja tech-

niczna”. Ważniejsze jest jednak pytanie: czy wyłącznie kwestie „techniczne” Systemów Informacyjnych należy
opisać?
Zarówno ogólne cele ustawowe, jak
również różnego rodzaju wymagania
rozporządzeń wykonawczych, w tym
przede wszystkim te związane z wdrożeniem i utrzymywaniem systemów
zarządzania - bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania, nakładają na świadomego Operatora Usługi
Kluczowej obowiązek kompleksowego
opisania Systemów Informacyjnych. By
być w pełni świadomym od czego tak
naprawdę zależy niezakłócone funkcjonowanie Usługi Kluczowej, należy
zidentyfikować i opisać, co najmniej:
 rodzaj systemu,
 system operacyjny,

aplikacje wspierające,
serwery,
sieć i urządzenia sieciowe,
urządzenia końcowe,
połączenia i wpływ na inne systemy,
wpływ innych systemów,
uzależnienie od innych usług.
Jaki poziom szczegółowości należy
przyjąć? Najlepiej taki, by na podstawie tego opisu możliwe było zrozumienie istoty Systemu Informacyjnego,
zdolność do właściwego administrowania, a na koniec umiejętność radzenia sobie z sytuacją kryzysową. Nigdy
nie rozumiałem, jak można zarządzać
czymś czego się nie zinwentaryzowało. Niestety jest to dość powszechne
w świecie „menedżerów” IT.
o









fot. NE
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Dr Łukasz Kister
Doktor nauk o bezpieczeństwie.
Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001 oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Działania - ISO 22301, Risk Manager - ISO 31000 / 27005.
20 lat praktycznych doświadczeń w projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów bezpieczeństwa
w instytucjach publicznych i biznesie. Stworzył Departament Bezpieczeństwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zbudował i doprowadził do akredytacji Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe - CERT PSE, a spółkę wprowadził do Centrum Eksperckiego Bezpieczeństwa Energetycznego
NATO (EnSec CoE). Zainicjował powstanie i kierował Zespołem ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego
Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Był polskim przedstawicielem w Grupie
Roboczej ds. Ochrony Systemów Krytycznych Europejskiego Zrzeszenia Operatorów Przesyłowych
Energii Elektrycznej (ENTSO-e).
Dumny posiadacz tytułu „Ambasador Polskiej Gospodarki”.

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie progów uznania incydentu za poważny, (Dz.U. poz. 2180).
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do
świadczenia usługi kluczowej, (Dz.U. poz. 2080).
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Tadeusz Szulc, Ekspert IT, Członek Rady Programowej Wydawnictwa „Nowa Energia”

Co będzie jak nasze
przedsiębiorstwo zostanie uznane
za operatora usługi kluczowej?

K

Uczestnicy Konferencji

Cyberbezpieczeństwo

olejna, już IV Konferencja „Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo w Przemyśle
IT/OT” organizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia” - odbyła się nieco
ponad rok od daty podpisania przez Prezydenta RP ustawy o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa (UKSC). Podpisanie tej ustawy było bardzo ważnym krokiem
w implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci
i systemów informatycznych na terytorium Unii.
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W trakcie Konferencji starano
się m.in. odpowiedzieć na konkretne pytania: Czy w rok po uchwaleniu UKSC jesteśmy bezpieczni?
Czy Ustawa wpłynęła na dobór odpowiednich procedur i technologii
bezpieczeństwa? Czy wzrósł poziom
bezpieczeństwa obsługi klienta? Czy
wzrosła znajomość najnowszych zagrożeń cybernetycznych, efektywność działań kierownictwa CEO i biegłość CTO w tym zakresie?
Uczestnicy Konferencji, poszukując odpowiedzi na te pytania, dochodzili do interesujących refleksji,
wierząc, że niektóre z nich zostaną
uwzględnione w wieloaspektowych
działaniach nad poprawą bezpieczeństwa.
Zwrócono również uwagę na elementy złożonego procesu finansowania inwestycji związanych z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa.
Do uczestników Konferencji specjalnie dedykowany list napisał Karol
Okoński, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa,
życząc owocnych obrad.
Moderatorem I panelu był mec.
Ireneusz Piecuch (Partner Zarządzający, Kancelaria IMP), a referaty
wprowadzające wygłosili: Jarosław
Łuba (Główny Specjalista - Koordynator Zespołu, Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Energii), prof. dr
hab. inż. Marek Amanowicz (NASK)
i dr inż. Andrzej Kozak (Niezależny
Ekspert).
W dyskusji wziął również udział
dr Łukasz Kister, Ekspert (Cyber)
Bezpieczeństwa, BezpieczneInformacje.PL.
W tej części Konferencji zostały
poruszone między innymi takie tematy jak: wzrost ilości spersonalizowanych ataków, rola organów nadzorujących bezpieczeństwo, poziomy tzw.
progów istotności, bezpieczeństwo
usług powiązanych, wpływ sztucznej inteligencji na bezpieczeństwo,
finansowanie bezpieczeństwa.

Warto zapamiętać:
 Ireneusz Piecuch - „Jak









przekonać decydentów do
zatwierdzenia odpowiednich budżetów na cyberbezpieczeństwo?”,
Jarosław Łuba - „Cyberbezpieczeństwo w energetyce to nie tylko UKSC”,
Marek Amanowicz - „Posiadamy system teleinformatyczny sprawdzony w
warunkach operacyjnych
umożliwiający monitorowanie, wykrywanie, obrazowanie i reagowanie na
zdarzenia”,
Andrzej Kozak - „Cyberbezpieczeństwo jest zajęciem dla każdego”,
Łukasz Kister - „Trzeba pilnie określić cel i zakres audytu wymaganego UKSC”.

W kolejnym (II) panelu referaty
wygłosili: Robert Dąbrowski - Fortinet, Mirosław Waroch - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
SA oraz Jakub Jagielak - Atende S.A.

Firma Fortinet jest czołowym na
świecie dostawcą wysoko wydajnych
informatycznych rozwiązań zabezpieczających, które umożliwiają ochronę
i kontrolę używanej infrastruktury informatycznej. Przedstawiciel tej firmy,
w trakcie konferencji, zwrócił uwagę
m. in. na bezpieczeństwo w tzw. sytuacjach odwracalnych i nieodwracalnych, adekwatność stosowanych
rodzajów zabezpieczeń i właściwego zabezpieczenia tzw. „okien czasowych”. Zapowiedział również praktyczny pokaz zabezpieczeń w środowisku
SCADA (w V panelu).
Kolejny prelegent reprezentował
firmę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
(PGE GiEK). PGE GiEK jest liderem
w branży wydobywczej węgla brunatnego. Udział PGE GiEK w rynku wydobywczym tego surowca w Polsce
wynosi 79%. PGE GiEK jest także największym krajowym wytwórcą energii
elektrycznej, zaspokajającym - w niektórych miesiącach - ponad 38% krajowego zapotrzebowania.
Zdaniem przedstawiciela PGE
GiEK:
 zabezpieczenia muszą być zaim-

„Cyberbezpieczeństwo w energetyce i sektorach przemysłowych - dostosowanie
do przepisów z punktu widzenia organów nadzorujących” - to tytuł referatu, który
wygłosił Jarosław Łuba, Główny Specjalista - Koordynator Zespołu w Departamencie
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Energii
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plementowane pod konkretne systemy oraz rozwiązania i być w pełni
dopasowane do istniejącej infrastruktury,
 pomimo, że część z mechanizmów
może być powielana w sposób niezależny od systemu, czy środowiska, w którym pracuje - to nie
istnieje w pełni uniwersalne rozwiązanie,
 utrzymanie najwyższego poziomu
bezpieczeństwa informatycznego jest procesem stałym, który nie
kończy się z chwilą zabudowy zdefiniowanych mechanizmów.
ATENDE S.A. konsoliduje dziewięć
spółek i dostarcza systemy IT dla najważniejszych segmentów rynku: operatorów telekomunikacyjnych, energetyki, administracji publicznej, mediów,
sektora finansowego i służby zdrowia.
Reprezentujący tą firmę prelegent skoncentrował się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem prawami dostępu
w sieciach OT. Omówił m. in. sposoby
infekowania. Z prezentacji:. „Zagrożenia
chowają się wśród normalnego ruchu”
oraz „unikają wykrycia, atakują niepostrzeżenie”. Kończąc swoje wystąpienie

stwierdził: „cyberbezpieczeństwo nie
jest to trudne; (…) wystarczy podejść
systemowo i wdrożyć względnie proste
procedury powodujące, że większość
typowych ataków będzie nieskuteczna”.

W kończącym pierwszy dzień Konferencji panelu III wspólne wystąpienie
zaprezentowali:
 Joanna Moczko-Król - Energetyka
Cieplna Opolszczyzny S.A.,
 Andrzej Cieślak - Dynacon Sp.
z o.o.,
a referaty wygłosili:
 Łukasz Kister, Ekspert (Cyber) Bezpieczeństwa, BezpieczneInformacje.PL,
 Karol Gęga - Metegrity Sp. z o.o.
Energetyka Cieplna Opolszczyzny
S.A. wytwarza ciepło w 136 źródłach ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 610,1
MW, z czego 567,7 MW to moc zainstalowana w 20 systemach ciepłowniczych,
a 42,4 MW w 117 źródłach lokalnych.
Dynacon Sp. z o.o. to firma w której
obszary bezpieczeństwa, analityki procesowej, komunikacji cyfrowej, opracowania systemów sterowania, są wspierane przez interdyscyplinarne podejście
kluczowych osób.
Przedstawiciele tych firm podzielili
się doświadczeniami z przebiegu prac
związanych ze wzrostem poziomu bezpieczeństwa.

Praktyczne zastosowanie ustawy o cyberbezpieczeństwie w systemie ciepłowniczym
średniej wielkości zaprezentowała Joanna Moczko-Król z Działu Zarządzania Majątkiem
- Sekcja Elektroautomatyki w Energetyce Cieplnej Opolszczyzny S.A. wraz z Andrzejem
Cieślakiem, Prezesem Zarządu Dynacon Sp. z o.o.

Cyberbezpieczeństwo

Moderatorem Panelu Dyskusyjnego był mec. Ireneusz Piecuch, Partner Zarządzający
Kancelarii IMP. Głos w dyskusji zabrali (od lewej): Jarosław Łuba, Główny Specjalista
- Koordynator Zespołu, Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
Ministerstwo Energii; Prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz, NASK;
Dr Łukasz Kister, Ekspert Cyber Bezpieczeństwa, BezpieczneInformacje.PL;
Dr inż. Andrzej Kozak, Niezależny Ekspert

53

54

nr 5-6 (70)/2019

 separacji logicznej różnych typów

urządzeń,
 unifikacji urządzeń sieciowych,
 wykonania nowej magistrali prze-

mysłowej,
 rewitalizacji istniejących połączeń

Cyberbezpieczeństwo

- Bezpieczeństwo systemów OT w świetle ustawy o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa omówił Mirosław Waroch, Dyrektor Departamentu Zarządzania
Majątkiem w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Prace te zostały wdrożone na potrzebę odpowiedzi na pytanie: (…) „a co będzie jak nasze przedsiębiorstwo zostanie
uznane za operatora usługi kluczowej?”.
Stan wyjściowy Energetyki Cieplnej
Opolszczyzny S.A. był niezwykle trudny.
Systemy automatyki i sterowania
w przedsiębiorstwach ciepłowniczych
budowane były przez wiele lat bez unifikacji urządzeń, systemów komunikacji

i protokołów transmisji. Brakowało interoperacyjności w zakresie różnych rodzajów technologii zastrzeżonych, urządzeń i producentów. Systemy SCADA
pracowały na różnych (niewspieranych
informatycznie) platformach.
W niezwykle krótkim czasie należało i należy doprowadzić do:
 separacji fizycznej systemów przemysłowych od sieci biurowej,

Rozmowy biznesowe na stoiskach firm

sieciowych.
Istnieje również szereg wyzwań
z innych obszarów, takich jak na przykład:
 przeprowadzenie analizy ryzyka,
 zebranie informacji o zagrożeniach,
podatnościach i ich skutkach,
 szkolenia załogi,
 wdrożenie niezbędnych procedur
korygujących działania,
 aktualizacja dokumentacji systemów i procedur.
To duże wyzwania. W takiej sytuacji może znaleźć się szereg innych
firm.
Wystąpienie to wywołało bardzo
dużą dyskusję i tak naprawdę podczas
niej … wróciliśmy do pytania z I panelu
Konferencji: „Jak przekonać decydentów do zatwierdzenia odpowiednich
budżetów na cyberbezpieczeństwo?”.
Kolejnym prelegentem był Łukasz
Kister, Ekspert (Cyber) Bezpieczeństwa, BezpieczneInformacje.PL. To
znany ekspert od cyberbezpieczeń-

W trakcie uroczystej kolacji wręczone
zostały nagrody fundowane przez
Partnerów Konferencji oraz Wydawnictwo
„Nowa Energia”

Rozmowy w kuluarach

stwa, zajmujący się tematyką bezpieczeństwa od blisko 20 lat. Prelegent rozwinął zasygnalizowane przez
siebie w I panelu Konferencji tematy,
skupiając się głównie na pilnej potrzebie uzupełnienia UKSC i sprecyzowanie wymagań, szczególnie w zakresie
określenia celu i zakresu audytu. Odpowiedział również na szereg pytań
zadanych przez uczestników Konferencji.
Ostatnim prelegentem w pierwszym dniu Konferencji był Karol Gęga, reprezentujący firmę Metegrity Sp.
z o.o. Firma ta działa w sektorze projektowania systemów komputerowych
i usług powiązanych. Zajmuje się m.in.
zarządzaniem niezawodnością, bezpieczeństwem instalacji przemysłowych,
kontrolą zagrożeń procesów przemysłowych. Prelegent zwrócił uwagę na zagadnienie oszczędności kosztów eksploatacji infrastruktury przemysłowej
w kontekście bezpieczeństwa.
Drugi dzień Konferencji rozpoczął
się (IV panel) od referatu prof. Janusza
Zawiła-Niedźwieckiego z Politechniki Warszawskiej, dotyczącej metodyki
oceny infrastruktury krytycznej pańPartner :

stwa. Prelegent skoncentrował się na
przedstawieniu dwóch projektów dotyczących szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa zrealizowanych przy
współudziale Wydziału Zarządzania
Politechniki Warszawskiej. Zdaniem
prelegenta, dorobek tych projektów
można z powodzeniem wykorzystać
prowadząc i doskonaląc posiadane
systemy informatyczne.
Kolejną prezentację przedstawił
Daniel Grabski z firmy Honeywell Sp.
z o.o., który jest odpowiedzialny w firmie za rozwój biznesu w obszarze cyberbezpieczeństwa w regionie Europy

Centralnej. Prelegent przekonywał, że
koncentrując się na zrozumieniu potrzeb klientów, należy budować bezpieczną i odporną infrastrukturę teleinformatyczną. Cytat z prezentacji
prelegenta:. "Ryzyko cyberbezpieczeństwa przemysłowego nigdy nie
zostanie „rozwiązane”, ale może być
„zarządzane”."
Ostatnią częścią konferencji był
panel V, który przebiegał w formie
warsztatowej. Pierwszy referat zawierał elementy początkowej części programu szkolenia kadr w przedsiębiorstwie w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Szkolenie poprowadził Adam Paturej,
Dyrektor Programu Cyberbezpieczeństwa w Międzynarodowym Centrum
Bezpieczeństwa Chemicznego. Drugi
pokaz przeprowadził natomiast Robert
Dąbrowski z firmy Fortinet. Dotyczył on
zabezpieczenia komunikacji w środowisku SCADA.
Konferencja po raz kolejny potwierdziła, że cyberbezpieczeństwo
jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Od tego zależy pomyślna przyszłości naszego społeczeństwa.
Dla porządku: moderatorem paneli
od II do V był Tadeusz Szulc, a „nad całością czuwali” Dorota Kubek i Mariusz
Marchwiak wraz z zespołem z Wydawnictwa „Nowa Energia”.
fot. NE
o

Uczestnicy Konferencji
Patronat Medialny:

Organizator:
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Konrad Popławski,
Główny Specjalista Zespołu Niemiec i Europy Północnej, Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW)

Elektromobilność
- zagrożenie dla
niemieckiej motoryzacji?

J

esteśmy świadkami rewolucji na rynku motoryzacyjnym, która w ciągu kilkunastu
lat może zakończyć wieloletnią dominację silnika spalinowego w produkcji
samochodów. Właśnie niemieckie koncerny motoryzacyjne przez długi czas zakładały,
że transformacja w kierunku silnika elektrycznego będzie procesem trwającym wiele
lat. Nie doceniły one siły przekonań ekologicznych w społeczeństwie oraz tempa
zmian technologicznych.
chodami spalinowymi. Jeśli transformacja niemieckiej motoryzacji się nie
powiedzie, to będzie to niosło poważne
konsekwencje nie tylko dla gospodarki Niemiec, ale dla całego europejskiego przemysłu. W obliczu przetasowań

rynkowych polska gospodarka może
uzyskać szansę na zdobycie większej
wartości dodanej w produkcji samochodów i części motoryzacyjnych, niż
to miało miejsce dotychczas.

fot. pixabay.com

Niemieckie koncerny próbują nadgonić stracony czas i szykują nowe
modele aut elektrycznych. Nie jest jednak pewne, czy uda im się osiągnąć
tak wysoką konkurencyjność w ich
produkcji, jak to im się udało z samo-
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 Problem ekologiczny
Problemy niemieckiej motoryzacji
rozpoczęły się od skandalu Volkswagena z sinikami diesla. Koncern ten
przyznał się w 2015 r. do montowania w wyprodukowanych przez siebie
autach urządzeń do manipulacji emisją spalin. Specjalne oprogramowanie
ograniczało osiągi silników w warunkach laboratoryjnego testowania ilości zanieczyszczeń wydostających się
z układu wydechowego. Upublicznienie
tych informacji wstrząsnęło wizerunkiem Volkswagena, branży motoryzacyjnej, a przede wszystkim silnika diesla, który do tej pory był uznawany za
względnie ekologiczny, bowiem dzięki
niskiemu zużyciu emitował on mniejszą
ilość CO2. Od czasu skandalu, technologia silnika diesla zaczęła być kojarzona szczególnie w państwach Europy
Zachodniej z zatruwaniem powietrza
w miastach szkodliwymi tlenkami azotu. Kolejne europejskie miasta zaczęły
wprowadzać zakazy wjazdu do centrów
dla samochodów z silnikiem starszej
generacji (najczęściej dla norm Euro 4
i starszych), ale w perspektywie najbliższych 5-10 lat wiele stolic zapowiedziało całkowity zakaz wjazdu dla diesli. Te
tendencje zaniepokoiły konsumentów
do tego stopnia, że sprzedaż samochodów tankowanych ropą naftową zaczęła pikować. O ile jeszcze w 2015 r.
diesle stanowiły niemal 52% sprzedawanych w UE, to w 2018 r. odsetek ten
spadł do 36%. Zaufanie społeczeństwa
do producentów samochodów zostało
nadwyrężone, gdyż kolejne koncerny
przyznawały się do uczestnictwa w manipulowaniu pomiarami spalin. Niewielu
wierzyło w zapewnienia, że najnowsze
silniki diesla przewyższają swoją ekologicznością silniki benzynowe.
Afera spalinowa postawiła w szczególnie trudnej sytuacji niemiecką branżę
motoryzacyjną, która wcześniej przez
lata święciła triumfy na rynku globalnym. Koncerny z Niemiec wyspecjalizowały się w produkcji samochodów klasy
premium z dużymi jednostkami napędo-

wymi, dlatego w większości sprzedawały właśnie samochody spalające ropę
naftową. Z racji gwałtownego spadku popularności tej technologii, istotna
część przewagi rynkowej niemieckich
producentów została zniwelowana.

”

Jeśli transformacja
niemieckiej
motoryzacji się
nie powiedzie,
to będzie to
niosło poważne
konsekwencje
nie tylko dla
gospodarki
Niemiec, ale
dla całego
europejskiego
przemysłu

 Niegotowi na

elektromobilność

Afera spalinowa nie okazała się
końcem problemów niemieckiej motoryzacji. Nowym zagrożeniem okazał
się przełom w dziedzinie elektromobilności. W ostatniej dekadzie niemieccy
producenci eksperymentowali z pojazdami elektrycznymi, jednak produkcja
tego typu aut charakteryzowała się niską rentownością ze względu na wysokie ceny i niski popyt. W ostatnich
jednak latach amerykańska firma Tesla udowodniła, że samochody elektryczne mogą wykazywać się osiągami
zbliżonymi do samochodów spalinowych, a do tego ich cena zaczęła stopniowo spadać. Niemieccy producenci
spoglądali na te przemiany rynkowe
z przymrużeniem oka, ale kolejne sukcesy Tesli udowodniły nawet największym sceptykom, że przyszłości należy do samochodów elektrycznych,
gdyż konsumenci oczekują coraz wyższych standardów ekologicznych, także w motoryzacji. Niemiecka gospodarka okazała się nieprzygotowana na
to wyzwanie. Okazało się bowiem, że

Niemcy utracili w ostatnich dekadach
znaczną część kompetencji w dziedzinie elektrochemii i elektrofizyki, a co
za tym - nie posiadają konkurencyjnej
technologii produkcji ogniw do akumulatorów litowo-jonowych. Jest to kluczowe wyzwanie, bowiem właśnie bateria jest najbardziej kosztowną częścią
samochodu elektrycznego. Ponadto
w tego typu autach nie wykorzystuje
się części, w których niemieccy producenci charakteryzowali się wysokim
stopniem specjalizacji, takich jak układ
paliwowy, skrzynie biegów, czy układ
wydechowy. Transformacja w kierunku elektromobilności oznaczać więc
będzie nie tylko konieczność wieloletnich prac w celu wyspecjalizowania
się w produkcji baterii, co jest domeną
producentów z Chin, Korei Południowej
i Japonii. Ponadto Niemcy będą musieli
liczyć się z utratą miejsc pracy w przedsiębiorstwach, będących poddostawcami koncernów wyspecjalizowanymi
w produkcji komponentów do silnika
spalinowego. Jeden z czołowych niemieckich think-tanków Instytut Badań
Rynku Pracy i Zawodów prognozuje,
że ze względu na rozwój elektromobilności do 2035 r. Niemcy stracą 0,6%
PKB i 114 tys. miejsc pracy. Tak duże straty powstaną przy stosunkowo
konserwatywnym założeniu, że udział
samochodów elektrycznych w rynku
będzie stanowił jedynie 23%.

 Rewolucja cyfrowa
Jeszcze jednym wyzwaniem dla
niemieckich koncernów są też postępy w dziedzinie opracowywania systemów autonomicznego poruszania się
samochodów. Zaawansowane prace
w tej dziedzinie prowadzą producenci
ze Stanów Zjednoczonych i Chin, jako
że właśnie te dwa kraje posiadają wysokorozwiniętą branżę IT. Jest to kolejna dziedzina, w której Niemcy, a właściwie cała Europa, odstają od czołówki
światowej. Niemieckim producentom,
takim jak Volkswagen, właśnie prace
nad koncepcją samochodu autono-
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micznego, spędzają najwięcej snu z powiek. Jeśli bowiem te starania w ciągu
kilku lat okażą się sukcesem, to atrybuty samochodu w dzisiejszym rozumieniu, odejdą w zapomnienie. Opracowanie bowiem samochodu w pełni
autonomicznego oznaczałoby, że pasażer nie będzie czerpać żadnej satysfakcji w prowadzenia samochodu, lecz
będzie mu zależało na efektywnym dowiezieniu go w komfortowych warunkach z punktu A do punktu B. Osoba,
która do tej pory prowadziła samochód
tradycyjny, w samochodzie autonomicznym będzie mogła oddać się pracy,
bądź relaksowi. Ta rewolucja byłaby
więc kolejnym uderzeniem w kompetencje niemieckich producentów.

 Konsekwencje

dla europejskiego
przemysłu i Polski

Pomimo że dzisiaj nie wiemy, w jakim tempie i stopniu zarysowane wyżej
przemiany zmienią świat motoryzacji,
pewne jest jedno. Niemcy - największa

skutki dla polskiej gospodarki. Polska
w mniejszym stopniu niż pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej była zainteresowana agresywnym wspieraniem
inwestycji motoryzacyjnych z zagranicy.
Stąd koncerny związane z elektromobilnością mogą wciąż znaleźć atrakcyjne lokalizacje na inwestycje. Efekty
tego już widać. Polska była w zasadzie
głównym wyborem dla takich firm jak
koreański LG Chem, belgijski Umicore,
koreański SK Innovation i chiński Guotai-Huarong do produkcji komponentów do baterii elektrycznych. LG Chem
już od 2018 r. produkuje ogniwa litowo-jonowe, a w ciągu najbliższych lat może stać się największą fabryką ogniw
na świecie. Na paradoks zakrawa fakt,
że jedna ojczyzna motoryzacji Niemcy
musi poczekać na uruchomienie pierwszej masowej fabryki ogniw litowo-jonowych do 2021 r., a sam zakład nie
będzie należeć do żadnego niemieckiego koncernu, lecz do chińskiego CATL.
Większe opracowanie na ten temat znajduje się na stronie OSW: www.
osw.waw.pl
o

Problemy niemieckiej gospodarki będą niosły też konsekwencje
dla całej Europy.Niemieckie koncerny motoryzacyjne są jedną
z najbardziej umiędzynarodowionych niemieckich branż, która
posiada olbrzymie aktywa inwestycyjne na całym świecie

fot. unsplash.com

”

gospodarka UE i jedna czołowych gospodarek świata - jak na razie nie jest
wśród pionierów zmian i będzie miała
problemy z transformacją w kierunku
motoryzacji przyszłości. Wydaje się, że
szanse na utrzymanie przez niemiecką gospodarkę dzisiejszego stanu posiadania w motoryzacji będzie ekstremalnie trudne.
Problemy niemieckiej gospodarki
będą niosły też konsekwencje dla całej Europy. Niemieckie koncerny motoryzacyjne są jedną z najbardziej umiędzynarodowionych niemieckich branż,
która posiada olbrzymie aktywa inwestycyjne na całym świecie. Szczególnie
region Europy Środkowej może silnie
odczuć osłabienie pozycji niemieckich
koncernów samochodowych. Problemy z zachowaniem konkurencyjności
mogą mieć Czechy, Słowacja i Węgry,
jako kraje, których rozwój w dominującym stopniu opierał się w ostatnich
trzech dekadach na przyciąganiu inwestycji motoryzacyjnych z Niemiec. Kryzys niemieckiej branży samochodowej
może przynieść nieoczywiste odmienne
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Mgr inż. Małgorzata Odziemkowska, dr inż. Krzysztof Biernat, prof. PIMOT,
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Paliwa alternatywne
jako pomost do
elektromobilności

D

EkoMobility

ywersyfikacja dostaw surowców energetycznych, ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych, zmniejszenie zanieczyszczenie środowiska to podstawowe
elementy zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, propagowanego
nie tylko w Unii Europejskiej, ale także w wielu pozostałych krajach świata. Jednym
ze sposobów realizacji tych celów w obszarze transportu, jest uniezależnienie się od
paliw ropopochodnych i zastąpienie ich paliwami alternatywnymi.

Paliwa alternatywne, w rozumieniu
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, to
paliwa lub źródła energii, wykorzystywane do napędu silników stosowanych
w transporcie, stanowiące substytut
dla paliw pochodzących z ropy naftowej lub otrzymywanych w procesach
jej przetwórstwa, a szczególności energia elektryczna, wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne i parafinowe,
gaz ziemny, w tym biometan, w postaci
sprężonej (CNG) lub skroplonej (LNG),
gaz płynny (LPG).
Według obowiązujących definicji,
energia elektryczna także stanowi alternatywny nośnik energii - paliwo alternatywne w transporcie. Stosowanie więc paliw alternatywnych takich
jak energia elektryczna, gaz ziemny,
biometan, wodór - wymaga kosztow-

nego rozwoju pojazdów napędzanych
takimi paliwami oraz infrastruktury do
dystrybucji tych paliw. Takich barier
nie ma w przypadku określonych biopaliw zastępujących olej napędowy,
które można stosować jako domieszkę do konwencjonalnego paliwa lub
bezpośrednio do zasilania już istniejących silników o zapłonie samoczynnym
(„drop in biofuels”). Biopaliwa te mogą
być dystrybuowane, przechowywane i użytkowane w ramach istniejącej
infrastruktury. Rozwój paliw alternatywnych, obok ograniczeń technologicznych i braku infrastruktury do ich
dystrybucji, może być ograniczony także poprzez uwarunkowania polityczne/
prawne oraz brak akceptacji ze strony
konsumentów.
Obecnie paliwa alternatywnych stosowane są głównie do zasilania silników spalania wewnętrznego. Można
do nich zaliczyć biopaliwa ciekłe, LPG,

gaz ziemny w postaci sprężonej lub
skroplonej, w tym biometan. Rozwijane
jest zastosowanie energii elektrycznej
w transporcie drogowym.

 Biopaliwa
Silniki spalinowe mogą być zasilane
paliwami zawierającymi komponenty
otrzymywane z przekształcenia biomasy. Obecnie stosowane biokomponenty
ciekłe, etanol i estry metylowe kwasów
tłuszczowych (FAME) otrzymywane są
głównie z surowców konkurujących
z produkcją żywności. Etanol można
mieszać z benzyną i stosować do zasilania silników o zapłonie iskrowym
obecnie występujących na rynku. Estry
metylowe kwasów tłuszczowych mogą
być stosowane jako samoistne paliwo
do silników o zapłonie samoczynnym
lub dodawane do olejów napędowych
- przy czym z powodu ograniczeń tech-
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go i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11
grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
Biopaliwa ciekłe są obecnie najważniejszym rodzajem paliw alternatywnych, np. w 2011 r. stanowiły 4,7%
całkowitej ilości (wartości energetycznej) paliwa wykorzystanego w transporcie Unii Europejskiej. Udział biopaliw
w transporcie Unii Europejskiej w podziale na konwencjonalne biopaliwa
i zaawansowane przedstawiono na rys.
1. Biopaliwa zaawansowane produkowane w Europie to głównie HVO z olejów i tłuszczów oraz etanol ze słomy
zbożowej lub odpadów tartacznych.
Główne cele unijne do 2030 r. w zakresie zastosowania biopaliw w transporcie to udział biopaliw zaawansowanych na poziomie 3,5% oraz
ograniczenie udziału biopaliw konwencjonalnych maksymalnie do 7%.

 Paliwa syntetyczne
i parafinowe

Paliwa syntetyczne zastępujące olej
napędowy lub benzynę to paliwa otrzymywane w wyniku syntezy chemicznej
przy wykorzystaniu różnych metod i su-

rowców. Ze względu na zastosowany
surowiec można podzielić je na paliwa
otrzymywane:
- z gazu ziemnego tzw. Gas to Liquid (GTL),
- z węgla tzw. Coal to Liquid (CTL),
- z biomasy,
- z tworzyw sztucznych (odpady
komunalne).
Aktualnie nie ma komercyjnych instalacji produkujących tego rodzaju paliwa. Należy podkreślić, że paliwa syntetyczne mogą być wykorzystywane
do zasilania pojazdów zasilanych tradycyjnymi paliwami. Nie jest też konieczna budowy nowej infrastruktury
do ich dystrybucji.

 Gaz płynny LPG
Skroplone gazy węglowodorowe
(Liquified Petroleum Gas - LPG) będące mieszaniną propanu i butanu,
zaliczane są do paliw alternatywnych.
LPG powstaje jako produkt uboczny
w procesie przetwarzania gazu ziemnego i rafinacji ropy naftowej. Stosuje
się go do zasilania samochodów osobowych wyposażonych w silnik o zapłonie iskrowym, przy czym rozruch silnika
odbywa się na benzynie. Charaktery-

Rys. 1. Wykorzystanie biopaliw w UE w latach 2006-2018
Źródło: Gain Report NL 8027; 03-07-2018; EU Biofuels Annual 2018)
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nicznych dodatek FAME nie powinien
być większy niż 7% obj. Produkowane
są także biopaliwa o właściwościach
podobnych do właściwości klasycznych paliw, np. uwodornione oleje roślinne (HVO).
Biopaliwa produkowane zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju
przyczyniają się do znacznego ograniczenia emisji CO2.
Mimo, że stosowanie biopaliw wiąże się ze zmniejszeniem uzależnienia
od ropy naftowej, to jednak pozyskiwanie surowców do ich produkcji budzi
kontrowersje. Zwiększanie powierzchni
gruntów pod uprawę roślin na cele paliwowe może powodować wylesianie
terenów oraz przesunięcie produkcji
rolnej na tereny magazynujące duże
ilości węgla organicznego, co może
przyczynić się do wzrostu emisji gazów
cieplarnianych związanego z pośrednią zmianą użytkowania gruntu (ang.
Indirect Land Use Change - ILUC). Dlatego promowane są tzw. biopaliwa zaawansowane, produkowane z surowców odpadowych, nie konkurujących
z produkcją żywności. Listę surowców
do produkcji biopaliw zaawansowanych
podaje załącznik IX, część A i cześć B,
Dyrektywy Parlamentu Europejskie-
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zuje się mniejszym śladem węglowym
i znacznie mniejszymi emisjami zanieczyszczeń niż paliwa konwencjonalne.
Polska posiada jeden z największych i najbardziej zaawansowanych
rynków LPG do celów transportowych.
Na koniec 2015 r. łączna liczba stacji
oferujących gaz płynny LPG wynosiła
5 420. W 2015 r. udział samochodów
osobowych napędzanych LPG wyniósł
ponad 14% w ogólnej liczbie samochodów osobowych. Według szacunków
Polskiej Organizacji Gazu Płynnego co
piąty samochód z silnikiem benzynowym ma instalację gazu LPG.
W Polsce nigdy nie było działań
wspierających rynek LPG. O popularności tego paliwa zadecydowali konsumenci skuszeni niższą ceną w stosunku
do paliw tradycyjnych oraz stosunkowo niskimi kosztami zakupu instalacji
gazowej i jej montażu. Rozwój infrastruktury do tankowania LPG również
następował samoczynnie, bez tworzenia specjalnych programów wsparcia.
Najpierw tworzyły się małe, niezależne
stacje gazu płynnego, a dopiero wraz
ze wzrostem popularności tego paliwa
stacje paliw płynnych należące do wielkich koncernów, zaczęły je oferować
użytkownikom.

 Paliwa gazowe - CNG
i LNG

Paliwa alternatywne gazowe to
sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz zimny (LNG), w tym biometan.
Gaz ziemny to co prawda paliwo kopalne, ale pojazdy napędzane
CNG lub LNG emitują mniej ditlenku
węgla oraz zanieczyszczeń stałych
niż pojazdy zasilane konwencjonalnymi paliwami. Ma to istotne znaczenie
w aglomeracjach miejskich, gdzie pyły
ze spalania paliw, przyczyniają się do
powstawania smogu. Dodatkowo, gaz
jest tańszy od konwencjonalnych paliw silnikowych. Dywersyfikacja źródeł
surowców energetycznych to kolejny
argument za stosowaniem gazu ziemnego jako paliwa silnikowego.
Jednym z ograniczeń rozwoju rynku
CNG i LNG jest konieczność kosztownego rozwoju pojazdów napędzanych
takimi paliwami. Pojazd napędzany
CNG /LNG musi być wyposażony w silnik dedykowany do spalania takiego
paliwa lub mieć zamontowaną odpowiednią instalację. Spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej, podobnie jak
w silnikach na paliwa ciekłe, zachodzi
w cylindrach. Stosowane są także jed-

nostki napędowe dwupaliwowe, tj. silnik
bi-fuel pracujący na gazie lub benzynie, przy czym rozruch odbywa się na
benzynie lub silnik dual-fuel, w którym
gaz spalany jest z domieszką oleju napędowego.
Samochody na gaz muszą posiadać także odpowiedni zbiornik na paliwo. W przypadku CNG są to duże
i ciężkie stalowe zbiorniki wytrzymujące ciśnienie rzędu 20 MPa. Dostępne
są też zbiorniki z lżejszych, ale znacznie
droższych, materiałów kompozytowych.
Zbiorniki LNG są zbiornikami kriogenicznymi, w których osiągana jest temperatura niższa niż -160°C, konieczna
do utrzymania metanu w stanie ciekłym.
Pojazdy na CNG są tańsze niż pojazdy
na LNG. CNG nadaje się do pojazdów
ciężarowych o średnim i małym zasięgu działania, natomiast LNG do ciągników siodłowych obsługujących długie
dystanse. Średni zasięg pojazdów zasilanych CNG wynosi 300-400 km, natomiast zasilanych LNG - ok. 750 km.
Mimo, że pojazdy na CNG/LNG
mają coraz lepsze parametry i wydajność, to ich cena w dalszym ciągu jest
znacznie wyższa niż pojazdów zasilanych konwencjonalnymi paliwami.
Rzadko wykorzystywane są do indy-
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nad 56% wszystkich użytkowanych na
świecie. Liczba samochodów na CNG
w Unii Europejskiej i Szwajcarii wynosi 2 mln pojazdów, najwięcej we Włoszech i Niemczech, a w Polsce - około
4 tys. Pojazdy CNG w transporcie, to
głównie autobusy komunikacji miejskiej
w dużych miastach. Wyjątek stanowią
Włochy, gdzie popularność zyskały samochody osobowe napędzane CNG
(obecnie jest ich ok. 800 tys. sztuk).
W Unii Europejskiej jest 4,4 tys. stacji zasilania CNG i LNG, niemal połowa
w Niemczech i Włoszech. W Polsce
jest 26 stacji tankowania CNG oraz 1
publicznie dostępna stacja LCNG (terminal LNG w Świnoujściu). Ponadto
istnieją dwie niedostępne publicznie
stacje tankowania LNG.
W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, główne bariery rozwoju paliw gazowych wynikają z kwestii
technologicznych dotyczących pojazdów,
braku dobrze rozwiniętej infrastruktury do
dystrybucji i tankowania oraz brak spójnych regulacji prawnych, w tym przepisów technicznych. Program rozwoju paliw
CNG i LNG można znaleźć w Krajowych
Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych, opracowanych
przez Ministerstwo Energii w związku
z wdrożeniem Dyrektywy 2014/94 UE.
Cel na 2020 r. to 3 tys. pojazdów na CNG,
a na 2025 - 54 tys. pojazdów na CNG
oraz 3 tys. pojazdów na LNG.
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W Polsce rozwój
elektromobilności
może wpłynąć na
sieci dystrybucyjne
średniego i
niskiego napięcia,
szczególnie
w przypadku
ładowania o
dużych mocach w
godzinach szczytu
zapotrzebowania
na energię

 Wodór
Wodór stanowi kolejną alternatywę
dla paliw konwencjonalnych. Jego zastosowanie możliwe jest w dwóch wariantach - jako paliwo spalane w komorze silnika, albo jako substancja biorąca
udział w reakcji chemicznej w ogniwie
paliwowym, aby wytworzyć prąd napędzający silnik elektryczny. Pojazdy
elektryczne na ogniwa wodorowe są
zeroemisyjne, ponieważ wytwarzają
jedynie parę wodną.
Technologia wykorzystania wodoru
w transporcie jest obecnie najsłabiej
rozwinięta ze wszystkich paliw alternatywnych, jednak, jak wskazują eksperci,
faza komercyjnego rozwoju technologii
napędu wodorowego powinna nastąpić
w latach 2040-2050. Ważnym zagadnieniem związanym ze stosowaniem
wodoru jest jego magazynowanie.
W najbliższych latach nie jest planowany rozwój tego paliwa w Polsce.

 Energia elektryczna

jako alternatywny
nośnik energii - wizja
przyszłości

Wykorzystywanie energii elektrycznej do napędu samochodów może odbywać się na kilka sposobów. Samochody o napędzie hybrydowym (ang.
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widualnych zastosowań, raczej do przewozu towarów, w komunikacji miejskiej,
pracy służb publicznych (poczta, służby
oczyszczania).
Wśród producentów oferujących
pojazdy ciężarowe na gaz są Volvo,
Iveco, Scania.
Uważa się, że rozwój CNG i LNG
powinien postępować szybciej niż innych paliw alternatywnych, ponieważ
silniki na te paliwa są podobne do silników spalinowych na paliwa/biopaliwa ciekłe. Ponadto jest to najszybszy
sposób na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie. Inna zaleta
zastosowania paliw CNG lub LNG to
możliwość wykorzystania istniejącej
sieci gazociągowej. W przypadku obszarów, gdzie nie ma sieci gazociągów
dostawy mogą odbywać się za pomocą
cystern. Problemem jest brak stacji paliw umożliwiających zatankowanie gazu
oraz brak spójności wymagań technicznych dotyczących infrastruktury takiej
jak dystrybutory i końcówki nalewaków.
Obecnie na świecie użytkowanych
jest ponad 23 mln pojazdów zasilanych
CNG i LNG, które są obsługiwane przez
ponad 28,5 tys. stacji. Stanowi to 1,3%
całej floty pojazdów używanych na świecie, włączając w to motocykle i motorowery. Najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem zbytu pojazdów są
Chiny, Iran i Pakistan, gdzie eksploatowanych jest ok. 13 mln sztuk, czyli po-
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Hybrid Electric Vehicle, HEV) posiadają
silnik spalinowy na benzynę oraz silnik
elektryczny zasilany z akumulatora. Silnik elektryczny pełni rolę silnika pomocniczego pracującego w czasie ruszania
i przyspieszania. Stosowanie takiego
dualnego systemu pozwala zmniejszyć
emisję spalin oraz ograniczyć hałas.
Pojazdy hybrydowe mogą być uznawane za technologię przejściową między pojazdami spalinowymi, a w pełni
elektrycznymi.
Pojazdy elektryczne (ang. Battery Electric Vehicle, BEV) wykorzystują
energię elektryczną zmagazynowaną
w akumulatorach ładowanych z sieci
elektrycznej w przydomowych lub publicznych punktach ładowania. Wykorzystanie energii elektrycznej pozwala
uzyskać niską emisję z pojazdu, zależną od źródła energii. Należy mieć na
względzie, że prąd od ładowania baterii najczęściej produkowany jest z węgla, a nie z surowców odnawialnych.
Ponadto produkcja jednego auta elektrycznego generuje więcej zanieczyszczeń niż auta z silnikiem spalinowym,
szczególnie produkcja akumulatorów.
Jedną z podstawowych kwestii
dotyczących pojazdów elektrycznych,
obok ich ceny, jest pojemność energetyczna baterii. Od pojemności baterii zależy zasięg pojazdu. Obecnie na
jednym ładowaniu można przejechać
100-250 km. Niska pojemność baterii
stanowi barierę w popularyzacji tego
rodzaju napędu, który wykorzystywany jest przede wszystkim w samochodach osobowych używanych na krótkich dystansach, głównie w miastach.
W najbliższych latach zapowiadane są
pojazdy o zasięgu 200-400 km.
Koszt baterii może stanowić nawet
do 50% ceny pojazdu, przy czym pojazdy elektryczne są droższe od porównywalnych pojazdów wyposażonych w silnik spalinowy o około 30-50%. Udział
ceny baterii w całkowitej cenie auta wykazuje tendencję spadkową. Przewiduje się, że za 5 lat, ten udział będzie
wynosił około 20%. Większy zasięg pojazdu i niższa cena zwiększą konkuren-

cyjność samochodów elektrycznych.
Infrastruktura ładowania ma wpływ
na rozwój elektromobilności. Sieć ładowarek powinna charakteryzować się
odpowiednią gęstością oraz optymalnym rozmieszczeniem na danym obszarze. W odróżnieniu od samochodów na paliwo ciekłe, które mogą być
tankowane na stacji paliw, ładowarki
mogą być rozmieszczone w różnych
miejscach. Najpopularniejsze jest ładowanie przewodowe (plug in) przy użyciu prądu przemiennego, bądź stałego.
Rozwijane jest także ładowanie indukcyjne, czyli bezprzewodowe - zarówno
w formie statycznej, jak i dynamicznej.
Metoda ta jest bezpieczniejsza niż ładowanie przewodowe, ale wymagająca specjalnej instalacji. Inny sposób to
wymiana akumulatorów, czyli zastąpienie rozładowanego akumulatora naładowanym, co może być korzystne
w przypadku autobusów elektrycznych.
Ładowanie aut elektrycznych przekłada się na wzrost zapotrzebowania na
energię oraz zwiększeniem obciążenia
sieci. W Polsce rozwój elektromobilności może wpłynąć na sieci dystrybucyjne średniego i niskiego napięcia,
szczególnie w przypadku ładowania
o dużych mocach w godzinach szczytu
zapotrzebowania na energię.
Obok pojazdów osobowych będą
rozwijały się także elektryczne pojazdy
ciężarowe, co jest związane z unijnym
programem zwiększenia efektywności
paliwowej i ograniczenie emisji pochodzących z nowych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. Przejście na
elektryczne układy zasilania w ciężarówkach prawdopodobnie mocno przyspieszy po 2025 r., gdyż przewidywany
jest znaczny spadek kosztów zestawu
akumulatorowego dla ciężarówek elektrycznych. Producenci tacy jak: DAF,
Daimler, Iveco, Renault, Volkswagen,
Volvo pracują nad modelami ciężarówek elektrycznych.
W 2017 r. zarejestrowano w Polsce
1068 samochodów, a w 2018 - 1324.
W 2018 r. na 1,6 mln zarejestrowanych
samochodów, tylko 0,2% było napędza-

”

Konieczny jest
dalszy rozwój
technologii
wytwarzania
biopaliw
zaawansowanych
i paliw
syntetycznych,
zastępujących
tradycyjne paliwa,
w kierunku
obniżenia
jednostkowych
kosztów oraz
uniwersalizacji
surowców

nych energią elektryczną. W lipcu 2019
r. liczba autobusów elektrycznych jeżdżących po polskich drogach wynosiła 198, co stanowi ok. 1% wszystkich
autobusów w Polsce.
W Polsce pod koniec czerwca 2019 r.
funkcjonowało 785 ogólnodostępnych
stacji ładowania (1457 punktów), z czego 1/3 to stacje szybkiego ładowania
prądem stałym DC, a pozostałe to stacje ładowania prądem przemiennym
AC o mocy nie większej niż 22 kW, co
daje 3 stacje ładowania na 1000 km2.
Główne bariery rozwoju elektromobilności w Polsce to wysoka cena
samochodu, nawet przy znacznych
ulgach podatkowych, ograniczona infrastruktura ładowania (problemy natury formalno-prawnej, np. uzyskiwanie
zgód na rozwój linii elektroenergetycznych i pozwoleń środowiskowych)
oraz stan sieci energetycznej. Eksperci uważają, że szansą dla elektromobilności w Polsce mogą być autobusy elektryczne produkowane przez
Solaris Bus&Coach, czy Ursus Bus.
W Polsce rozwinięta jest już nie tylko
produkcja takich modeli, ale i komponentów, z których się one składają. W 2018 r. udział polskich producentów autobusów elektrycznych na
rynku europejskim wyniósł aż 36%.
Prognoza dynamiki elektryfikacji
sektora transportu w Polsce w perspek-
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 Wnioski
Elektromobilność jest jednym
z głównych trendów w światowym sektorze motoryzacyjnym. W Polsce również przygotowywane są plany rozwoju
pojazdów elektrycznych, szczególnie
samochodów osobowych. Jednym
z głównych argumentów przemawiających za wprowadzaniem samochodów
z napędem elektrycznym jest ich niska
emisyjność w czasie eksploatacji. Jednak rozwój tego segmentu rynku ograniczają tak poważne bariery jak: wysoka
cena pojazdu, ograniczony zasięg, słaba infrastruktura ładowania, stan sieci
energetycznych oraz problemy natury
formalno-prawnej. Pokonanie tych przeszkód będzie wymagało zaangażowania znacznych nakładów finansowych.
W tych warunkach uzasadniony wydaje

się pogląd, by skupić się na rozwoju e-mobilności dla transportu publicznego,
a następnie, po rozwiązaniu problemów
technicznych i środowiskowych, dla pozostałego transportu.
Nie należy zaniedbywać także rozwoju innych niskoemisyjnych paliw, np.
gazowych (CNG, LNG), które również
wymagają znacznych nakładów na rozwój infrastruktury do ich dystrybucji oraz
pojazdów wyposażonych w silniki gazowe. Zwłaszcza, że rynek paliw gazowych związany jest z rozwojem pojazdów ciężarowych.
Konieczny jest dalszy rozwój technologii wytwarzania biopaliw zaawansowanych i paliw syntetycznych, zastępujących tradycyjne paliwa, w kierunku
obniżenia jednostkowych kosztów oraz
uniwersalizacji surowców.
Intensywny rozwój rynku paliw alternatywnych, a więc i pojazdów zasilanych takimi paliwami nie nastąpi bez
znacznych nakładów finansowych pozyskiwanych z różnych źródeł. W przeciwnym razie jedynymi paliwami alternatywnymi stosowanymi w Polsce w większej
skali, pozostaną biopaliwa i LPG.
Wdrażanie elektrycznych systemów zasilania pojazdów uwarunko-

wano przede wszystkim koniecznością obniżenia obciążenia środowiska.
Jednak przy współczesnym stanie
techniki, szczególnie w Polsce, powszechna elektromobilność wymaga
całkowitej zmiany w zakresie surowcowym poprzez wykorzystywanie OZE
do generowania energii elektrycznej,
podwyższenia sprawności sieci elektroenergetycznych oraz dużych nakładów
na stworzenie systemu powszechnie
dostępnych punktów ładowania. Procesy ograniczania emisyjności transportu
powinny także zmierzać do ograniczania emisji pyłów z opon i klocków hamulcowych oraz opracowania metod
technologicznych wytwarzania, a także utylizacji zużytych ogniw i akumulatorów. Realizacja tych procesów, poza
nakładami finansowymi wymaga także
odpowiednio długiego czasu. Stąd też
niezbędny jest relatywnie długi okres
przejściowy, w którym powinny być
wykorzystywane paliwa alternatywne,
których stosowanie może znacznie
ograniczać emisyjność silników wewnętrznego spalania.
fot. NE
o
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tywie długoterminowej (2020-2050)
(Atmoterm S.A. 2019) określona dla
wariantu braku wsparcia finansowego przewiduje, że liczba samochodów
elektrycznych w 2025 r. będzie wynosiła ok. 63 tys., w 2030 - 229 tys., a autobusów elektrycznych odpowiednio 2,00 i 2,68 tys.
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Fotokatalityczna
degradacja zanieczyszczeń
środowiskowych
F

Przyroda od tysiącleci wykorzystuje
fotokatalizę do naturalnego oczyszczania wód powierzchniowych, w których
zawieszone są minerały ilaste. Fotokatalityczne oczyszczanie środowiska to
również proces obok naturalnie występujących w środowisku reakcji fotolizy
bezpośredniej i pośredniej, w których
pod wpływem absorpcji kwantu energii (fotonu), następuje rozpad i mineralizacja wielu zanieczyszczeń. W fotolizie
bezpośredniej cząsteczka zanieczyszczenia absorbuje foton, w wyniku czego dochodzi do degradacji związków
organicznych. Natomiast w fotolizie pośredniej, w reakcji degradacji substancji biorą udział naturalnie występujące
w atmosferze fotoutleniacze, m.in. rodniki hydroksylowe i ozon.
Zanieczyszczenia obecne w środowisku, w zależności od ich formy
występowania: zawiesiny, koloidu, czy
roztworu właściwego, usuwa się stosując metodę adekwatną do stopnia rozproszenia. Degradacja fotokatalityczna
umożliwia usuwanie zanieczyszczeń
organicznych, często niepodatnych na
degradację biologiczną, natomiast roz-

puszczonych w fazie wodnej. W układach naturalnych szybkość rozkładu
zanieczyszczeń nie jest ograniczona
reżimem czasowym, w przeciwieństwie
do instalacji przemysłowych, w których
wyzwaniem technicznym procesów fotokatalitycznych, zwłaszcza w układach
heterogenicznych, jest niesatysfakcjonująca kinetyka reakcji.
Fotokataliza stosowana jest do
degradacji wielu zanieczyszczeń organicznych do substancji prostszych lub
całkowitej mineralizacji do tlenku węgla(IV), w tym: aldehydów, słabych kwasów, związków fenylowych, czy związków z grupy BTEX [1]. Projektując nowe
fotokatalizatory stosuje się związki pełniące rolę modelowych zanieczyszczeń
np. fenol, kwas mrówkowy, czy toluen.
Ich wybór podyktowany jest podatnością na degradację, bez tworzenia stabilnych produktów pośrednich.
W fotokatalizie reakcja inicjowana
jest energią fotonów, które aktywują
półprzewodnik - nazywany fotokatalizatorem. Długość fali promieniowania
niezbędna do wywołania zjawiska fotowzbudzenia musi być wyższa, bądź

równa szerokości przerwy energetycznej półprzewodnika, która oddziela
odpowiednio pasmo walencyjne od
pasma przewodnictwa. Podczas naświetlania dochodzi do wzbudzenia
elektronów z pasma walencyjnego fotokatalizatora. Wzbudzony elektron
przechodzi do wysokoenergetycznego pasma przewodnictwa, w niskoenergetycznym paśmie walencyjnym
zostaje natomiast luka elektronowa.
W sytuacji, gdy wygenerowana w półprzewodniku dziura (h+) posiada odpowiednio wysoki potencjał redoks,
wówczas w wyniku oddziaływania
z powierzchnią fotokatalizatora może
zajść reakcja utleniania zaadsorbowanej wody lub jonów wodorotlenowych. W jej efekcie powstają rodniki
hydroksylowe (OH•) charakteryzujące
się wysokim potencjałem utleniającym
(2,80 V), natomiast elektrony mogą
ulegać redukcji z zaadsorbowanym
tlenem z wytworzeniem reaktywnych
form tlenu - anionu tlenkowego (O2-),
który kolejno może generować również
nadtlenek wodoru (H2O2) oraz rodnik
hydroksylowy (OH•).

Ochrona Środowiska

otokataliza uznawana jest za metodę z rosnącym potencjałem do usuwania
zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych - zarówno z fazy wodnej, jak
i gazowej. Liczba publikacji z ostatnich pięciu lat związana z tematyką fotokatalizy osiąga
ponad 4000 rocznie, wg bazy danych Web of Science (2019 r.). Szczególny potencjał
fotokatalizy tkwi w możliwości usuwania zanieczyszczeń uporczywie zalegających
w środowisku, których źródłem są ścieki przemysłowe i komunalne.

Ochrona Środowiska
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Spośród półprzewodników wykorzystywanych w procesach fotokatalitycznych (tlenki - TiO2, ZnO, SnO2,
siarczki - CdS, ZnS, selenki - CdSe,
czy tellurki CdTe), najwyższy potencjał
aplikacyjny wykazuje TiO2, charakteryzujący się szeregiem zalet m.in.:
 relatywnie niskim kosztem produkcji,
 wysokim potencjałem utleniającym,
 nietoksycznością,
 stabilnością chemiczną,
 wysokim potencjałem utleniającym
foto-generowanych dziur.
Ograniczenia jakie wiążą się z wykorzystaniem TiO2 w fotokatalizie, wynikają z szerokości pasma wzbronionego,
która w anatazie, czyli aktywnej fotokatalitycznie strukturze krystalicznej ditlenku tytanu - wynosi 3,2 eV, a tym samym
odpowiada kwantowi promieniowania
o długości fali 380-390 nm. TiO2 aktywowany jest więc promieniowaniem
z zakresu światła ultrafioletowego, które
zgodnie z widmowym rozkładem promieniowania słonecznego, dociera do
Ziemi w ilości zaledwie 3-5%. Rozwiązaniem jest stosowanie sztucznego
źródła światła, niemniej koszty procesu wykorzystującego promieniowanie
UV nie zawsze uzasadniają jego realizację w technologiach oczyszczania
środowiska.

a)

Jednym z wiodących zadań w badaniach fotokatalitycznych jest otrzymywanie nowych fotokatalizatorów.
Analizowane są możliwości modyfikacji fotokatalizatora, które zwiększyłyby
efektywność degradacji zanieczyszczeń i pozwoliłyby na wykorzystania
światła słonecznego do wzbudzenia
aktywności fotokatalizatora w świetle
widzialnym. W tym celu stosuje się
domieszki i modyfikacje powierzchni fotokatalizatora. Jednym ze sposobów jest łączenie tlenku tytanu(IV)
z tlenkiem wolframu(VI), charakteryzującym się mniejszą wartością przerwy
energetycznej, która wynosi 2,8 eV.
Połączenie dwóch półprzewodników
- TiO2 oraz WO3 - prowadzi do powstania fotokatalizatora o szerszym
zakresie absorpcji promieniowania
UV-Vis i aktywowanego światłem widzialnym [2,3].
Kolejnym wyzwaniem w fotokatalizie są reaktory, które umożliwiają reakcję chemiczną wykorzystując strumień światła zarówno słonecznego, jak
i sztucznego. Na rys. 1 przedstawiono fotoreaktor rurowy, w którym wykorzystywane jest światło słoneczne do
wzbudzania fotokatalizatora aktywowanego światłem w zakresie widzialnym
do 450 nm [4].

Rozwiązanie problemów występowania uporczywych zanieczyszczeń,
niepodatnych na biologiczny rozkład,
zwłaszcza w zakładach zajmujących
się gospodarką odpadami i ściekami,
skłania do poszukiwania nowych metod
oczyszczania. Metoda fotokatalityczna
stanowi rozwiązanie usuwania zanieczyszczeń z niektórych strumieni procesowych i ścieków, np. na jednostkach
pływających do oczyszczania ścieków
(rys. 1b) lub z płynu pozabiegowego, powstającego po szczelinowaniu hydraulicznym w wydobyciu węglowodorów.
Innym podejściem jest stosowanie układów wielostopniowych, łączących różne
metody usuwania zanieczyszczeń. Poprzedzenie oczyszczania biologicznego
degradacją fotokatalityczną może umożliwić efektywny przebieg procesu biologicznego, co w dalszej kolejności może
przyczynić się do ograniczenia zrzutu
odcieków do sieci sanitarnej.
Badania były wspierane finansowo
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu „Blue Gas
- Polski Gaz Łupkowy” pt. „Przyjazne
środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków”.
fot. autora
o

b)
Rys. 1. Testowany fotoreaktor rurowy (a) w badaniach terenowych na lądzie, (b) zainstalowany na pokładówce
Pływającego Laboratorium Analityki i Technologii Środowiska PHOTON

[1] M. N. Chong, B. Jin, C. W. K. Chow, C. Saint, Recent developments in photocatalytic water treatment technology: A review, Water Research 44 (2010) 2997-3027.
[2] J. Mioduska, Rozprawa doktorska pt. Badania nad wykorzystaniem fotokatalizatorów WO3/TiO2 do degradacji wybranych zanieczyszczeń organicznych, Politechnika Gdańska,
Gdańsk, 2018.
[3] J. Mioduska, A. Zielińska-Jurek, M. Janczarek, J. Hupka, The effect of calcination temperature on structure and photocatalytic properties of WO3/TiO2 nanocomposites, Journal of
Nanomaterials, 2016, DOI:10.1155/2016/3145912.
[4] J. Hupka, A. Zaleska, Photoreactor and method and system for sanitary and domestic sewage and bilge sewage water treatment generated especially on small and medium watercrafts or drilling platforms, WO 2009151347 A1, rok publikacji 2009.
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Biogazownia nowej
generacji w Przybrodzie

Tymczasem paradoksalnie to Polska ma większy potencjał dla rozwoju
biogazowni niż Niemcy, ponieważ posiada około półtora mln hektarów użytków
rolnych więcej. Ponadto polskie biogazownie wykorzystują również w niepo-

równywalnie większym stopniu substraty
odpadowe w porównaniu do biogazowni
niemieckich, bazujących na kiszonkach.
W efekcie można stwierdzić, że możliwości rozwoju polskiego rynku biogazowego
sięgają znacznie wyżej, niż aktualny po-

tencjał produkcyjny lidera europejskiego,
jakim są Niemcy - mających blisko 4,5
tys. MW mocy.
Dyskusja na temat rozwoju polskiego rynku biogazowego trwa w zasadzie
od ponad 10 lat, niestety skromna liczba

Blisko 10 mln ton rocznie odpadów żywnościowych w Polsce powinno być przetwarzanych w biogazowniach

Odnawialne Źródła Energii

N

a tle rynku europejskiego z blisko 20. tysiącami biogazowni, polski rynek prezentuje
się nad wyraz skromnie. Łączna liczba instalacji biogazowych, wliczając w to
biogazownie na oczyszczalniach ścieków oraz wysypiskach, to niecałe 300 obiektów.
Cały rynek biogazowni rolniczych to z kolei nieco ponad 100 instalacji, co stanowi
zaledwie 1% liczby biogazowni naszego zachodniego sąsiada. Niemcy dysponują
prawie 9500 tego typu instalacjami pracującymi przede wszystkim na kiszonce
i gnojowicy oraz średniej mocy poniżej 400 kW.

Odnawialne Źródła Energii
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pracujących instalacji wskazuje na bardzo
słaby rozwój tego sektora. Tymczasem
okazuje się, że polskie firmy dysponują
obecnie technologiami biogazowymi na
najwyższym światowym poziomie. Jest to
w dużej mierze wynikiem głębokiego kryzysu na rynku OZE w latach 2014-2016,
kiedy to stopień dofinansowania do pracujących biogazowni był dwu-trzykrotnie
mniejszy niż w Niemczech i większości
innych krajów Europy Zachodniej. W efekcie właściciele biogazowni, aby uniknąć
bankructwa - musieli iść w kierunku rozwiązań znacznie zwiększających stopień
efektywności fermentacji, umożliwiających również stosowanie innych substratów niż klasycznie wykorzystywana
kiszonka z kukurydzy i gnojowica (przede
wszystkim substratów odpadowych) oraz
w sposób znaczący zmniejszyć awaryjność pracujących instalacji poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań.
W ten sposób wykreowane zostały
innowacyjne polskie technologie - jak na
przykład ProBioGas (2 działające obiekty
o mocy 1,6 i 1 MW w Międzyrzecu Podlaskim i Chotyczach), która umożliwia
wytwarzanie biogazu z niezwykle wysoką efektywnością oraz w pewnych warunkach również biowodoru w technologii „biowaste to hydrogen”. Taka geneza
powstania dotyczy również technologii
Dynamic Biogas, w której właśnie będzie pracować otworzona w październiku
2019 r. biogazownia klasy 500 kW, znajdująca się na terenie Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego
(R-SGD) w Przybrodzie, należącym do
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 Innowacyjne rozwiązania
techniczne

Zbudowana w technologii Dynamic Biogas biogazownia w Przybrodzie
cechuje się niezwykle nowoczesnymi
rozwiązaniami technicznymi. Wszystkie zbiorniki - hydrolizer i fermentory są
skręcane z płyt ze stali kwasoodpornej
lub - jak to jest w przypadku zbiornika
na poferment - ze zwykłej stali ocynkowanej chronionej od wewnątrz niezwykle

odporną na działania chemiczne tkaniną
geomembraną. Elementy do budowy tejże biogazowni są dowożone na miejsce
jej powstania w kontenerach i na miejscu
skręcane. Pierwszy etap budowy stanowią roboty fundamentowe, czyli izolowana
termicznie płyta żelbetowa. Na przygotowanych fundamentach stawiane są zbiorniki skręcane bez udziału dźwigu (jest on
potrzebny jednorazowo przy wpuszczaniu
do wnętrza zbiorników centralnego mieszadła strumieniowego). Na wcześniej
przygotowane z żelbetu miejsca posadowienia dowożone są też poszczególne
kontenery technologiczne: centralna przepompownia ze sterownią, kocioł i agregat
kogeneracyjny z wymiennikami ciepła, czy
transformator. W zbiornikach fermentacyjnych znajdują się w pionowych propellerach centralnie umieszczone mieszadła. Należy podkreślić, że opatentowany
system mieszania działa z niespotykaną
efektywnością, całkowicie eliminując problemy technologiczne związane z najczęstszą zmorą „biogazowników” jakim
jest formowanie się twardego kożucha
frakcji lignocelulozowej na powierzchni
fermentującej pulpy.
W odróżnieniu od zdecydowanej
większości biogazowni zbudowanych w
technologii żelbetowych zbiorników fermentacyjnych, instalacja Dynamic Biogas
może być demontowalna. Ma to bardzo
duże znaczenie przy staraniu się o kredyt
bądź leasing, ponieważ w tym wypadku instytucje finansowe łatwiej decydują
się na udzielenie finansowania budowy i
eksploatacji obiektu, który może być zdemontowany w zasadzie prawie w całości
w zakresie głównych elementów instalacji - oczywiście poza wylewkami fundamentowymi.

 „Wszystkożerna”
technologia

Zastosowana w biogazowni w Przybrodzie technologia firmy Dynamic Biogas
posiada możliwości fermentacji bardzo
szerokiej gamy różnego rodzaju substratów odpadowych. W technologii tej
mogą być bowiem fermentowane od-

Opatentowany system mieszania
zapewnia bezproblemową i wydajną pracę
zbiorników fermentacyjnych

chody zwierzęce, różnego typu biomasa
uboczna pochodzenia rolniczego, odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego
(w tym odpady poubojowe) oraz oczywiście zdecydowana większość plonów z
upraw rolniczych i roślin energetycznych.
W tej technologii (podobnie jak w żadnej
innej technologii fermentacji metanowej)
nie można jedynie przerabiać odpadów
drzewnych i surowców o dominującej zawartości ligniny, z uwagi na fakt, że rozkład ligniny jest niemożliwy bez dostępu
tlenu. Dlatego odpadów drzewnych nie
można fermentować, ale z powodzeniem
dają się one kompostować (dostęp tlenu
jest podstawą procesu kompostowania).
W biogazowni mogą być stosowane
substraty w formie stałej, załadowywane
poprzez kosz zasypowy, jak również w
postaci płynnej z wykorzystaniem zbiornika pośredniego. Pobierane substraty są
rozdrabniane przechodząc przez macerator, gdzie są również rozwadniane tak, aby
można je było przepompować (zawartość
suchej masy poniżej 15%). Następnie są
one przepompowywane do akceleratora
biotechnologicznego, czyli specjalnej wersji hydrolizera, w którym następuje rozkład

złożonych związków organicznych do cukrów prostych, które następnie bakterie
przekształcają do lotnych kwasów tłuszczowych, a zwłaszcza kwasu octowego
(stężenie do 20000 mg/litr pulpy). Pulpa z hydrolizera jest przepompowywana
do dwóch zbiorników fermentacyjnych o
pojemności roboczej 920 m3 każdy. Następnie po okresie około 18-24 dni, w
zależności od stosowanych substratów,
pulpa ze zbiorników przepompowywana
jest do zbiornika na poferment. Należy
podkreślić, że wszystkie operacje pompowania, począwszy od zbiornika wstępnego na substrat płynny, po zawracanie
pofermentu do maceratora, odbywają się
przy zastosowaniu tylko jednej, bardzo
łatwo dostępnej i szybko wymienialnej
pompy. W związku z tym awaria pompy,
która jest dla funkcjonowania biogazowni
równie ważna jak serce w ludzkim ciele,
nie powoduje przestoju biogazowni i zatrzymania procesu, bowiem możliwa jest
jej wymiana w ciągu niespełna kilku godzin. Warto również dodać, że zbiornik
na poferment wyposażony jest w system
grzewczy utrzymujący temperaturę pofermentu na poziomie co najmniej 20oC. W
zbiorniku na poferment odbywa się również usuwanie siarkowodoru metodą biologiczną, poprzez wytrącanie siarki przez
bakterie pracujące w środowisku z niewielkim, kontrolowanym dostępem tlenu.
Biogazownia w Przybrodzie została
zaprojektowana jako instalacja szczytowa, czyli mogąca produkować energię
elektryczną tylko w okresie największego zapotrzebowania w ciągu dnia - w tak

zwanym w szczycie (z wyłączeniem nocy, podczas której zapotrzebowanie na
energię elektryczną jest najmniejsze). W
tym rozwiązaniu biogaz produkowany jest
całą dobę, ale w okresie nocnym, gdy nie
jest on wykorzystywany przez agregat kogeneracyjny i miałby być gromadzony w
większej niż normalnie elastycznej kopule nad zbiornikiem pofermentacyjnym. Z
kolei agregat kogeneracyjny o mocy 800
kW większy niż planowany początkowo
(o mocy 500 kW), produkowałby energię elektryczną w ciągu dnia od 6:00 do
21:00, wytwarzając energię elektryczną
wtedy, gdy zapotrzebowanie na nią jest
największe. W obu przypadkach (pracy
liniowej 24 h/dobę i szczytowej 15 h/dobę) oba agregaty zużyłyby tyle samo gazu (5400 m3) i wyprodukowałyby z niego
12 MWh energii elektrycznej. Ważne jest
jednak to, że z gospodarczego, energetycznego i ekonomicznego punktu widzenia te 12 MWh energii wyprodukowanej
w szczycie ma znacznie większą wartość
niż energia produkowana przez całą dobę, w tym w okresie niskiego zapotrzebowania nocnego.
Biogazownia w Przybrodzie posiada przewody gazowe o zwiększonych
średnicach względem standardowych,
przystosowane do przetłaczania większego strumienia biogazu, jak również
wyposażona jest w kocioł do utrzymywania wysokiej temperatury cieczy w systemie grzewczym w nocy, czyli wtedy gdy
następowałaby przerwa w dostarczaniu
ciepła z kogeneracji. Niestety z uwagi na
brak definicji „instalacji szczytowej” w pol-
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skim prawie, biogazownia w Przybrodzie
będzie pracowała jako instalacja liniowa,
czyli z 500 kW mocy generowanej przez
24 godz. na dobę.
Należy podkreślić, że przyszłość rozwoju OZE należy do instalacji pracujących
w sposób kontrolowany i umożliwiających
dostarczanie energii w godzinach szczytu
do krajowego systemu elektroenergetycznego. Instalacje biogazowe są w naturalny sposób obiektami wyposażonymi w
możliwości magazynowania energii w formie chemicznej, czyli zawartego w biogazie metanu. Stąd wiele ekspertyz definiujących przyszłe trendy rozwoju energetyki
i OZE widzi dla biogazowni szczytowych
ważne miejsce w systemach energetycznych, jako stabilizator ich funkcjonowania.
Należy też podkreślić, że wszystkie najważniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w biogazowni w
Przybrodzie są autorstwa polskich firm i
specjalistów. Zaawansowane rozwiązania, kompaktowość instalacji oraz możliwość jej szybkiej budowy, jak też bardzo
szerokie możliwości stosowania substratów odpadowych dają tej technologii szerokie możliwości eksportowe.
Na chwilę obecną należy przewidywać znaczny rozwój sektora biogazowego na terenie Polski. Wpływ na to ma
ogromna ilość bioodpadów, których zagospodarowanie jest problematyczne,
a z kolei dla biogazowni odpady te stają
się cennym surowcem do stabilnej i kontrolowalnej produkcji energii elektrycznej,
ciepła i wartościowego nawozu rolniczego. Na rynku biogazu polskie firmy posiadają technologie będące absolutnie
w czołówce światowej w zakresie możliwości stosowania substratów, bezawaryjności i wydajności fermentacyjnej.
Potencjał wytwórczy mocy elektrycznej
w przypadku wykorzystania dostępnej
biomasy i bioodpadów w krajowych biogazowniach szczytowych może przekroczyć 10,5 GW, przy wielkiej korzyści dla
środowiska dzięki utylizacji tychże odpadów. Stąd należy stwierdzić, że czas
biogazu nadchodzi.
fot. Damian Janczak
o
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Kolejne zmiany w przepisach
ustawy o odpadach
20

Przepisy ustawy zmieniającej zostały opublikowane 22 sierpnia 2019
r. i w przeważającej części zaczęły
obowiązywać po upływie 14 dni od
ogłoszenia, tj. z dniem 6.09.2019 r.
Głównym założeniem nowelizacji jest
dalsze uszczelnianie zasad postępowania z odpadami oraz ograniczenie
patologii występujących w praktyce.
Wprowadzone zmiany mają na celu
zniwelować także pewne mankamenty wcześniejszego uregulowania, które
ujawniły się na tle stosowania przepisów z 2018 r., dążąc do zwiększenia
skuteczności nadzoru zasad prowa-

dzenia działań związanych z gospodarowaniem odpadami.
Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany wprowadzone powołaną
ustawą.

 Magazynowanie
odpadów

Przez magazynowanie odpadów rozumie się ich czasowe przechowywanie
obejmujące wstępne magazynowanie
odpadów przez ich wytwórcę, tymczasowe magazynowanie odpadów przez
prowadzącego zbieranie odpadów, czy

magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.
Wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca
2018 r. zmiany skróciły dopuszczalny
okres magazynowania odpadów z 3
lat do 1 roku. Po roku funkcjonowania
tych przepisów, których wprowadzenie powodowało wiele praktycznych
problemów, ustawodawca zdecydował
się na częściowy powrót do wcześniejszego uregulowania. Od 6 września
2019 r. wprowadzono zróżnicowanie
dopuszczalnych okresów magazynowania odpadów, w zależności od ich
rodzaju. Roczny termin magazynowa-

TPOK

lipca ub. r. uchwalono ustawę nowelizującą akty dotyczące postępowania
z odpadami, w szczególności ustawę o odpadach. Po niespełna roku
czasu jej stosowania, prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2019.1579), wprowadzającą m.in. kolejną nowelizację przepisów o odpadach.
Nowelizacja wprowadza nowe zasady, ale i nieco łagodzi dotychczasowe uregulowania.
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nia odpadów dotyczy odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych. W pozostałych przypadkach
przywrócono 3 letni termin magazynowania odpadów. Okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla
wszystkich kolejnych posiadaczy tych
odpadów. Za naruszenie powyższych
zasad przewidziana jest kara administracyjna w wysokości od 5 000,00 zł
nawet do 1 000 000,00 zł.

 Monitoring miejsca

TPOK

magazynowania
i składowania odpadów

Ważna zmiana dotyczy również
obowiązku monitorowania miejsca
magazynowania lub składowania odpadów. W dotychczasowym brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lipca
2018 r. każdy posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na
zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów, pozwolenia
na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego
uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający
składowiskiem odpadów był obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu
kontroli miejsca magazynowania lub
składowania odpadów. Wprowadzone
rozwiązanie obejmowało wszelkie formy
magazynowania odpadów, co spowodowało powstanie znacznych wydatków po stronie podmiotów zobowiązanych. Zgodnie ze znowelizowanymi
przepisami, obowiązek wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania
lub składowania odpadów nie dotyczy
wstępnego magazynowania odpadów
przez ich wytwórcę. Jest to rozwiązanie niewątpliwie korzystne dla przedsiębiorców, gdyż zwalnia pewną grupę
podmiotów z obowiązkowego systemu
monitorowania.

Jednocześnie ustawa nowelizująca z 2019 r. wprowadziła dodatkowe regulacje w zakresie magazynowania lub składowania odpadów. Otóż
w przypadku magazynowania lub składowania odpadów palnych w postaci
paliwa alternatywnego oraz odpadów
przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa, papieru, tektury,
tekstyliów, odpadów wielkogabarytowych z wyłączeniem odpadów metali, tworzyw sztucznych, w tym foli oraz
opon i innych odpadów z gumy, drewna i odpadów drewnopochodnych, odpadów pochodzących z przetwarzania
odpadów komunalnych, z wyłączeniem
odpadów pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów, odpadów
wielomateriałowych złożonych z papieru oraz tektury, tekstyliów, tworzyw
sztucznych, drewna i odpadów drewnopochodnych - posiadacz odpadów
obowiązany do uzyskania zezwolenia
na zbieranie odpadów lub zezwolenia
na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie
odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub
przetwarzanie odpadów, prowadzący
magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów ma
obowiązek zapewnić wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska dostępność wizyjnego systemu kontroli
miejsca magazynowania lub składowania odpadów w czasie rzeczywistym
(dostęp on-line). Ustawa przewiduje
jednocześnie dwie sytuacje, w których
WIOŚ może skorzystać z dostępu on-line. Otóż pierwsza z nich dotyczy czasu
prowadzenia przez Inspekcję Ochrony
Środowiska kontroli planowych i pozaplanowych. Druga natomiast odnosi się
do sytuacji powzięcia uzasadnionego
podejrzenia popełnienia przestępstwa
lub wykroczenia przeciwko środowisku.
Znowelizowane przepisy przewidują
także wyłączenia w zakresie konieczności prowadzenia wizyjnego systemu
kontroli miejsca magazynowania lub
składowania odpadów. I tak, przepi-

sy te nie dotyczą magazynowania lub
składowania odpadów takich jak popiół, żużel, gips, fosfogips i wydobyta
w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczona gleba lub ziemia.

 Możliwość określenia

szczegółowych
kryteriów stosowania
warunków utraty statusu
odpadów

W dotychczasowym brzmieniu
przepisów ustawy o odpadach, określone rodzaje odpadów przestawały
być odpadami, tylko w przypadkach
ustawowo wskazanych, tj. jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniały łącznie warunki
szczegółowo określone w art. 14 ustawy o odpadach oraz wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.
Nowelizacja przewiduje natomiast możliwość wydania przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z innymi, właściwymi ministrami
rozporządzenia o szczegółowych kryteriach stosowania warunków utraty
statusu odpadów. A zatem wprowadzona regulacja stanowi ustawową delegację do wydania rozporządzenia,
czego w poprzednim stanie prawnym
brakowało.

 Działania podejmowane
w przypadku
konieczności
niezwłocznego
usunięcia odpadów

Dotychczasowe uregulowania przewidywały i po części nadal przewidują,
iż posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do
ich składowania lub magazynowania.
Jeżeli tego nie uczyni, wójt, burmistrz
lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje usunięcie odpadów i ich prawidłowe zagospodarowanie. Choć uregulowanie
to wydaje się stosunkowo proste, to
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gan do skorzystania z ustanowionego
przez posiadacza odpadów zabezpieczenia roszczeń.

 Przenoszenie

odpowiedzialności
za gospodarowanie
odpadami

Przepisy ustawy o odpadach przewidują, iż wytwórca odpadów jest
obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.
Jednocześnie wytwórca odpadów lub
inny posiadacz odpadów może zlecić
wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom,
które posiadają stosowne zezwolenia,
koncesję, pozwolenia, decyzje, wpisy do rejestru, chyba że działalność
taka nie wymaga uzyskania decyzji
lub wpisu do rejestru. W dotychczasowym stanie prawnym istniała jedynie
zasada iż, z chwilą przekazania odpadów przez ich wytwórcę lub innego posiadacza, odpowiedzialność za
ich gospodarowanie przechodzi na tego następnego posiadacza odpadów.
Ustawodawca nowelą z dnia 19 lipca
2019 r. zmodyfikował powyższe uregulowanie. Po pierwsze, w przypadku
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włada jako władający powierzchnią
ziemi - regionalny dyrektor ochrony
środowiska,
 w przypadku gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu
decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem
decyzji związanej z gospodarką odpadami - organ właściwy do wydania tej decyzji,
 w pozostałych przypadkach - wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, podejmuje działania polegające na
usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi.
Na gruncie wprowadzonych rozwiązań, do zadań organu należy przeprowadzenie działań mających na celu
usunięcie odpadów i gospodarowania
nimi, jednakże po zakończeniu niezbędnych prac organ ma wobec posiadaczy
odpadów roszczenie o zwrot poniesionych wydatków. Podkreślenia wymaga
fakt, iż posiadacz odpadów ma jedynie
14 dni na zwrot kosztów poniesionych
przez właściwy organ i co istotne nie
przysługuje mu żaden tryb odwoławczy. Brak zwrotu kosztów w ustawowym terminie, uprawnia natomiast or-
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w praktyce okazuje się mało efektywne. Po pierwsze, wymaga ustalenia,
kto jest posiadaczem odpadów, a to
w praktyce jest często niemożliwe. Po
drugie, nawet jeżeli uda się ustalić kto
jest posiadaczem odpadów, to wyegzekwowanie obowiązków związanych
z usunięciem odpadów jest często mało realne, gdyż osoba odpowiedzialna
nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, aby odpady usunąć. Wychodząc naprzeciw problemom
praktycznym, ustawodawca w noweli
z dnia 19.07.2019 r. wprowadził solidarną odpowiedzialność posiadaczy
odpadów, stanowiąc iż decyzję o usunięciu odpadów i ich prawidłowym zagospodarowaniu wydaje się w stosunku do wszystkich posiadaczy odpadów
odpowiedzialnych za gospodarowanie
odpadami. Ponadto przepisy nowelizujące ustawę o odpadach, które weszły
w życie 6 września 2019 r. przewidują
przypadki, kiedy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub
środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów. W takich sytuacjach organ właściwy, którym odpowiednio jest:
 w przypadku terenów zamkniętych
oraz nieruchomości, którymi gmina
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gdy po przekazaniu odpadów przez
wytwórcę odpadów następnemu posiadaczowi odpadów nie jest możliwe
ustalenie wytwórcy odpadów, za zagospodarowanie odpadów odpowiada
aktualny lub poprzedni posiadacz odpadów. Po drugie, wytwórca odpadów
niebezpiecznych, jest zwolniony z odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami z chwilą przekazania ich
do ostatecznego procesu odzysku lub
ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego taki proces. Ostateczny proces odzysku oznacza proces R1-R11,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy,
a także proces przygotowania do ponownego użycia. Ostateczny proces
unieszkodliwiania oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
ustawy. Od powyższej zasady ustawa
przewiduje wyjątki. Wspomniana regulacja nie dotyczy wytwórcy pojazdów
wycofanych z eksploatacji, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wytwórcy odpadów komunalnych
oraz wytwórcy, który wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg
rocznie, a który przekazuje te odpady
posiadaczowi odpadów posiadającemu odpowiednią decyzję lub wpis do
rejestru.

 Kontrola instalacji

TPOK

przeznaczonych
do przetwarzania
odpadów oraz miejsc
przeznaczonych
do magazynowania
odpadów

Swoistym novum w ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. było wprowadzenie
obowiązku przeprowadzenia przez komendanta powiatowego (miejskiego)
Państwowej Straży Pożarnej kontroli
instalacji, obiektu budowlanego lub
jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub
zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w prze-

pisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności
z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, poprzedzające wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
zezwolenia na przetwarzanie odpadów
oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub
przetwarzanie odpadów. Po jej przeprowadzeniu kontrolujący wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia
wymogów przewidzianych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
Dzięki temu rozwiązaniu, magazynowanie czy składowanie odpadów ma
odbywać się jedynie w miejscach,
które zapewnią odpowiedni poziom
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta
powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania
operatu przeciwpożarowego przed
6.09.2019 r., nie stosowało się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie
odpadów uwzględniających zbieranie
lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.
Wobec problemów interpretacyjnych wynikających z braku ustawowej
definicji odpadów niepalnych, ustawodawca zdecydował się w znowelizowanych przepisach na wprowadzenie
wykazu kategorii odpadów uznawanych za niepalne oraz wskazał w jakim
kierunku należy interpretować pojęcie
odpadów niepalnych. Choć wykaz kategorii jest niewyczerpujący, to jednak
pozwala bez żadnych wątpliwości zakwalifikować pewne rodzaje odpadów
do odpowiedniego katalogu. Jest to
niewątpliwie istotna i potrzebna zmiana, gdyż od tego czy dane odpady należą do odpadów palnych, czy niepalnych - zależy konieczność wykonania
operatu przeciwpożarowego.
Znowelizowane przepisy wskazują
także na możliwość uznania odpadów
za niepalne, choć nie należą do żad-

nej z kategorii wymienionej w załączniku do ustawy. Taka możliwość istnieje
w sytuacji, gdy odpady nie mogą brać
udziału w procesie spalania (nie są
zdolne do palenia się), a przez to nie
mogą wpływać na rozwój pożaru oraz
jego moc, w szczególności ze względu na sposób magazynowania lub
składowania tych odpadów, ich skład
chemiczny lub postać, niezależnie od
przyjętych kodów odpadów. Ustawa
jednakże nie precyzuje jak konkretnie
powinna przebiegać taka procedura.

 Instalacja komunalna
Istotną zmianą organizacyjną w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi, jest rezygnacja z regionalnego systemu gospodarowania tymi
odpadami. Oznacza to odstąpienie od
podziału województw na regiony i reglamentacji prowadzenia określonych
działań dotyczących wskazanych rodzajów odpadów, poprzez ograniczenie ich możliwości prowadzenia tylko
do wybranych regionów, w których zostały wytworzone. Powyższa zmiana
wiąże się również z rezygnacją z instytucji prawnej w postaci „regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych” na rzecz „instalacji komunalnej”. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami instalacją komunalną
jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na
liście prowadzonej przez marszałka województwa, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w ustawie prawo
ochrony środowiska, zapewniająca
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych i wydzielanie
z niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do
odzysku lub składowanie odpadów
powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niese-
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zezwolenia na zbieranie
odpadów i zezwolenia
na przetwarzanie
odpadów

Tegoroczna nowelizacja ustawy
o odpadach, zmodyfikowała wymogi formalne przewidziane dla wniosku
posiadacza odpadów ubiegającego się
o wydanie zezwolenia na przetwarzanie
odpadów. Zgodnie z nowymi przepisami posiadacz odpadów ma obowiązek podania we wniosku o zezwolenie informacji dotyczących: minimalnej
i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej
wartości kalorycznej oraz maksymalnej
zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP),
chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich,
środków, które zostaną podjęte w celu
zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane
w zakresie, w jakim jest to wykonalne,
przez produkcję ciepła, wytwarzanie
pary technologicznej lub energii elek-

 Nowy termin na złożenie

wniosku o dostosowanie
decyzji odpadowych

Na koniec należy wspomnieć o bardzo istotnej z punktu widzenia zarówno
przedsiębiorców, jak i urzędów zmianie, w zakresie wydłużeniu terminu na
złożenie wniosków o dostosowanie
zezwoleń i pozwoleń odpadowych do
nowych wymogów wprowadzonych
w 2018 r. Nowelizacja z lipca 2018 r.
nakładała na prowadzącego instalację,
posiadającego pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów
lub przetwarzanie odpadów, obowiązek
złożenia wniosku o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do
nowych wymogów w terminie 1 roku
od dnia wejścia w życie ustawy. Również posiadacz odpadów, który przed

dniem 5 września 2018 r. uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie
odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, a także prowadzący instalację posiadający
pozwolenie zintegrowane byli obowiązani do dnia 5 września 2019 r. złożyć
wniosek o zmianę posiadanej decyzji
w celu dostosowania do nowych wymogów. Wprowadzone ustawą z dnia
19.07.2019 r. w tym zakresie zmiany
wydłużają oba terminy, określając nowy
termin na złożenie wniosków o zmianę dotychczas posiadanych zezwoleń
i pozwoleń na dzień 5 marca 2020 r.

 Wnioski
Ustawa nowelizująca z 2019 r. łagodzi
pewne rygoryzmy noweli z 2018 r., jednakże równocześnie nakłada inne obowiązki. Wiele zmian podyktowanych było
koniecznością dostosowania polskiego
ustawodawstwa do dyrektyw unijnych.
Na obecnym etapie nie sposób ocenić,
jak wprowadzone zmiany przełożą się
na zmniejszenie naruszeń przepisów ustawy o odpadach, a jednocześnie wpłyną na
ochronę środowiska.
o
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 Wniosek o wydanie

trycznej, sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania
ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, dalszego
sposobu gospodarowania odpadami,
z uwzględnieniem zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów w przypadku ubiegania się o zezwolenie dotyczące instalacji do termicznego
przekształcania odpadów.
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gregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
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Wydawnictwo „Nowa Energia”
zaprasza do udziału w Konferencjach:
Kogeneracja

- technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

VII Konferencja

„Kogeneracja - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”
4-5 lutego 2020 r. - Wrocław
www.konferencje.nowa-energia.com.pl/kogeneracja/2020/

XII Konferencja
„Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

19-21 lutego 2020 r. - Zamek Gniew
www.konferencje.nowa-energia.com.pl/tpok/2020/

Ruchu

Utrzymanie

ENERGETYKA - PRZEMYSŁ - CIEPŁOWNICTWO

VI Konferencja Techniczna
„Utrzymanie Ruchu - diagnostyka, remonty, modernizacje”

4-5 marca 2020 r. - Kazimierz Dolny/Kozienice
www.konferencje.nowa-energia.com.pl/utrzymanieruchu/2020/
UDZIAŁ
T: 32 777 43 35
biuro@nowa-energia.com.pl

REKLAMA
T: 32 777 43 36
K: 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl

MARKETING
T: 32 777 43 37
K: 577 311 211
marketing@nowa-energia.com.pl
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Wydawnictwo „Nowa Energia”

O eksploatacji zakładów
TPOK w Rzeszowie
W

dniach 29-30 sierpnia br. w Rzeszowie odbyła się IV edycja Seminarium
„Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia”, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. Moderatorem konferencji był dr inż. Grzegorz Wielgosiński,
prof. PŁ z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska na Politechnice Łódzkiej.
Panel wprowadzający rozpoczął Michał Kornasiewicz z Kancelarii Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy, przedstawiając referat dotyczący
najnowszych zmian w gospodarce odpadami komunalnymi. Wyzwania jakie
stoją przed Instalacjami Termicznego

Przekształcania Odpadów Komunalnych przedstawił w kolejnym wystąpieniu Andrzej Drewniak, reprezentujący Stowarzyszenie Producentów Energii
z Odpadów. Zwieńczeniem pierwszego
panelu było porównanie wskaźników
eksploatacyjnych polskich spalarni od-

pierwszy w tym obszarze tematycznym
referat wygłosił Adam Dybowski, Kierownik Wydziału ITPOE w PGE Energia
Ciepła S.A. - Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, przedstawiając pierwsze
wnioski z działania ITPOE w systemie
gospodarki odpadami. Nowe obowiązki

Uczestników podczas panelu otwarcia
przywitał Grzegorz Pelczar, Dyrektor
Projektu Budowy ITPOE, PGE EC S.A.
Oddział EC w Rzeszowie

padów komunalnych w opracowaniu dr
inż. Grzegorza Wielgosińskiego, prof. PŁ
z Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska na Politechnice Łódzkiej,
Moderatora bieżącej edycji Seminarium.
Drugi panel poświęcony był doświadczeniom eksploatacyjnym spalarni odpadów komunalnych. Jako

w zakresie ciągłego monitoringu emisji wynikające z projektu konkluzji BAT
dla WI omówił Marek Grzesiuk z OMC
Envag. Remonty, serwisowanie i gospodarkę magazynową w ZTUOK w Koninie omówiła Elżbieta Streker-Dembińska z Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Pa-

TPOK

Uczestnicy IV Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia”
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weł Gula z C.C.Jensen Polska zaprezentował pewność ruchową urządzeń
w zakładach TPOK dzięki dokładnej
czystości oleju.
Kolejny panel rozpoczął Jakub
Bator z Krakowskiego Holdingu Komunalnego przedstawiając kolejne doświadczenia eksploatacyjne
ZTPO w Krakowie. Barthélémy Fourment oraz Andrzej Bednarz z Dalkia
Wastenergy przedstawili własną technologię FAGO/POR i 100 lat doświadczenia eksploatacji spalarni odpadów
i RDF - TIRU/Dalkia WE. Doświadczenia, nowe wyzwania i działania ZTPOK
Bydgoszcz omówił Tomasz Gulczewski z Międzygminnego Kompleksu
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura. Marek Buzon z Przedsiębiorstwa
Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego
„LECH” Sp. z o.o. omówił optymalizację pracy ZUOK u Białymstoku - wybrane usprawnienia i modyfikacje oraz
inwestycje.
Doświadczenia eksploatacyjne
ZTUO w Szczecinie zaprezentował jego przedstawiciel - Mirosław Tarczyński. System wdrożeń ogniotrwałych
DOMINION BMM przedstawił Paweł
Noakowski z Dominion Polska Sp. z

o.o. Sławomir Kiszkurno z Portu Czystej
Energii omówił Projekt ZTPO w Gdańsku, będący wkładem Miasta w realizację pryncypiów gospodarki cyrkularnej w regionie.
Ostatni panel rozpoczął Jarosław
Kołodziejczyk z Krakowskiego Holdingu Komunalnego omawiając wybrane
inwestycje, modyfikacje i usprawnienia
ZTPO w Krakowie. Wybrane projekty
badawczo-rozwojowe oraz najlepsze
praktyki operacyjne wdrażane w ITPOK
Poznań przedstawił Robert Leszczyński z SUEZ Polska Sp. z o.o. Szanse
dla ciepłownictwa w kontekście wymagań prawnych. Program „RADPEC

2023+” - case study omówił Krzysztof
A. Zawadzki, reprezentujący RADPEC
S.A. Andrzej Piotrowski jako przedstawiciel Veolia Energia Polska SA
przedstawił rozbudowę ciepłowni w
Zamościu o małą jednostkę termicznego przekształcania frakcji kalorycznej.
Swoje wystąpienie podsumował przedstawieniem historii warszawskiej spalarni śmieci, pokazując jak to się robiło
100 lat temu. Ostatnim tematem panelu
była koncepcja bloku wielopaliwowego
klasy 200 MWe w Enea Połaniec S.A.,
a temat omówił Andrzej Jastrząb.
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Adam Dybowski, Kierownik Wydziału
ITPOE w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział EC Rzeszów
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