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•Wio sną obie cał Pan, że Plat for ma Oby -
wa tel ska przed sta wi „pa kiet dla ener ge ty -
ki”. I co?

– W Mi ni ster stwie Go spo dar ki są przy go -
to wy wa ne usta wy, nad czym czu wa se kre -
tarz sta nu, Adam Szejn feld. Opóź nie nie do -
ty czy dwóch waż nych do ku men tów: „Stra -
te gii dla ener ge ty ki do 2030 ro ku” i „Pra wa
ener ge tycz ne go”. Jest to spo wo do wa ne mię -
dzy in ny mi nie obec no ścią od trzech mie się -
cy w Mi ni ster stwie Go spo dar ki pod se kre ta -
rza sta nu od po wie dzial ne go za ener ge ty kę.
Pla no wa li śmy, że za ło że nia „Stra te gii” bę dą
go to we do koń ca czerw ca, a no we „Pra wo
ener ge tycz ne” za cznie obo wią zy wać od 1
stycz nia 2009 r. Ten ter min nie jest do trzy -
ma ny. Dla te go z gru pą po słów pod ję li śmy
pew ne dzia ła nia, któ re chce my wy ko rzy -
stać, by przy spie szyć te zmia ny. Ma my no -
we na rzę dzie do te go ce lu. Na nasz wnio sek
Mar sza łek Sej mu po wo łał Sta łą Pod ko mi sję
ds. Ener ge ty ki, któ rej prze wod ni czę.
• „Stra te gię dla ener ge ty ki” opra co wu ją

ko lej ne rzą dy. Ostat ni „Pro gram dla elek -
tro ener ge ty ki” zo stał za twier dzo ny przez
Ra dę Mi ni strów w 2006 r. i wciąż jest do -
stęp ny na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster -
stwa Go spo dar ki. To je go efek tem jest m.in.
utwo rze nie Pol skiej Gru py Ener ge tycz nej
oraz skon so li do wa nie Po łu dnio we go Kon -
cer nu Ener ge tycz ne go – obec nie jest to
Tau ron!

– Przy go to wy wa ny przez nas do ku ment
mu si być stra te gią sta bil ną, a więc przy ję tą
nie w spo sób si ło wy lecz po dys ku sji z opo -
zy cją i śro do wi skiem, któ re go bę dzie do ty -
czyć. Mu si uwzględ niać no we re alia, np.
wzrost za gro że nia bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go pań stwa – za pro po no wać peł ne
i au ten tycz ne zdy wer sy fi ko wa nie źró deł su -
row ców, dy rek ty wy Unii Eu ro pej skiej,
w tym słyn ną „3 x 20”. Nie za mie rza my
two rzyć do ku men tu na za sa dzie sztu ki dla
sztu ki, by trzy mać go w szu fla dzie. Dla te go
waż ne bę dą za war te w „Stra te gii” dzia ła nia,
har mo no gram ich re ali za cji oraz źró dła fi -
nan so wa nia za dań.

Przy wo ła ne przez pa na utwo rze nie PGE
i Tau ro nu uwa ża my za błąd. Po dob nie są dzi
PSL, a tak że wie lu spe cja li stów. Pio no wa
kon so li da cja by ła błę dem (zwłasz cza jej
prze pro wa dze nie w try bie ad mi ni stra cyj -
nym), po dob nie spo sób roz dzia łu wy twa rza -
nia, ob ro tu i dys try bu cji. W za ło że niach po -
przed nie go „Pro gra mu” był ja kiś sens, ale
je go re ali za cja nie zo sta ła do koń czo na. Te -
raz wy twór ca mo że do mi no wać na ryn ku
ener gii.

Nie chce my wra cać do punk tu wyj ścia.
Po dział skon so li do wa nych spół ek spo wo do -
wał by za męt, od bior cy te go by nie zro zu -

mie li, a na pew no za pła ci li by wyż szy mi ce -
na mi za ener gię. Te raz nie po zo sta je nic in -
ne go niż w ra cjo nal ny, „czy sty”, mo de lo wy
spo sób wy eg ze kwo wa nie wy dzie le nia ope -
ra to rów prze sy ło wych i dys try bu cyj nych,
na co po zwa la obec ny sys tem praw ny. Mu si -
my pod jąć de cy zje od no śnie kie run ków pry -
wa ty za cji; zro bić bi lans ener gii od na wial nej,
do ko nać jej po dzia łu na po szcze gól ne sek to -
ry; za cząć dys ku sję nad miej scem i ro lą
ener gii ją dro wej. Zna leźć na sze miej sce
w ener ge ty ce eu ro pej skiej, w tym w po wią -
za niach trans gra nicz nych (Li twa, Ukra ina,
Niem cy). Te wszyst kie spra wy mu szą być
krok po kro ku re ali zo wa ne.
• Wspo mniał Pan o ener gii ją dro wej,

o któ rej jest mo wa w „Pro gra mie dla ener -
ge ty ki”. Dziś już ma ona wię cej zwo len ni -
ków niż prze ciw ni ków.

– Jest to efek tem gwał tow ne go wzro stu
po zio mu wie dzy pol skie go spo łe czeń stwa.
Mło dzi lu dzie wie dzą, że re ak tor no wej ge -
ne ra cji nie sta no wi za gro że nia. A nie kon tro -
lo wa ne wy bu chy mo gły mieć miej sce w sta -
rych re ak to rach, np. ta kich jak ten w Czar no -
by lu, któ re jesz cze na świe cie pra cu ją.

Dys ku sja o tym czy w Pol sce bę dzie elek -
trow nia ją dro wa mu si być po prze dzo na rze -
tel ną in for ma cją o tym gdzie bę dą skła do wa -
ne od pa dy ra dio ak tyw ne i w ja ki, sta bil ny
spo sób za pew ni my so bie pa li wo. Wcze śniej
de cy zji nie moż na po dej mo wać, bo bę dzie -
my mieć prze ciw ko so bie oso by, któ re bo ją
się ener gii ją dro wej i nie prze bie ra ją cych
w środ kach „eko lo gów”!
• Ta ka kam pa nia in for ma cyj na mia ła się

roz po cząć już w ze szłym ro ku!
– Nie ma co oglą dać się wstecz. Jest to

efekt pew ne go za nie dba nia po przed nie go
rzą du. Ta dys ku sja mu si zo stać prze pro wa -
dzo na z udzia łem spo łe czeń stwa.
• Na czym ma ją po le gać zmia ny w Pra -

wie ener ge tycz nym: grun tow na no we li za -
cja czy ko sme tycz ne zmia ny?

– Pew ne zmia ny, wy ni ka ją ce z obo wią -
zu ją cych dy rek tyw UE bę dą ko sme tycz ne
i dla te go obo wią zu ją ce Pra wo bę dzie
w tym ro ku jesz cze co naj mniej raz no we li -
zo wa ne. Na to miast wszyst ko wska zu je
na to, że nie stwo rzy my trzech, nie za leż -
nych ustaw do ty czą cych pa liw, ener ge ty ki
i cie płow nic twa, lecz jed no pra wo z trze ma
nie za leż ny mi roz dzia ła mi do ty czą cy mi
tych ob sza rów.

W Pra wie ener ge tycz nym mu si być pre cy -
zyj nie okre ślo na struk tu ra pol skiej ener ge ty -
ki, ro la ope ra to rów prze sy ło wych – łącz nie
z przy dzie le niem im ma jąt ku oraz wy dzie le -
nie ope ra to rów dys try bu cyj nych. My śli my,
nad czym za mie rza my dys ku to wać, o wpro -
wa dze niu ope ra to rów sys te mów po mia ro -
wych, któ rzy we wręcz re wo lu cyj ny spo sób
umoż li wi li by od bior com in dy wi du al nym
sku tecz ne ko rzy sta nie z pra wa swo bod ne go
wy bo ru do staw cy ener gii, czy li z za sa dy
TPA. Z re al nym ich wpły wem na wy so kość
kosz tów ener gii w go spo dar stwie do mo -
wym.
• Czy roz wa ża ny jest po dział po wsta łych

spół ek dys try bu cyj nych ENEA i ENER GA?
– Pod uwa gę bie rze my wszyst kie wa rian -

ty. Nie chcie li by śmy jed nak ad mi ni stra cyj -
nie zmie niać pod sta wy, a więc te go, co już
jest. Ma my czte ry no we gru py oraz wcze -
śniej funk cjo nu ją ce na ryn ku spół ki dys try -
bu cyj ne na le żą ce do Vat ten fal la i RWE.

O dal szym łą cze niu czy po dzia le po wi -
nien de cy do wać ry nek, choć w Pra wie ener -
ge tycz nym mu szą być pre cy zyj nie opi sa ne
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wa run ki, ja kie każ da z grup mu si speł niać.
Jest to sto sun ko wo pro ste w przy pad ku ope -
ra to rów prze sy ło wych – bar dziej skom pli -
ko wa ne w przy pad ku ope ra to rów (spół ek)
sys te mów dys try bu cyj nych, ale bar dzo waż -
ne dla kra ju.

Uwa ża my, że w rę ku pań stwa po win no
być bez pie czeń stwo ener ge tycz ne oraz ope -
ra to rzy sys te mów prze sy ło wych. Po zo sta łe
spra wy naj le piej od dać w rę ce fa chow ców,
in ży nie rów, eko no mi stów i spe cja li stów
od za rzą dza nia.
• Po mów my o sze ro ko ro zu mia nych in -

we sty cjach w kon tek ście szcze ciń skie go
blac ko utu i twier dzeń bran ży, że po cząw szy
od 2010 r. mo że za cząć bra ko wać prą du.

– Je śli cho dzi o blac ko ut, to po pro si li śmy
Pre ze sa URE by na po sie dze niu Ze spo łu
ds. Ener ge ty ki zre la cjo no wał skut ki awa rii
oaz przed sta wił ja kie środ ki za po bie gaw -
cze na le ża ło by pod jąć, by unik nąć jej
w przy szło ści. 

Szcze cin le ży na skra ju Pol ski i trud no
o zbu do wa nie wo kół nie go pier ście nia ener -
ge tycz ne go. Ale War sza wa le ży w środ ku
Pol ski i ta kie go pier ście nia też nie ma. Ta kie
są re alia. Są dzę jed nak, że po tych przy krych
do świad cze niach ła twiej bę dzie w przy go to -
wy wa ne usta wy wpro wa dzić re gu la cje za -
bez pie cza ją ce mia sta i re gio ny przed gwał -
tow nym za ni kiem do staw ener gii. Dla te go
trze ba zna leźć środ ki na za pew nie nie sta bil -
no ści do staw ener gii.

W Pol sce nikt do tych czas nie pła cił
za kosz ty nie do star czo nej ener gii, a na ca -
łym świe cie za nie wy wią zy wa nie się
z umów pła ci się nie ma łe su my. Czy Pol ska
ma być ja kąś en kla wą, w któ rej po krzyw -
dzo ny nie ma żad nych praw? I dla te go to, co
zda rzy ło się w Szcze ci nie, czy po przed nio
w War sza wie, bę dzie mia ło wpływ na two -
rzo ne pra wo. Z dru giej stro ny, nie mo że my
ulec pre sji i wszyst kie pie nią dze wy dać
na bu do wę sie ci prze sy ło wych 400 kV, bo
po dob ny jest pro blem z prze sta rza łym wy -
twa rza niem. W fa tal nym sta nie są sie ci dys -
try bu cyj ne, zwłasz cza na te re nach wiej -
skich, gdzie są tak du że spad ki na pięć, że nie
moż na uru cha miać sil ni ków. Jak wi dać pro -
blem jest zło żo ny i sku tecz ne roz wią za nie
mu si być roz ło żo ne na wie le lat. Nie mniej
bu do wa pier ście nio wych sie ci prze sy ło wych
na le ży do waż nych ele men tów pol skiej
ener ge ty ki.

A czy przed sta wi cie le bran ży ble fu ją stra -
sząc nas czar nym sce na riu szem? Prą du mo -
że za brak nąć, bo w prze li cze niu na jed ne go
miesz kań ca zu ży wa my znacz nie mniej ener -
gii elek trycz nej niż kra je sta rej UE. Dla te go
trze ba stwo rzyć me cha ni zmy po zwa la ją ce

na od two rze nie mo cy. Dziś po ziom in we sty -
cji jest zbyt ni ski. Pil ne jest pod ję cie de cy zji
od no śnie do na sze go udzia łu w bu do wie
elek trow ni ją dro wej w Igna li nie, z któ rej po -
win ni śmy otrzy my wać pra wie 1200 MW.
Ma my też wie le in nych pro po zy cji.

Wiel kim wy zwa niem jest ener ge ty ka roz -
pro szo na. Set ki, a na wet ty sią ce ma łych, lo -
kal nych elek tro cie płow ni o nie wiel kich jed -
nost ko wych mo cach, czę sto pra cu ją cych
na pa li wie od na wial nym, wy bu do wa nych
przez sa mo rzą dy czy przed się bior ców, mia -
ły by istot ny wpływ na kra jo wy bi lans ener -
ge tycz ny.
• Ale w ja ki spo sób ich za chę cić do za in -

we sto wa nia w ta ką lo kal ną elek trow nię?
– Pra wo ener ge tycz ne mu si zo bo wią zać

lo kal ne wła dze do przy go to wa nia pla nów
za opa trze nia w ener gię pod le głe go im ob -
sza ru. Ta kie usta wy już są, ale ich za pi sy nie
są eg ze kwo wa ne. Je śli do pro wa dzi my
do opra co wa nia tych pro gra mów i stwo rzy -
my sta bil ne wa run ki do ko rzy sta nia w te re -
nie z okre ślo nych źró deł ener gii, to wów czas
za cznie dzia łać ry nek. Do stęp do lo kal ne go
pa li wa i za gwa ran to wa ny od biór wy two rzo -
nej ener gii to pod sta wa sta bil ne go in te re su.
• Jak Pan oce nia za twier dzo ny przez rząd

po dział upraw nień do emi sji CO2?– Ta bu dzą ca emo cje de cy zja na le ży już
do hi sto rii. Oczy wi ście, mo że my z Ko mi sją
Eu ro pej ską ne go cjo wać wiel kość przy zna -
ne go nam li mi tu, ale ewen tu al ne je go zwięk -
sze nie na le ży po trak to wać ja ko nie spo dzie -
wa ny pre zent. Ktoś mu siał do ko nać po dzia -
łu i każ da je go pro po zy cja by ła by ne go wa na
przez wszyst kich za in te re so wa nych. Oczy -
wi ście, naj pro ściej by ło by każ dej bran ży
przy dzie lić po przed nie li mi ty ob ni żo ne o ty -
le pro cent, o ile ob cię ła je nam KE, a więc
o ok. 30%, ale nie by ło by to spra wie dli we.

Uwa żam, że już te raz trze ba po dej mo wać
de cy zje do ty czą ce dal sze go ogra ni cza nia
wiel ko ści emi sji i przy go to wy wać się
do wol ne go han dlu upraw nie nia mi, co ma
na stą pić w 2013 r.
• Czy Pol ska ma szan se na wy wią za nie

się ze wspo mnia ne go „3 x 20”?
– Mu si my się wy wią zać, bo obo wią zu je

nas pra wo eu ro pej skie a do UE we szli śmy
do bro wol nie. Mu si my więc zbi lan so wać
ry nek ener gii od na wial nej i oce nić czy mo -
że my jej mieć 20%, 17% czy 23%. Bo ilość
ener gii od na wial nej jest wy li czal na: ile
hek ta rów are ału mo że my za go spo da ro wać
pod upra wy, ja ka jest sta ła sło necz na, ja ki
jest po ten cjał wo dy, si ła wia tru
itd. I po tych wy li cze niach w dys ku sjach
z Ko mi sją Eu ro pej ską przed sta wiać re alia,
sta le ra por to wać w ja kim kie run ku zmie -
rza my. Mu si my pro wa dzić ak tyw ną po li ty -
kę w tym za kre sie.

• Da nia chwa li się du żym udzia łem ener -
gii od na wial nej, głów nie wia tro wej, ale jak -
by wiatr prze stał wiać to w od wo dzie ma
szwedz kie elek trow nie wod ne. Jak za bra kło
prą du na znacz nym ob sza rze Nie miec i Be -
ne luk su, to Fran cja włą czy ła re ak to ry ją -
dro we. A kto nas ura tu je?

– Nie mo że my się po rów ny wać z Da nią,
w któ rej – z fi nan so wą po mo cą pań stwa
– zli kwi do wa no wszyst kie ko tły wę glo we.
Nie mo że my też po peł nić błę dów Nie miec
i wy da wać ze zwo le nie za ze zwo le niem
na bu do wę farm wia tro wych. Po win ni śmy
spraw dzić czy zo sta ły zre ali zo wa ne in we -
sty cje, na któ re udzie lo no kon ce sji. We
Fran cji kon ce sja jest waż na 3 la ta. Uwa żam,
że po dob ny za pis wi nien zna leźć się w Pra -
wie ener ge tycz nym, któ re krok po kro ku
umoż li wi re ali za cję „Stra te gii dla ener ge ty ki
do 2030 ro ku”.

Dla te go do kład nie, z ołów kiem w rę ku,
po win ni śmy wy li czyć ja kie oszczęd no ści
da dzą kon kret ne przed się wzię cia: in we sty -
cje w od na wial ne źró dła ener gii, in we sty cje
ogra ni cza ją ce emi sję CO2, pod no szą ce
spraw ność ko tłów. Bi lans mu si być do dat ni.

Ura to wać mo że my się za tem przede
wszyst kim sa mi, ale współ pra co wać po win -
ni śmy ze wszyst ki mi kra ja mi UE.
• A ja kie jest Pa na zda nie na te mat tzw.

bia łych cer ty fi ka tów. Przed sta wi cie le bran -
ży uwa ża ją, że oszczęd ność ener gii wy mu -
sza go spo dar ka ryn ko wa. Po co więc ko lej -
ne re gu la cje ad mi ni stra cyj ne?

– O cer ty fi ka tach, któ re ma ją swo je do bre
i złe stro ny, dys ku tu je my i bę dzie my dys ku -
to wać. Zda ją eg za min zie lo ne cer ty fi ka ty.
Cer ty fi ka ty i spo sób fi nan so wa nia in we sty -
cji zwią za nych ze wzro stem efek tyw no ści
ener ge tycz nej po win ny być za war te w Pra -
wie ener ge tycz nym. Oso bi ście je stem za re -
gu la cją ryn ko wą, bo każ da in ge ren cja pań -
stwa, two rze nie ja kichś wa run ków, „opie ki
ad mi ni stra cyj nej”, po dra ża kosz ty.
• Kie dy w ta kim ra zie na le ży spo dzie wać

się przy ję cia przez rząd „Stra te gii dla ener -
ge ty ki”?

– Za mia rem wi ce pre mie ra i mi ni stra go -
spo dar ki, Wal de ma ra Paw la ka, jest przy go -
to wa nie jej jesz cze w tym ro ku.
• Ro zu miem, że wła śnie w tym ce lu po -

wo ła no sta łą pod ko mi sję?
– Nie tyl ko, na to miast jej utwo rze nie

świad czy o wa dze, ja ką rząd i par la ment
przy wią zu ją do kwe stii zwią za nych z ener -
ge ty ką. Po za tym dzia ła Ze spół ds. Ener ge -
ty ki, w któ re go pra cach uczest ni czy po -
nad 60. po słów i se na to rów. Je śli na fo rum
pod ko mi sji po ja wią się ja kieś kwe stie spor -
ne to zaj mie się ni mi Ze spół. Ma my więc
ukształ to wa ną struk tu rę: 14-oso bo wą pod -
ko mi sję, nad nią 28-oso bo wą Ko mi sję ds.
Go spo dar ki; w nie któ rych sy tu acjach Ko mi -
sje In fra struk tu ry i Skar bu, a „spi na czem”
jest wspo mnia ny Ze spół.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• Kie row nic two Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go pod ję ło się re for my
na uki pol skiej. Jak oce nia pan dy rek tor po -
trze bę re for my i szan sę jej po wo dze nia
z punk tu wi dze nia do świad czeń In sty tu tu
Ener ge ty ki?

– Ra da Na uko wa In sty tu tu Ener ge ty ki prze -
sła ła opi nię o pro jek cie re for my do Mi ni ster -
stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Uwa ża -
my, że za wie ra zbyt ma ło istot nych czyn ni -
ków, któ re mo gły by za de cy do wać o zmia nie
na lep sze pol skiej rze czy wi sto ści na uko wej.
W isto cie pro jekt jest orien to wa ny głów nie
na uczel nie wyż sze, na to miast sek tor jed no -
stek ba daw czo -roz wo jo wych miał by być ko -
lej ny raz re for mo wa ny wg te go pro jek tu. Wy -
da je się, że ta ka ge ne ra li za cja jest prze sa dą.

Na le ży mieć świa do mość, że kra jo we in -
sty tu cje na uko we są na róż nym po zio mie
przy sto so wa nia or ga ni za cyj ne go i me ry to -
rycz ne go do speł nia nia no wych za dań. W In -
sty tu cie Ener ge ty ki ta kie za sad ni cze przy sto -
so wa nie na stą pi ło już w 1997 ro ku. Obej mu -
jąc sta no wi sko dy rek to ra in sty tu tu za pro po -
no wa łem i wpro wa dzi łem re for mę ukie run -
ko wa ną na po trze by ryn ko we ener ge ty ki
i przed się biorstw sek to ra ener ge tycz ne go,
ma jąc peł ną świa do mość, że in sty tut ma
przed so bą tyl ko ta ką dro gę roz wo ju, w prze -
ciw nym wy pad ku nie prze trwa. Na to miast
w nie któ rych in sty tu tach te go ty pu dzia ła nia
zo sta ły pod ję te do pie ro ostat nio. I tam, gdzie
do re form przy stą pio no zbyt póź no, czę sto
brak jest na wet nie wiel kich środ ków na pro -
wa dze nie ba dań i na za kup apa ra tu ry.
•Wie le jed no stek ba daw czo -roz wo jo wych

ule gło li kwi da cji, w in nych zmniej sza się za -
trud nie nie, tym cza sem do In sty tu tu Ener ge -
ty ki do łą cza ne są in ne jbr -y!

– Wy da je się, że jest ta kie prze ko na nie
w Mi ni ster stwie Go spo dar ki i w re sor cie na -
uki, że pro ste me to dy ad mi ni stra cyj ne – jak
na przy kład kon so li da cja jed no stek – po pra -
wią zna czą co kon dy cję na uki pol skiej. W na -
szym przy pad ku, od 1 stycz nia 2008 ro ku
w struk tu ry IEn włą czo no dwie jed nost ki,
z te go jed ną spo za bran ży ener ge tycz nej. Je -
śli na ce le kon so li da cji z bu dże tu pań stwa nie
prze zna cza się żad nych środ ków fi nan so -
wych, to si łą rze czy, pla ców ki o złej kon dy cji
fi nan so wej ob cią ża ją kon to pla ców ki, któ ra
przyj mu je w swe struk tu ry no we pla ców ki.
Czy moż na więc ocze ki wać, że po łą cze nie
sil nej jed nost ki ze sła bą przy nie sie ocze ki wa -
ny efekt sy ner gii w za kre sie ich wspól nej
dzia łal no ści? Czy moż na ocze ki wać, że
w tym ukła dzie bę dą szyb kie efek ty kon so li -
da cji?

• Jbr -y ma ją do speł nie nia waż ne za da nia
na uko we w kon tek ście go spo dar cze go roz -
wo ju kra ju, a tym cza sem nie wi dać, aby mia -
ły do dat ko we pre fe ren cje ze stro ny władz
pań stwo wych! 

– Ależ my w In sty tu cie Ener ge ty ki nie
ubie ga my się o żad ne pre fe ren cje, na to miast
chcie li by śmy je dy nie spo koj nie pra co wać
i nie być „chłop cem do bi cia” Pro szę zwró cić
uwa gę, że sek tor jed no stek ba daw czo -roz wo -
jo wych jest od lat 90. naj czę ściej pod da wa ny
re for mom cho ciaż naj lep szą we ry fi ka cją dla
te go sek to ra jest ryn ko we oto cze nie go spo -
dar cze. To oto cze nie, nie za leż nie od róż nych
po my słów na re for my ad mi ni stra cyj ne, bez -
po śred nio okre śla przy dat ność jed nost ki
w ka te go riach ist nie nia na ryn ku bądź bra ku
po trze by ist nie nia jed nost ki z uwa gi na brak
ryn ku dla pro duk tów jej dzia łal no ści. Oso bi -
ście optu ję za mo de lem, w któ rym in sty tut
na uko wy otrzy mu je do ta cje na dzia łal ność
sta tu to wą ze stro ny pań stwa w wy so ko -
ści 30%, a po zo sta łe 70% sam po zy sku je
z prze my słu!
• W pol skiej na uce pro por cje są ide al nie

wła śnie od wrot ne!
– Ale do daj my dla ca ło ści ob ra zu, że jed -

no cze śnie na kła dy w Pol sce na na ukę na le żą
– na dal – do naj niż szych w Eu ro pie! Przy cho -
dzą ko lej ne eki py rzą do we, któ re za wsze
obie cu ją po pra wę fi nan so wa nia na uki a jak
jest, to każ dy wi dzi.
• Za tem bu dże to wą bie dę roz sma ro wu je

się po rów no, bo jest wie le pla có wek na uko -
wych po zo sta ją cych wy łącz nie na gar nusz ku
pań stwa!

– W tym miej scu po wiem tyl ko, że nasz in -
sty tut w 2007 ro ku miał do cho dy ze zle ceń
z ryn ku i re ali za cji pro gra mów unij nych
na po zio mie ok. 90%, a w obec nym ro ku za -
po wia da się to po dob nie.
• To jest tyl ko po wód do sa tys fak cji!
– I dla te go nie na le ży ka rać tych, któ rzy so -

bie do brze ra dzą w wa run kach wol ne go ryn -
ku. W na szych przy cho dach i tak ma ła do ta -
cja sta tu to wa się zmniej sza! Za tem je śli my
wy pra cu je my wię cej pie nię dzy, to po win ni -
śmy mieć do ta cję sta tu to wą o ty le pro por cjo -
nal nie zwięk szo ną. Ta ka sy tu acja by ła by sy -
tu acją zdro wą i ra cjo nal ną, i zgod ną z eu ro -
pej ski mi stan dar da mi. In sty tut Ener ge ty ki
jest pla ców ką na uko wą i po wi nien pro wa dzić

pra ce ba daw cze ze znacz nie więk szym wy -
prze dze niem, niż czy ni to obec nie. IEn jest
w mak sy mal nym stop niu skon cen tro wa ny
na ko mer cja li za cji ba dań, na po zy ski wa niu
zle ceń i udział pro por cjo nal ny pań stwa
na po zio mie 30 % ogól nych do cho dów po -
zwo lił by nam jesz cze spraw niej wy peł niać
za da nia, któ re ocze ku ją od nas Mi ni ster stwo
Go spo dar ki i re sort na uki. Je śli my pro po nu -
je my te mat zwią za ny z wdro że niem dla ener -
ge ty ki, to on ma szan sę re ali za cji tyl ko wte dy,
je śli przed się bior cy zwró cą się po nie sio ne
na kła dy w per spek ty wie 3, naj wy żej 5 lat.
Ina czej ten pro jekt nie ma szans fi nan so wa nia
z przed się bior stwa. I to w więk szo ści przy -
pad ków jest nie ste ty za kres cza so wy na sze go
dzia ła nia
• Sze fo wie firm ener ge tycz nych mu szą

być prag ma tycz ni – ich nie in te re su ją Wa sze
na wet naj bar dziej z punk tu na uko we go fra -
pu ją ce ba da nia tyl ko ich in te re su ją osią -
gnię te przez Was wy ni ki! 

– W związ ku z tym my wła śnie mu si my
zro bić „ba da nia wy prze dza ją ce”, aby się zo -
rien to wać czy ten te mat ma re al ną szan sę
na wdro że nie w prze my śle, czy też nie. I tu
jest nie zbęd ny re ko ne sans ba daw czy i na tym
wstęp nym, naj trud niej szym eta pie pro jek tu
ba daw cze go po trze bu je my wy star cza ją cych
środ ków sta tu to wych. Tym cza sem co raz wię -
cej te go ty pu ba dań ro bi my z wła snych wy -
pra co wa nych środ ków fi nan so wych, bo tych
z do ta cji sta tu to wych na prze pro wa dze nie
nie zbęd nych ba dań nie ma my. W re zul ta cie
od bi ja się to ujem nie na po zio mie fi nan so wa -
nia wła snych prac, za ku pów apa ra tu ry, a na -
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wet wy na gro dzeń, My, nie ste ty, co raz bar -
dziej upo dab nia my się do przed się bior stwa,
niż do in sty tu cji na uko wej 
• Trze ba się przy zwy cza ić, że w Pol sce nie

ma zro zu mie nia dla „na uki kon cer no wej”!
– W Pol sce nie ma „na uki kon cer no wej,”

ta kiej, jak w kra jach za chod niej Eu ro py czy
USA. Nie ma u nas też zro zu mie nia spe cy fi -
ki na uki kon cer to wej za rów no w pol skich
przed się bior stwach ma ją cych am bi cje by cia
kon cer na mi (prze cież po dob no wszyst ko
moż na ku pić zwłasz cza roz wią za nia na uko -
we!), ale też w krę gach na uko wych oraz w re -
sor cie na uki. Jest to cho ciaż by do brze wi -
docz ne w po dej ściu do re for my pro po no wa -
nej przez mi ni ster stwo na uki. Po pa trzy my
na mo del ka rier na uko wych, ja ki w Pol sce
obo wią zu je od cza sów po wo jen nych. Ogra -
ni czam się tu tyl ko do mo de lu ka rier w szko -
łach tech nicz nych, jest on in ny, niż cho ciaż by
za na sza za chod nią gra ni cą, ale nikt z te go nie
wy cią ga żad nych wnio sków.

Sta no wi ska pro fe sor skie po win ny być ob -
sa dza ne – jak na za cho dzie – w wy ni ku kon -
kur su. Wszyst kie zna czą ce ka te dry uni wer sy -
te tów tech nicz nych w Niem czech, w Szwe cji,
czy in nych kra jach są ob sa dza ne ludź mi
przy cho dzą cy mi na uczel nie z na uki kon cer -
no wej, z prze my słu. I oni bar dzo czę sto re ali -
zu ją te te ma ty, któ re po dej mo wa li w swo jej
wcze śniej szej pra cy. Są to te ma ty wy wo dzą -
ce się z po trzeb prak tycz nych. Pra cow nik
z prze my słu idą cy na uczel nię przy no si ze so -
bą nie tyl ko te ma ty, ale pie nią dze na ba da nia,
któ re po cho dzą z kon cer nu, z któ re go przy -
szedł.
•W Pol sce w pew nym sen sie od po wied ni -

kiem na uki kon cer no wej są wła śnie jbr -y!
– I jest to seg ment na uki, wbrew uro bio nej

opi nii, chy ba naj bar dziej zdro wy w pol skiej
rze czy wi sto ści na uko wej. Ta sto sun ko wo
nie wiel ka gru pa pol skich pra cow ni ków na -
uko wych ge ne ru je oko ło 80% wdro żeń w na -
szym kra ju.
• Osią ga ne przez pra cow ni ków IEn wy ni -

ki bro nią się sa me ska lą in no wa cyj no ści!
– Mó wiąc w skró cie o na szych do ko na -

niach nie spo sób nie po wie dzieć, że od lat na -
szy mi ko ron ny mi spe cjal no ścia mi są: za gad -
nie nia sys te mo we, opty ma li za cja pra cy ko -
tłów zwią za na z czy stym spa la niem, pro ble -
ma ty ka dłu go trwa łej eks plo ata cji urzą dzeń
elek tro ener ge tycz nych zwłasz cza po osią -
gnię ciu gra ni cy cza su pro jek to we go czy no -
wo cze sne in no wa cyj ne tech no lo gie, nie tyl ko
z wy mie nio nych ob sza rów ale np. z dzie dzi -
ny ce ra mi ki tech nicz nej. Mo że my być na wet
bar dziej kon kret ni, rok te mu sprze da li śmy
pa tent w za kre sie re gu la cji pra cy ko tłów,
za któ ry in sty tut otrzy mał po nad pół mi lio na
zło tych.

Zaj mu je my się ca ły czas kwe stią wdro że -
nia od na wial nych źró deł ener gii. Roz po czę li -
śmy re ali za cję w paź dzier ni ku 2007 ro ku

trzy let nie go pro jek tu za ma wia ne go „No wo -
cze sne tech no lo gie ener ge tycz ne go wy ko rzy -
sta nia bio ma sy i od pa dów bio de gra do wal -
nych (BIOB) Kon wer sja BIOB do ener ge -
tycz nych pa liw ga zo wych”. Je ste śmy li de rem
i ko or dy na to rem te go pro jek tu. No tu je my
wie le suk ce sów, ma my na swo im kon cie wie -
le pa ten tów, a wśród ostat nio przy zna nych
m.in. na pię cio wy prze kład nik po jem no ścio -
wy oraz dzie siąt ki wdro żeń. 
• O przy szło ści IEn do brze chy ba też po -

roz ma wiać w kon tek ście współ pra cy mię dzy -
na ro do wej? 

– Rze czy wi ście, że bez niej trud no dziś
o suk ce sy na po lu na uko wym. W 6. PR UE
re ali zo wa li śmy i re ali zu je my wie le pro jek -
tów (łącz nie 13). Przy stą pi li śmy już tak że
do ko lej ne go 7. Pro gra mu Ra mo we go UE.
Już roz po czę li śmy je den z pro jek tów, a na -
stęp ny jest w przy go to wa niu. W 2007 r. In -
sty tut zre ali zo wał ogó łem 142 umo wy z za -
gra nicz ny mi kon tra hen ta mi. Wśród te ma -
tów są m.in.: no we tech no lo gie pal ni ków
dla ni sko ka lo rycz nych bio pa liw w ce lu za -
pew nie nia czy stej ener gii pro ce som w bio -
ra fi ne riach, roz wój tech no lo gii sta ło tlen ko -
wych ogniw pa li wo wych dla za sto so wań
sta cjo nar nych opar tych na ga zy fi ka cji bio -
ma sy i ga zu ziem ne go, opra co wa nie in sta la -
cji pi lo ta żo wej pal ni ka do bez pło mie nio we -
go utle nia nia o ul tra ni skiej emi sji NOxdo spa la nia py łu wę glo we go, czy urzą dze -
nia słu żą ce do wy dłu że nia okre su eks plo -
ata cji trans for ma to rów sie cio wych i roz -
dziel czych.
• Współ cze sna ener ge ty ka wie le so bie

obie cu je po ogni wach pa li wo wych!?
– W tę te ma ty kę ba daw czą je ste śmy moc -

no za an ga żo wa ni. Trzy la ta te mu IEn pod jął
pra ce ba daw cze do ty czą ce ogni wa pa li wo we -
go, tzw. tlen ko we go, wy so ko tem pe ra tu ro we -
go na po trze by ener ge ty ki. Fi nan su je my ba -
da nia z dwóch źró deł: z UE (z pie nię dzy po -
zy ska nych w 6. Pro gra mie Ra mo wym),
a przede wszyst kim ze środ ków wła snych.
Już za in we sto wa li śmy pra wie 5 mln zł i obec -
nie skon stru owa li śmy m.in. mem bra nę
do ogni wa tzw. dru giej ge ne ra cji, któ ra mo że
pra co wać w tem pe ra tu rze 700–800°C.
Przy koń cu te go ro ku zbu du je my pierw szy
stos. I już – nie ste ty – na tra fia my na ba rie rę
fi nan so wą. Nie ma my wspar cia np. z Na ro do -
we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju, któ re prze -
jęło pro jek ty na uki pol skiej z po przed nich lat
i nie ma środ ków na to, aby fi nan so wać na sze
ba da nia w ww. dzie dzi nie. Je śli nie otrzy ma -
my z mi ni ster stwa na uki środ ków na ten ce l,
mo że jesz cze przez naj bliż szy rok bę dzie my
mo gli pro wa dzić dal sze pra ce.
• A co po tem?
– Póź niej bę dzie my mu sie li, ja ko IEn zna -

leźć stra te gicz ne go in we sto ra. Nie wy klu czo -
ne, że to bę dzie in we stor za gra nicz ny, któ re -
mu na sza tech no lo gię sprze da my, co na pew -
no nie wzmoc ni, ani na uki pol skiej, ani kra jo -
wej go spo dar ki. Naj bar dziej pa ra dok sal ne

i przy kre jest to, że IEn tę część wstęp nych
ba dań zwią za nych z naj więk szym stop niem
ry zy ka już prze szedł, ale te raz po trzeb ne są
dal sze na kła dy w ta kich kwo tach, ja ki mi my
nie ste ty nie dys po nu je my!

Przy więk szym do pły wie środ ków fi nan so -
wych na za da nia i pra ce sta tu to we mo gli by -
śmy w za kre sie po znaw czym i dla prze my słu
ro bić wię cej. A na sze pro gra my ba daw cze
słu żą nie tyl ko roz wo jo wi na uki, ale są wdra -
ża ne w ener ge ty ce kra jo wej. Li sta na szych
do ko nań jest dłu ga. Ma jąc świa do mość złe go
sta nu pol skiej ener ge ty ki z uwa gi na wy eks -
plo ato wa ne urzą dze nia za an ga żo wa li śmy się
moc no w roz wią za niu pro ble mu tzw. 200 ty -
się cy go dzin plus. Nasz Pion Me cha nicz ny
we współ pra cy z Urzę dem Do zo ru Tech nicz -
ne go i Po li tech ni ką War szaw ską mo ni to ru je
i oce nia zdol ność kra jo wych urzą dzeń ener -
ge tycz nych do dal szej pra cy. 

W ra mach unij ne go Cen trum Do sko na ło ści
zdo by li śmy bar dzo du żą wie dzę nt. ener ge ty -
ki kra jów ościen nych, co nam uła twia po dej -
mo wa nie in nych te ma tów ra zem z part ne ra mi
za chod ni mi. Je ste śmy po strze ga ni przez kon -
tra hen tów, klien tów kra jo wych i za gra nicz -
nych ja ko kom pe tent na in sty tu cja mo gą ca
po móc w roz wią za niu rze czy wi stych pro ble -
mów sys te mo wych, tech nicz nych, eko lo gicz -
nych i eko no micz nych ener ge ty ki. Ja ko in -
sty tut bran żo wy wy ko nu je my pra ce stu dial ne
dla po trzeb mi ni ster stwa go spo dar ki – kon -
kret nie dla De par ta men tu Ener ge ty ki. A na -
sza Pra cow nia Eko no micz na uczest ni czy
m.in. w re ali za cji pro jek tu „Ener gy In no va -
tion Fi nan cial Mo del”. 
• Za py tam za tem już na ko niec o sta no wi -

sko IEn w kwe stii ener ge ty ki ją dro wej?
– Jesz cze trzy la ta te mu funk cjo no wa ła

u nas pra cow nia ener ge ty ki ją dro wej fi nan so -
wa na z na szych wła snych środ ków. Jed nak
brak dal szej per spek ty wy fi nan so wa nia tych -
że ba dań spo wo do wał za prze sta nie jej dzia -
łal no ści. Nie mniej ener ge ty ką ją dro wą je ste -
śmy na dal bar dzo za in te re so wa ni i na pew no,
je śli w Pol sce po wsta nie re al ny pro gram
wdra ża nia ener ge ty ki ją dro wej, na tych miast
dzia łal ność tej pra cow ni re ak ty wu je my.
Ener ge ty ka ją dro wa w Pol sce po win na po -
wstać przy naj mniej z kil ku, zresz tą sze ro ko
zna nych wśród spe cja li stów po wo dów, a któ -
rych roz wi nię cie mo gło by sta no wić przed -
miot osob nej roz mo wy.

Po sta wie nie w Pol sce wy łącz nie na roz wój
od na wial nych źró deł ener gii by ło by nie tyl ko
bar dzo kosz tow ne, ale mo gło by stać się po -
wo dem du żych kło po tów. Ener gia po zy ski -
wa na z elek trow ni ją dro wej, od gry wa jąc
waż ną ro lę w za bez pie cze niu za po trze bo wa -
nia ener ge tycz ne go Pol ski mo że być atrak -
cyj na tak że ze wzglę dów ce no wych. We
Fran cji naj niż sza ce na ener gii elek trycz nej
w Eu ro pie jest efek tem opar cia tam tej szej
ener ge ty ki na si łow niach ją dro wych.
• Dzię ku ję za roz mo wę.

M. Bielski
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Pro ble ma ty ka bhp pra cy na i z rusz to wa nia -

mi, pro ble ma ty ka bez pie czeń stwa mon ta żu,

de mon ta żu i użyt ko wa nia rusz to wań wraz z sze -

ro ko po ję ty mi za gad nie nia mi oraz aspek ta mi

speł nie nia przez sys te my rusz to wań wy mo gów

i kry te riów prze wi dzia nych przez pra wo i usta -

wo daw cę jest bar dzo sze ro ka – ni niej szy ar ty -

kuł po ru sza jej nie wiel ki frag ment do ty czą cy

aspek tów wła ści we go ozna cze nia wy bu dów

rusz to wa nio wych w spo sób, aby oso by prze by -

wa ją ce w stre fie rusz to wań by ły ostrze ga ne

przed po ten cjal ną prze szko dą ja ką jest tym -

cza so wa wy bu do wa rusz to wa nio wa.

Wła ści we za bez pie cze nie oraz ozna cze nie

stref nie bez piecz nych wy ni ka z prze pi sów pra -

wa i ma swe pod sta wy w naj róż niej szych do -

ku men tach źró dło wych, usta wach i prze pi -

sach. Po ni żej znaj dzie cie Pań stwo przy kła dy

roz wią zań sys te mo wych, ozna cze nia i za bez -

pie cze nia wy bu dów rusz to wa nio wych sys te -

mu Lay her.

Opis i zdję cia pro duk tów za bez pie cza ją cych,

ochron nych i ostrze gaw czych do rusz to wa nia

mo du ło we go AL L RO UND Lay her

1. 0722.213 AR PE -AR PE – ka pa ochron na

ry gla

Czę ścio wa i jed no stron na ochro na po łą cze -

nia ry gla z ta le rzy kiem w węź le po zwa la za -

bez pie czyć po ła cze nie – cha rak te ry stycz na,

od bla sko wa bar wa zwra ca uwa gę i sta no wi

ele ment ochron no -ostrze gaw czy np. w stre fie

dla pie szych. 

2. 0722.214 AR PE -AR PE – ka pa ochron na

ta le rzy ka

Ochro na ta le rzy ka sto ja na ma na ce lu przede

wszyst kim zwra cać na sie bie uwa gę – cha rak -

te ry stycz na, od bla sko wa bar wa sta no wi ele -

ment ochron no -ostrze gaw czy np. w stre fie dla

pie szych. 

3. 0722.213 AR ZB PE – ka pa ochron na złą cza 

Za bez pie cze nie złą czy za rów no na rmal nych

jak i ob ro to wych słu ży za bez pie cze niu tych

po ła czeń – cha rak te ry stycz na, od bla sko wa

bar wa zwra ca uwa gę i sta no wi ele ment

ochron no -ostrze gaw czy. Ele ment od bla sko wy

ma za za da nie do dat ko wo zwra cać uwa gę

np. w stre fie dla pie szych, przy rusz to wa niach

sto ją cych w świe tle cią gów ko mu ni ka cyj nych

pod czas re mon tów dróg, etc. 

4. 0722.213 AR ZB PE – pod staw ka

od bla sko wa

Pod kład ka pod stop ki ma na ce lu przede

wszyst kim zwra cać na sie bie uwa gę – cha rak -

te ry stycz na, od bla sko wa bar wa sta no wi ele -

ment ostrze gaw czy. Ele men ty od bla sko we

ma ją za za da nie do dat ko wo zwra cać uwa gę

np. w stre fie dla pie szych, przy rusz to wa niach

sto ją cych w świe tle cią gów ko mu ni ka cyj nych

pod czas re mon tów dróg, etc. Do dat ko wą

funk cją jest ochro na pod ło ża, na któ rym stoi

rusz to wa nie – na to miast nie jest ele men tem

roz kła da ją cym si ły na ci sku na pod ło że. 

Jak wła ści wie ozna czać ele men ty/kon

struk cje rusz to wań, aby oso by prze by wa ją ce

w stre fie  rusz to wań by ły ostrze ga ne przed po -

ten cjal ną  przesz ko dą? Wła ści we za bez pie -

cze nie oraz ozna cze nie stref nie bez piecz nych

wy ni ka z prze pi sów pra wa. W ar ty ku le za pre -

zen tu ję przy kła dy ozna cza nia i za bez pie cza -

nia konstruk cji rusz to wań sy stemu Lay her. Wy -

kaz ele men tów ochron nych i ostrze gaw czych

(od po wied nio nr ka ta lo go wy i ozna cze nie):

• 0722.213 AR PE -AR PE – ka pa ochronna ry gla; 

• 0722.214 AR PE -AR PE – ka pa ochron na ta le -

rzy ka; 

• 0722.213 AR ZB PE – ka pa  ochronna złą cza; 

• 0722.213 AR ZB PE – pod staw ka od bla sko wa. 

Wszyst kie za pre zen to wa ne ele men ty ma ją od -

bla sko wą bar wę, któ ra sta no wi ele ment

ostrze gaw czy, np. w stre fie pie szych.

Produkty zabezpieczające, ochronne i ostrzegawcze
do rusztowania modułowego ALLROUND Layher

Wraz z no wą ra mą STAR fir ma Lay her po łą czy ła ko rzy ści,

któ re do tąd wy ni ka ły z za sto so wa nia sys te mów Blitz (Spe edy -

Scaf) oraz Al l ro und: re duk cja wa gi, ob ni że nie ce ny jak rów -

nież ła twiej szy mon taż. Za cho wa no ła twość do sto so wy wa nia

rusz to wa nia do trud nych wa run ków geo me trycz nych, któ ra

ce cho wa ła sys tem Al l ro und. W re zul ta cie rusz to wa nia fa sa -

do we mo gą te raz być wzno szo ne i de mon to wa ne o wie le

szyb ciej, w sto sun ku do tra dy cyj ne go sys te mu Al l ro und.

A wszyst ko to osią gnię to za po mo cą za le d wie kil ku do dat ko -

wych ele men tów.

Ozna cza to, że ku pu jąc ten pro dukt moż na łą czyć go z już

po sia da nym rusz to wa niem Lay her, po nie waż ra ma STAR jest

w peł ni kom pa ty bil na z sys te mem Al l ro und. In we sty cja w no -

wą ra mę, w ol brzy mim stop niu, roz sze rza za kres za sto so wa -

nia rusz to wa nia Al l ro und.

Za rów no zmniej sze nie wa gi kom po nen tów oraz fakt, iż

mniej kom po nen tów na le ży prze nieść, wpły wa na wzrost

efek tyw no ści wzno sze nia i roz biór ki rusz to wa nia. W re zul ta cie

rusz to wa nie fa sa do we Al l ro und moż na wy bu do wać w bar -

dzo eko no micz ny spo sób.

Za le ty ra my STAR*:

• Po trze ba tyl ko dwóch do dat ko wych

kom po nen tów 

• Koszt in we sty cji mniej szy o 14% 

• Spa dek wa gi o 42% 

• Szyb szy mon taż 

• Kom pa ty bil ność z sys te mem Al l ro und,

sys te ma mi ochron ny mi oraz ak ce so ria mi

•Mon taż po rę czy bez do dat ko wych

na rzę dzi

Ra ma STAR dla rusz to wa nia ty pu Al l ro und

Kie dyś dwa sto ja ki i ry giel,
dziś wy star czy jed na ra ma STAR

Layher Sp. z o.o.
Al. Krakowska 20, 05-094 Janki

tel. 0-22 720 69 09
fax 0-22 720 69 11



V
at ten fall, któ re go po cząt ki obec no -
ści w szwedz kiej ener ge ty ce się ga -
ją 1909 r., roz po czął dzia łal ność
w Pol sce w 1992 ro ku. W 1999 r. zo -

stał in we sto rem stra te gicz nym Elek tro -
cie płow ni War szaw skich S.A. Umo wę
pry wa ty za cyj ną za ku pu 55 pro cent ak cji
pod pi sa no 27 stycz nia 2000 ro ku. By ła to
jed na z pierw szych pry wa ty za cji w pol -
skim sek to rze ener ge tycz nym. Dzi siaj Vat -
ten fall po sia da 74 pro cent ak cji Vat ten fall
He at Po land S.A. – jed nost ki utwo rzo nej
na ba zie Elek tro cie płow ni War szaw skich.

W 2001 r. Vat ten fall na był pa kiet 33 pro -
cent ak cji Gór no ślą skie go Za kła du Elek -
tro ener ge tycz ne go S.A., roz po czy na jąc
pierw szą w Pol sce pry wa ty za cję spół ki
dys try bu cyj nej. Do Vat ten fall na le ży obec -
nie 75 pro cent ak cji Gór no ślą skie go Za -
kła du Elek tro ener ge tycz ne go S.A. (Vat -
ten fall Di stri bu tion Po land – Ope ra tor
Sys te mu Dys try bu cyj ne go). Więk szość
firm dys try bu cyj nych w Pol sce jest na dal
wła sno ścią Skar bu Pań stwa. 

Na po cząt ku 2008 r. Vat ten fall po łą czył
swo ją dzia łal ność pro wa dzo ną w Pol sce
i Niem czech. W tym ce lu zo sta ła utwo rzo na no wa jed nost ka or ga -
ni za cyj na – Bu si ness Gro up Cen tral Eu ro pe. Na jej cze le sta nął
Tu omo Ha tak ka, szef pol skie go od dzia łu fir my, któ ry zo stał rów -
nież mia no wa ny pre ze sem za rzą du nie miec kiej spół ki Vat ten fall
Eu ro pe AG. 

Cał ko wi ty udział Vat ten fall w pol skim ryn ku ener gii wy no si 7
proc. Przy czym po zy cja ryn ko wa w po szcze gól nych ob sza rach
przed sta wia się na stę pu ją co: 
• 7. po zy cja na ryn ku pro duk cji ener gii elek trycz nej (2,4 proc.

udział w ryn ku), 
• 6. po zy cja na ryn ku sprze da ży i dys try bu cji ener gii elek -

trycz nej (10 proc. udział w ryn ku),
• 1. po zy cja na ryn ku pro duk cji cie pła (24 proc. udział w ryn ku). 

Vat ten fall jest czwar tym co do wiel ko ści przed się bior stwem pry -
wat nym i naj więk szym za gra nicz nym in we sto rem na pol skim ryn -
ku ener gii. Klien ci fir my znaj du ją się głów nie w po łu dnio wo -za -
chod niej czę ści kra ju.

Pro eko lo gicz na stra te gia roz wo ju
W ra mach stra te gii roz wo ju Vat ten fall He at Po land S.A. stwo -

rzo ny zo stał plan in we sty cyj ny obej mu ją cy in we sty cje pro eko lo -
gicz ne, roz wo jo we i mo der ni za cyj ne. Czas re ali za cji pro jek tów
roz ło żo ny jest na kil ka naj bliż szych lat. Pierw szym eta pem jest bu -
do wa in sta la cji mo kre go od siar cza nia spa lin (MIOS) dla prak tycz -
nie wszyst kich ko tłów za in sta lo wa nych w Elek tro cie płow ni Sie -
kier ki. Głów nym wy ko naw cą tej in we sty cji jest Fa bry ka Ko tłów
RA FA KO S.A. In sta la cja bę dzie po sia da ła dwie wie że zra sza ją ce
(ab sor be ry), w któ rych bę dą oczysz cza ne spa li ny o mak sy mal nym
prze pły wie na po zio mie 1,5 mln Nm3/h przez każ dy z ab sor be rów.

Bu do wa MIOS bę dzie re ali zo wa na dwu eta po wo. Uru cho mie nie
in sta la cji po bu do wa nej w I eta pie na stą pi w IV kwar ta le 2010 ro -

ku. W ra mach te go eta pu zo sta nie wy bu -
do wa ny pierw szy ab sor ber wraz z urzą -
dze nia mi to wa rzy szą cy mi oraz no wy ko -
min od pro wa dza ją cy oczysz czo ne spa li -
ny. 

W ra mach II eta pu zo sta nie wy ko na ny
dru gi ab sor ber. Uru cho mie nie in sta la cji
re ali zo wa nej w tym eta pie na stą pi
w IV kwar ta le 2011. Eks plo ata cja ca łej in -
sta la cji od siar cza nia po zwo li na ob ni że nie
stę że nia dwu tlen ku siar ki (SO2) w spa li -
nach do po zio mu po ni żej 200 mg/Nm3 co
spo wo du je zmniej sze nie rocz nej emi sji
SO2 z EC Sie kier ki o oko ło 60% w sto sun -
ku do sta nu obec ne go.

Na stęp nie pla no wa na jest dal sza roz -
bu do wa i mo der ni za cja urzą dzeń elek -
tro cie płow ni. Prze wi du je się stop nio wą
wy mia nę urzą dzeń wy twór czych (naj -
młod sze ma ją po nad 30 lat) na no we
przy wy ko rzy sta niu naj no wo cze śniej -
szych tech no lo gii. Umoż li wi to speł nie -
nie przy szłych wy mo gów prze pi sów
ochro ny śro do wi ska oraz zwięk szy bez -
pie czeń stwo ener ge tycz ne War sza wy.

No we in we sty cje bę dą speł nia ły przy -
szłe wy mo gi UE do ty czą ce stan dar dów emi sji. Prze wi dy wa na re -
duk cja emi sji na kWh:
• dwu tle nek siar ki – 60%,
• tle nek azo tu – po nad 50%,
• cząst ki sta łe (py ły) – po nad 90%.

Vat ten fall pod no sząc bez pie czeń stwo do staw cie pła dla sto li cy,
roz po czy na bu do wę Aku mu la to ra Cie pła w Elek tro cie płow ni
Sie kier ki. Jest to pierw sza te go ty pu in we sty cja w ska li kra ju. Bu -
do wa aku mu la to ra to ko lej ny krok Vat ten fall w dzia ła niach zwięk -
sza ją cych bez pie czeń stwo ener ge tycz ne miesz kań ców War sza wy.
Fir ma w cią gu naj bliż szych kil ku lat pla nu je ko lej ne in we sty cje
zwięk sza ją ce bez pie czeń stwo do staw cie pła oraz w urzą dze nia
ochro ny śro do wi ska. Umoż li wi to za spo ko je nie za po trze bo wa nia
miesz kań ców War sza wy na cie pło i ener gię elek trycz ną oraz
znacz nie po pra wi bez pie czeń stwo za si la nia mia sta.

No wo bu do wa ny aku mu la tor ma śred ni cę 30 m, wy so kość 47 m
i po jem ność oko ło 30 ty się cy m3. Je go roz mia ry mo że my przy -
rów nać np. do… ol brzy mie go ter mo su na 150 mi lio nów fi li ża nek
ka wy lub do... 100 ty się cy wa nien cie płej wo dy. Moc ciepl na aku -
mu la to ra wy no si 300 MW, zaś ilość ener gii, ja ką moż na w nim
zgro ma dzić – 1600 MWh. Ta ka ilość ener gii wy star czy do jed no -
cze sne go ogrza nia oko ło 25 000 miesz kań w War sza wie przez ca -
łą do bę.

Prze ka za nie in we sty cji do eks plo ata cji pla no wa ne jest w lu -
tym 2009 ro ku.

Dzia ła nia na rzecz ogra ni cze nia
emi sji CO2

Vat ten fall pro wa dzi tak że dzia ła nia na rzecz ogra ni cze nia emi sji
CO2 do at mos fe ry. Od 1990 ro ku emi sja dwu tlen ku wę gla (g/kWh)
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ze wszyst kich obiek tów eks plo ato wa nych przez Vat ten fall,
zmniej szy ła się o:
• 36 proc. w sek to rze pro duk cji ener gii elek trycz nej,
• 29 proc. w sek to rze pro duk cji cie pła.

Wśród dzia łań ogra ni cza ją cych emi sję CO2 moż na wy mie nić
iden ty fi ka cję wstęp nych lo ka li za cji struk tur geo lo gicz nych po -
zwa la ją cych na za tła cza nie CO2 oraz ba da nia mo de lo we jed nej
z nich. Na prze ło mie 2008/2009 pla no wa ne są ba da nia dwóch ko -
lej nych lo ka li za cji. Pro wa dzo ne tak że są dzia ła nia na te re nie Pol -
ski ma ją ce na ce lu uzy ska nie moż li wo ści trans por tu CO2 ze źró deł
emi sji w EC Że rań i EC Sie kier ki do te go ty pu miejsc pod ziem ne -
go skła do wa nia.

We wrze śniu br. zo sta nie od da na do ru chu in sta la cja wy chwy tu
CO2 z 30 MWe w tech no lo gii oxy -fu el w elek trow ni wę glo wej
w Schwa rze Pum pe. Zgro ma dzo ne w ten spo sób do świad cze nia
zo sta ną za sto so wa ne w przy szłych in sta la cjach pla no wa nych
do bu do wy w Pol sce.

Ini cja ty wa Vat ten fall Pol ska:
plat for ma bran żo wa

W lu tym br. w sie dzi bie Mi ni ster stwa Go spo dar ki w War sza wie,
z ini cja ty wy Vat ten fall i Kra jo we go Punk tu Kon tak to we go Pro gra -
mów Ba daw czych w UE, przed się bior stwa ener ge tycz ne dzia ła ją -
ce w Pol sce po wo ła ły Pol ską Plat for mę Czy stych Tech no lo gii
Wę glo wych (Pol ska Plat for ma CTW). Bę dzie się ona kon cen tro -
wać na iden ty fi ka cji tech no lo gii moż li wych do wdro że nia w Pol -
sce oraz kwe stiach do ty czą cych bez piecz ne go trans por tu i skła do -
wa nia dwu tlen ku wę gla w po kła dach geo lo gicz nych, a tak że
wspie rać me ry to rycz nie pro ces le gi sla cyj ny do ty czą cy prze nie sie -
nia od po wied nich dy rek tyw unij nych do pol skie go pra wa. Za mie -
rza rów nież in for mo wać spo łe czeń stwo o wszel kich aspek tach
zwią za nych z czy sty mi tech no lo gia mi wę glo wy mi, w tym o wpły -
wie tych tech no lo gii na śro do wi sko.

Prze wod ni czą cym Ko mi te tu Pol skiej Plat for my Czy stych Tech -
no lo gii Wę glo wych zo stał Ja cek Pie kacz z Vat ten fall He at Po land,
Dy rek tor ds. współ pra cy z Unią Eu ro pej ską.

Vat ten fall za in te re so wa ny
elek trow nia mi wia tro wy mi

i ener gią fal mor skich

Mi mo, że Vat ten fall Pol ska za in te re so wa ny jest głów nie tech no -
lo gia mi ma ją cy mi na ce lu zmniej sze nie emi sji szko dli wych ga zów
przez elek trow nie wę glo we, to tak że zwięk sza swo je za an ga żo wa -
nie w eko lo gicz ną ener ge ty kę wia tro wą i ener gię po zy ski wa ną
z fal mor skich.

W po ło wie 2006 ro ku Gru pa Vat ten fall na była część ak ty wów
duń skiej fir my El sam, w tym elek trow nię w Za gó rzu, któ rej 100
proc. udzia łów na le ży te raz do Vat ten fall. Far ma wia tro wa Za gó -
rze skła da się z pięt na stu tur bin wia tro wych pro duk cji Ve stas V80,
o mo cy 2 MW każ da. Tur bi ny po sa do wio ne są na wie żach o wy so -
ko ści 78 me trów. Wir nik ma śred ni cę 80 m. Tur bi ny pra cu ją w za -
kre sie pręd ko ści wia tru od 4 do 25 m/s. Far ma wia tro wa zo sta ła
uru cho mio na na po cząt ku 2003 ro ku. 

Pro duk cja ener gii w elek trow niach wia tro wych uza leż nio na jest
od wa run ków po go do wych. Za kła da na śred nia dłu go okre so wa
pro duk cja dla far my wia tro wej Za gó rze, to 67 GWh rocz nie.
Po pię ciu la tach pra cy śred nia rocz na pro duk cja wy no si 63 GWh,
tj. o 6 proc. po ni żej ocze ki wa nej wiel ko ści. Przy czy ną by ła sła ba
wietrz ność w la tach 2003, 2005 i 2006. W ro ku 2006 od no to wa no
re kor do wo ni ską wietrz ność spo wo do wa ną bar dzo mroź ną zi mą
na po cząt ku ro ku i upal nym la tem. Bar dzo do brym dla ener ge ty ki
wia tro wej był 2007 rok, głów nie dzię ki cie płej i wil got nej zi mie.
W 2007 ro ku far ma wia tro wa Za gó rze wy pro du ko wa ła 72 GWh
ener gii elek trycz nej.

Vat ten fall za in we stu je 13 mi lio nów ko ron szwedz kich w pro jekt,
któ re go ce lem jest opra co wa nie tech no lo gii wy ko rzy sty wa nia
ener gii fal mor skich. W ra mach pro gra mu ener gii fal mor skich Vat -
ten fall, uru cho mio ne go je sie nią 2006 ro ku, fir ma oce ni róż ne tech -
no lo gie wy ko rzy sty wa nia fal, wpływ elek trow ni fa lo wych na śro -
do wi sko na tu ral ne, wa run ki eko no micz ne, kwe stie sie cio we oraz
spra wy zwią za ne z lo ka li za cją. Do ro ku 2020–20 proc. ener gii wy -
ko rzy sty wa nej w Unii Eu ro pej skiej ma po cho dzić z od na wial nych
źró deł.

Vat ten fall wspie ra ini cja ty wy
pro eko lo gicz ne

Fun da cja Na sza Zie mia przy zna ła w 2006 ro ku ty tuł i sta tu et kę
„Przy ja cie la Zie mi” spół ce Vat ten fall Po land AB. W 2006 ro ku
Fun da cja wspie ra na przez Vat ten fall zre ali zo wa ła, naj więk szą
do tej po ry, kam pa nię pro mu ją cą ochro nę śro do wi ska. Wy sta wa
naj lep szych prac otwar ta bę dzie w paź dzier ni ku w ga le rii na sta cji
Me tro Wi la now ska w War sza wie

Kon kurs „Po ra dy Eski mo sa” to ak cja, któ rej ce lem by ło roz po -
wszech nia nie wie dzy na te mat efek tyw ne go wy ko rzy sty wa nia
ener gii elek trycz nej i cie pła. Vat ten fall wspie rał ak cję, pu bli ku jąc
po ra dy Eski mo sa. Wraz z po ra da mi Eski mo sa uka zy wa ły się cie -
ka wost ki z ży cia lu dzi z da le kiej pół no cy. Po ra dom to wa rzy szy ło 6
py tań kon kur so wych do ty czą cych spo so bów ogra ni cze nia zu ży cia
ener gii. Do dat ko wo zo sta ły opu bli ko wa ne ma te ria ły na te mat
oszczę dza nia ener gii elek trycz nej i cie pła.

W ub.r. roz po czę to rocz ny pro gram edu ka cji eko lo gicz nej dla
War sza wy „Kli mat dla Zie mi – Cie pło dla War sza wia ków”. Je -
go ce lem jest pod nie sie nie świa do mo ści eko lo gicz nej i eko no -
micz nej miesz kań ców War sza wy i oko lic w za kre sie po sza no wa -
nia, oszczęd no ści i pra wi dło we go wy ko rzy sta nia ener gii elek -
trycz nej i cie pła. Vat ten fall zo stał głów nym part ne rem pro gra mu
or ga ni zo wa ne go przez Fun da cję Na sza Zie mia. Pa tro nat nad ak cją
ob jął Am ba sa dor Szwe cji i Pre zy dent War sza wy.

Ja cek Ko ściań ski
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Vattenfall Polska za swą działalnośc biznesową otrzymał
szereg nagród i wyróżnień. Są wśród nich m.in. tytuł „Firma
Roku Województwa Śląskiego” przyznany przez „Forbes”.
Vattenfall Heat Poland został Filarem polskiej gospodarki
2007 – tytuł przyznał „Puls Biznesu”, firmę Vattenfall Poland
Superbrands uznał za jedną z najsilniejszych marek na
polskim rynku.



N
a le żą ca do Elec tra bel Pol ska Elek trow nia Po ła niec to kon -wen cjo nal na pa ro wa elek trow nia, naj więk szy wy twór ca ener -gii w po łu dnio wo -wschod niej Pol sce. Z mo cą osią gal ną1800 MWe (8 blo ków x 225 MWe każ dy) jest jed ną z naj więk -szych elek trow ni sys te mo wych w kra ju. Ener gia elek trycz na wy pro -wa dza na jest do roz dziel ni na trzech po zio mach na pięć: 110 KV,220 KV i 400 KV. Elec tra bel Pol ska sprze da je ener gię elek trycz nądo od bior ców hur to wych i od bior ców koń co wych. Świad czy też usłu -gi na rzecz Kra jo we go Sys te mu Ener ge tycz ne go: re gu la cji mo cy sys -te mem ARCM, re gu la cji pier wot nej, re gu la cji mo cy bier nej sys te memAR NE, pra cy wy spo wej elek trow ni oraz pra cy po ni żej mi ni mum tech -nicz ne go na pa li wie pod sta wo wym. Po nad to do star cza gips, po piółi po pio ło – żuż le na po trze by bu dow nic twa i dro go wnic twa.

Na po lach in su rek cji ko ściusz kow skiej
W wy da nej przed czte re ma la ty ju bi le uszo wej pu bli ka cji z oka zji25-le cia ist nie nia Elek trow ni Po ła niec, w sło wie wstęp nym Je rzy Kak,obec nie Wi ce pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ge ne ral ny Elec tra bel S.A.zwró cił uwa gę, że w re zul ta cie de cy zji o bu do wie elek trow ni w Po łań -cu, na trwa łe zmie nił się kra jo braz, jak i ży cie miesz kań ców re gio nu.La ta 70. wnio sły w miej sco wą rze czy wi stość ra dy kal ne zmia ny. W nie -wiel kiej miej sco wo ści, ja ką wte dy był Po ła niec, roz po czę ła się bu do -wa za kła du o waż nym zna cze niu go spo dar czym i stra te gicz nym.W krót kim cza sie ży cie nie mal każ de go miesz kań ca te go re jo nu zwią -za ło się z elek trow nią, miej scem, któ re kil ku po ko le niom da ło moż li -wość pra cy i roz wo ju.Ro la tzw. wiel kich bu dów w po wo jen nych dzie jach Pol ski na przy -kła dzie elek trow ni Po ła niec świad czy wy mow nie o ich du żym spo -łecz no -go spo dar czym zna cze niu. Jed no cze śnie w przy pad ku tych in -we sty cji wi dać bar dzo wy raź nie, jak moc no pro ces in du stria li za cji za -le ży od stop nia trans fe ru no wych tech no lo gii. W ro ku 1973 po wo ła no do ży cia przed się bior stwo „Elek trow nia Po -ła niec w bu do wie”. Dziś Elek trow nia Po ła niec, ja ko część spół ki Elec -tra bel Pol ska sta no wi przy kład opty mal ne go wy ko rzy sta nia atu tówzwią za nych z kre owa niem in no wa cyj nych roz wią zań tech nicz nych,wspar tych na co dzień no wo cze sny mi me to da mi or ga ni za cji i za rzą -dza nia. Elec tra bel, część Gru py GDF SEUZ obec na jest w Pol sceod 2000 r. Jest zna ną eu ro pej ską fir mą ener ge tycz ną któ ra roz wi jaofer tę swo ich pro duk tów i usług w ca łej Eu ro pie – i jak pod kre śla kie -row nic two fir my – przy jed no cze snym do trzy my wa niu obo wią zu ją -cych stan dar dów eko lo gicz nych. Jesz cze w mi nio nym wie ku elek -trow nia w Po łań cu ko ja rzy ła się wy łącz nie ze spa la niem wę gla ka -mien ne go. Wy cho dząc na prze ciw ro sną ce mu za po trze bo wa niuna ener gię ze źró deł od na wial nych Elec tra bel Po ła niec zde cy do wał sięna re ali za cję pro gra mu in we sty cyj ne go umoż li wia ją ce go współ spa la -nie bio ma sy z wę glem ka mien nym. War to prze śle dzić ko lej ne eta py„zie lo nej me ta mor fo zy” po ła niec kiej ener ge ty ki.

Bio ma sa... nie jed no ma imię
Eko lo gicz ne ha sła ła two for mu ło wać w me diach, lecz w prak ty ceprze my sło wej ozna cza ją one ka pi ta ło chłon ne in we sty cje oraz ko -niecz ność sto so wa nia no wa tor skich roz wią zań tech nicz nych. Do brymme ry to rycz nie punk tem wyj ścia do re ali za cji pro gra mu w za kre sie„zie lo nej ener gii” w elek trow ni Po ła niec by ły bo ga te do świad cze niaElec tra bel i GDF SU EZ w za sto so wa niu bio ma sy na ca łym świe cie.Na ko niec 2007 ro ku, Elec tra bel wy twa rzał ener gię od na wial ną z wy -ko rzy sta niem bio ma sy w Bel gii, Ho lan dii i Pol sce, ma jąc 500 MWe„zie lo nej mo cy” ze współ spa la nia bio ma sy.

Współ spa la nie bio ma sy jest zgod ne z Usta wą „Pra wo ener ge tycz -ne”, pro jek ta mi Kra jo we go Pla nu Re duk cji Emi sji i Kra jo we goPla nu Alo ka cji Upraw nień, Trak ta tem Ak ce syj nym, Dy rek ty wąUE 2001/77/EC o pro mo cji ener gii ze źró deł od na wial nych, pro jek -tem Dy rek ty wy UE o ener ge tycz nym wy ko rzy sta niu bio ma sy, Dy rek -ty wą UE 2001/80/WE „LCP”, Dy rek ty wą UE 2001/81/WE „NEC”,Dy rek ty wą UE 2003/87/WE „ETS”. 
Współ cze sny „chrust”

Pod sta wo wym pa li wem eko lo gicz nym dla elek trow ni Po ła niec jestbio ma sa le śna po zy ski wa na przez La sy Pań stwo we pod czas trze bie żyi cięć sa ni tar nych, bę dą cych nie odzow nym czyn ni kiem utrzy ma niaod po wied nie go sta nu zdro wot ne go kom plek sów le śnych, a tym sa -mym nie ma ją ca istot ne go zna cze nia z punk tu wi dze nia po trzeb kra jo -we go prze my słu drzew ne go. Za kon trak to wa ne przez Elec tra bel Po ła -niec drew no nie jest wy ko rzy sty wa ne w prze my śle prze twór stwadrew na ze wzglę du na ni ską ja kość. Elek trow nia wy ko rzy stu je drew -no opa ło we, ga łę ziów kę i kar pi nę oraz od bie ra tak że wió ry, zży ny tro -cin i zrę by m.in. z tar ta ków.Przy go to wa nie bio ma sy le śnej do współ spa la nia wy ma ga wy bu do -wa nia po dob ne go za ple cza tech no lo gicz ne go, jak w prze my śle ce lu lo -zo wo -pa pier ni czym. Dla po ła niec kich ener ge ty ków wdro że nie współ -spa la nia wią za ło się z ko niecz no ścią zmian: w ukła dzie tech no lo gicz -nym, w au to ma ty ce oraz w spo so bie eks plo ata cji urzą dzeń elek trow -ni. Opra co wa no me to dy rów no mier ne go do zo wa nia mie szan ki dla
za da nej pro por cji wę giel/bio ma sa; roz sze rzo no układ za si la nia
w pa li wo o do dat ko we al go ryt my; do po sa żo no układ za si la nia
w pa li wo o do dat ko we in sta la cje; zwięk szo no czę sto tli wo ści prze -
glą dów kon tro l nych ze spo łów mły no wych; do ko na no opty ma li za -
cji pra cy ko tłów i ze spo łów mły no wych; pod ję to sys te ma tycz ne
szko le nia ob słu gi, ze szcze gól nym uwzględ nie niem ob słu gi ukła -
dów tech no lo gicz nych.Kosz ty pierw sze go eta pu in we sty cji w Po łań cu – zwią za nej z od da -niem w ro ku 2004 in sta la cji przy go to wa nia i do zo wa nia bio ma sy wy -nio sły 24,4 mln PLN. W la tach 2006–2008 na stą pi ła dal sza roz bu do wali nii bocz nej po da wa nia bio ma sy, umoż li wia ją cej współ spa la nie ko ryoraz in nych ro dza jów bio ma sy drzew nej (koszt ok. 5,6 mln PLN).

Li nia „agro”
La ta 2008–2009 wpi szą się do hi sto rii elek trow ni ja ko czas ko lej nejin we sty cji: li nii do bio ma sy rol nej. Roz bu do wa in sta la cji do agro bio -ma sy jest speł nie niem wy mo gów RMG z 19.12.2005 r. o ko niecz no -ści od ręb ne go po da wa nia bio ma sy po za le śnej. Dla te go pod ję to de cy -zję o roz bu do wie ist nie ją cej in sta la cji bio ma sy w ce lu stwo rze niamoż li wo ści od ręb ne go ma ga zy no wa nia, trans por tu i opo mia ro wa niabio ma sy po za le śnej. Za da nie to skła da się z dwóch eta pów:
Etap I – bu do wa urzą dzeń do roz ła dun ku do staw sa mo cho do wych,ma ga zy nów, urzą dzeń czysz czą cych i po mia ro wych oraz trans por to -wych dla ist nie ją ce go ukła du bio ma sy;
Etap II – bu do wa do dat ko wych ma ga zy nów za kła du prze mia łubio ma sy, ukła dów trans por to wych i do zu ją cych bez po śred nio do ko -tłów.In sta la cja współ spa la nia bio ma sy zo sta ła przy sto so wa na do uży ciabio ma sy w po sta ci m. in.: pe let ze sło necz ni ka, rze pa ku, chmie lu,wierz by ener ge tycz nej, bry kie tów ze sło my oraz wy tło ków su szuowo co we go. W po bli żu rę ba ka po wsta ła od ręb na in sta la cja do po da -wa nia i wa że nia bio ma sy „agro”. Sza cu je się, iż łącz ny koszt in we sty -cji w „zie lo ną ener gię” z bio ma sy wy nie sie 141 mln PLN.
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W elek trow ni spa la ny jest wę giel ka mien ny wy so kiej ja ko ści, a bio -ma sa obec nie sta no wi już po nad 20% spa la ne go pa li wa. A dzię ki no -wej li nii „agro” bio ma sa po cho dze nia rol ni cze go bę dzie mia ła co razwięk szy udział w pro duk cji ener gii. 
Eko lo gicz ne po żyt ki

W re zul ta cie za sto so wa nia tech no lo gii współ spa la nia na stą pi ło: ob -ni że nie in ten syw no ści emi sji CO2, o 10%, co sta no wi 86 kg/MWh;SO2 o 10%, co sta no wi 700g/MWh; ogra ni cze nie ilo ści py łów o 10%,co sta no wi 16 g/MW/h wy pro du ko wa nej ener gii, przy jed no cze snymzmniej sze niu wy ko rzy sta nia kra jo we go wę gla ka mien ne go. Po nad toza go spo da ro wa nie su chych po zo sta ło ści pro duk cji le śnej tzw. ga łę -ziów ki oraz wia tro ło mów wpły wa na po pra wę eko lo gicz nej kon dy cjila sów pol skich.W czerw cu 2006 r. za wią za ne zo sta ło kon sor cjum „Pol ska Plat for -
ma Zrów no wa żo nych Sys te mów Ener ge tycz nych Czy stej Kar bo -
che mii”, a w jej skład obok ośrod ków ba daw czych i in sty tu tów na -uko wych wszedł Elec tra bel Pol ska S.A. Uczest nic two w pra cach te gokon sor cjum wy mow nie świad czy o in no wa cyj nym za an ga żo wa niuelek trow ni w pro ce sy opty ma li za cji pro duk cji czy stej ener gii.Nie ba wem sta nie na te re nie elek trow ni Po ła niec maszt do po mia ruwia tru, i je śli wy ni ki po mia rów oka żą się ko rzyst ne to w pej za żu elek -trow ni po ja wia się rów nież... wia tra ki. 

Elec tra bel in we stu je w Po łań cu
Eko lo gicz ne wy ma ga nia wo bec ener ge ty ki wciąż ro sną. Do koń -ca ro ku 2007 Elek trow nia Po ła niec mo gła pro du ko wać ener gięelek trycz ną z ośmiu blo ków ener ge tycz nych, do trzy mu jąc obo wią -zu ją cych stan dar dów emi syj nych SO2. Po tym ter mi nie, ze wzglę duna za ostrze nie norm emi syj nych SO2, mak sy mal na pro duk cja ener -gii elek trycz nej w Po łań cu jest ogra ni czo na wy daj no ścią ist nie ją cejIOS do wiel ko ści ok. 10,7 TWh/rok. W sierp niu 2007 r. Elec tra belPol ska roz po czął roz bu do wę IOS po zwa la ją cą na pod łą cze niewszyst kich ośmiu blo ków do IOS. Obec nie pod łą czo nych jestdo niej 5 blo ków.  Wy ko naw ca mi tej in we sty cji „pod klucz” sąEl po rem Sp. z o.o. (spół ka za leż na Elec tra bel Pol ska S.A.) orazPo li mex -Mo sto stal.Sza cun ko wa war tość in we sty cji wy nie sie ok. 30 mln eu ro. W ra -mach roz bu do wy IOS bu do wa ny jest no wy ko lek tor spa lin, któ ry po -łą czy wszyst kie blo ki elek trow ni IOS. Na ukoń cze niu jest już wzno -sze nie no we go ko mi na (wys. 150 m), któ ry za stą pi dwa do tych cza so -we ko mi ny. Roz bu do wa in sta la cji od siar cza nia spa lin prze bie ga zgod -nie z har mo no gra mem. Jej za koń cze nie pla no wa ne jest na 12 li sto pa -da 2008 ro ku.

Au to ma ty ka prio ry te tem
– Głów nym ce lem roz po czę te go w 2002 ro ku „Pro jek tu AS”, czy li

au to ma ty za cji elek trow ni – in for mu je mgr inż. Mie czy sław Ko by larz,dy rek tor ds., pro duk cji – jest pod nie sie nie dys po zy cyj no ści i spraw no -
ści wy twa rza nia ener gii elek trycz nej i ciepl nej oraz ob ni że nie kosz tów
pro duk cji, m.in. po przez kom plek so we ste ro wa nie elek trow nią z jed nej
Na staw ni Cen tral nej oraz pod nie sie nie po zio mu bez pie czeń stwa pra -
cy lu dzi i urzą dzeń. Mo der ni za cję pro ce su pro duk cyj ne go roz po czę to
od bu do wy Cen tral nej Na staw ni, od da nej do eks plo ata cji w koń -
cu 2003 ro ku, do któ rej suk ce syw nie, rok po ro ku, prze no szo no ste ro -
wa nie pro ce sem pra cy ko lej nych blo ków ener ge tycz nych. Do ko na no
istot nych zmian mo der ni za cyj nych w ukła dach po za blo ko wych.
W efek cie obec nie więk szość pro ce sów pro duk cyj nych zo sta ła zauto -
ma ty zo wa na, w tym pro ces au to ma tycz ne go uru cha mia nia i od sta wia -
nia blo ku. Łącz na war to ści re ali za cji te go pro jek tu za my ka się kwo tą
ok. 142 mln PLN.Oprócz opty ma li za cji pra cy blo ków na szcze gól ne wy róż nie nie za -słu gu ją pod ję te dzia ła nia na rzecz zmniej sze nia zu ży cia ener gii na po -trze by wła sne elek trow ni. W wy ni ku cze go wskaź nik pro cen to we gozu ży cia ener gii na po trze by wła sne zmniej szy się o 0,43 punk tu pro -cen to we go.

Li der bez piecz nej pra cy

Na wet do ko nu jąc tak skró to we go prze glą du pro ble ma ty ki zwią za -nej z dzia łal no ścią ener ge ty ków z Po łań ca, nie moż na po mi nąć zna -mien ne go wy róż nie nia dla elek trow ni, ja kim jest przy zna nie Zło tej
Kar ty Li de ra Bez piecz nej Pra cy. De cy zje tę pod ję ła Ko mi sjaprzy Cen tral nym In sty tu cie Ochro ny Pra cy w War sza wie za osią gnię -cia w za kre sie po pra wy wa run ków pra cy oraz bez pie czeń stwa i ochro -ny czło wie ka w śro do wi sku pra cy. Na ce le BHP w cią gu ostat nichtrzech lat wy dat ko wa no w elek trow ni łącz nie 7 mln 863 tys. 732 zł.W lip cu br. od by ła się z po zy tyw nym wy ni kiem re cer ty fi ka cja ISO.Au dy to rzy TUV Nord prze dłu ży li elek trow ni na ko lej ne trzy la ta cer -ty fi ka ty w za kre sie ja ko ści, ochro ny śro do wi ska oraz BHP. Ak tu al niezaś trwa wdra ża nie ISO 27001, czy li sys te mu Za rzą dza nia Bez pie -czeń stwem In for ma cji.

Zie mia Ko ściusz ki
Przed mio tem osob ne go ar ty ku łu na le ża ło by uczy nić dzia łal nośćelek trow ni na rzecz spo łecz no ści lo kal nej. Za tem tyl ko kil ka in for ma -cji „z ostat niej chwi li”: Elec tra bel Pol ska wspie ra fi nan so wo m.in.dzia łal ność To wa rzy stwa Ko ściusz kow skie go w Po łań cu. 5 czerw cabr. dzię ki Elec tra bel Cen trum Me dycz ne w Po łań cu wzbo ga ci ło sięo no we USG. Elec tra bel spon so ro wał te go rocz ną szó stą już edy cję Fe -sti wa lu Kul tu ry Dzie cię cej w Pa ca no wie, zwa nego Świę tem Baj ki,a tak że tra dy cyj ny Pik nik Eko lo gicz ny. Jo asia Drza zga z kla sy Vc PSPw Po łań cu pod czas pik ni ku de kla mo wa ła wła sny wier szyk, któ ry za -czy nał się sło wa mi: „Elek trow nia jest jak basz ta / Chlu ba jest na sze gomia sta / tu taj lu dzie pra cę ma ją / o jej wy gląd wszy scy dba ją / Jej Ko -ściusz ko pa tro nu je / z gó ry wszyst ko ob ser wu je/, za co zdo by ła I miej -sce w kon kur sie, zaś lau re at ka dru gie go miej sca Mar ty na Ry bak (rów -nież kla sa Vc) w wier szu „Elek tro eko log” stwier dzi ła do bit nie: Na szaelek trow nia dba o śro do wi sko/zie le ni się nam wszyst ko/... Czy moż nasię też dzi wić, że jed na z mło dych miesz ka nek Po łań ca obro ni ła jużpra cę ma gi ster ską pt. „Dzie je elek trow ni Po ła niec”? Fak tycz nie, dla wszyst kich miesz kań ców Po łań ca elek trow nia tocoś wię cej, niż zwy kły, ty po wy za kład pra cy, stan dar do we przed się -bior stwo. Ale i elek trow nia sta ra się, aby lu dzie z Po łań ca i oko lic„zwią za li się z elek trow nią”. Z ini cja ty wy kie row nic twa elek trow nipod ję to ostat nio sta ra nia o re ak ty wo wa nie Tech ni kum Ener ge tycz ne -go w Po łań cu. Na uka, prak ty ka, a póź niej cie ka wa pra ca. Tu na miej -scu, na le wym brze gu Wi sły, nie opo dal rze ki Czar na, czy li w Po łań cu.

Ma rek Biel ski
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UDZIAŁ CHEMII
ENERGETYCZNEJ
WE WZROŚCIE
EFEKTYWNOŚCI

URZĄDZEŃ
Szczyrk, Hotel ORLE GNIAZDO,

4–6 czerwca 2008r.

TE MA TY KA KON FE REN CJI:
• Pro ble my wod no -che micz ne
• Re żi my che micz ne w ukła dach wod no-pa ro wych elek trow -

ni i elek tro cie płow ni
• Pro ble my ko ro zji i za bez pie czeń an ty ko ro zyj nych urzą dzeń

ener ge tycz nych
• No we tech no lo gie i usłu gi z za kre su che mii ener ge tycz nej
• Ba da nia dia gno stycz ne i ana li za wa run ków ciepl no -me cha -

nicz nych pra cy urzą dzeń ener ge tycz nych

KO MI TET PRO GRA MO WO -OR GA NI ZA CYJ NY KON FE REN CJI
Je rzy Trzesz czyń ski

Pro No vum Sp. z o.o. Ka to wi ce
Al fred Śli wa

Pro No vum Sp. z o.o. Ka to wi ce
Le szek Wi śniow ski

Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz ny SA
Piotr Wię cek

Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz ny SA 
Sła wo mir Kry stek

TGPE War sza wa
Gra ży na Bed na rek

BOT Elek trow nia Beł cha tów SA 
Do ro ta Są kol

PKE SA Elek trow nia Ła gi sza
An drzej Pie cha

Elek trow nia Ryb nik SA
Adam Ko ze ra

PKE SA Elek trow nia Ła zi ska 
Ta tia na Cy bul ska

Cen tral ne La bo ra to rium Do zo ru Tech nicz ne go,
Po znań

An drzej Po lew czyk
BWiK Tech -Expo Biel sko -Bia ła

Współpraca:



Przed się bior stwo Usług Na uko wo -Tech nicz nych „Pro No -
vum” Sp. z o.o. wspól nie z Po łu dnio wym Kon cer nem Ener ge -
tycz nym SA oraz To wa rzy stwem Go spo dar czym Pol skie Elek -
trow nie -Gru pa Che micz na w dniach 4-6 czerw ca zor ga ni zo -
wa ło ko lej ną, XII Kon fe ren cję Na uko wo -Tech nicz na pn:

Udział Che mii Ener ge tycz nej
we Wzro ście Efek tyw no ści Urzą dzeń

Kon fe ren cja zgro ma dzi ła po nad 200 uczest ni ków, przede
wszyst kim śro do wi sko in ży nie rów che mi ków -ener ge ty ków jak
rów nież przed sta wi cie li firm i za kła dów usłu go wych współ pra -
cu ją cych z elek trow nia mi i elek tro cie płow nia mi.

Au to rzy re fe ra tów wy gło szo nych na kon fe ren cji to spe cja li -
ści za trud nie ni w du żych elek trow niach i elek tro cie płow niach
za wo do wych, za kła dach ba daw czo -po mia ro wych, biu rach
pro jek to wych, jak rów nież zna nych fir mach i kon cer nach za -
gra nicz nych.

Te ma ty re fe ra tów sku pia ły się głów nie na pro ble mach wod -
no -che micz nych po ka zu jąc no we moż li wo ści tech no lo gicz ne
w za kre sie ob rób ki wo dy i ście ków dla ukła dów wod no -pa ro -
wych, chło dzą cych i cie płow ni czych.

Nie bra ko wa ło, rów nież re fe ra tów oma wia ją cych pro ble my
ciepl no -che micz ne i re żi mo we w eks plo ata cji urzą dzeń ener -
ge tycz nych oraz opra co wań do ty czą cych pro ble mów ochro ny
śro do wi ska.

Dys ku sje i roz mo wy ku lu aro we po ka za ły, że współ pra ca
tech nicz na po mię dzy ka drą in ży nier ską za trud nio ną w elek -
trow niach i elek tro cie płow niach a jed nost ka mi ba daw czy mi
z za ple cza ener ge ty ki i biur pro jek to wych, jak rów nież z przed -
sta wi cie la mi zna nych kon cer nów za gra nicz nych, owo cu je
sze re giem no wych roz wią zań tech no lo gicz nych ma ją cych
wpływ na stan tech nicz ny i eko no mię pra cy urzą dzeń.

Uczest ni cy kon fe ren cji nie jed no krot nie stwier dza li, że ta kie
cy klicz nie spo tka nia umoż li wia ją wy mia nę po glą dów i do -
świad czeń, co sprzy ja roz wią zy wa niu sze re gu ist nie ją cych
w elek trow niach i elek tro cie płow niach pro ble mów tech nicz -
nych. 

W cza sie kon fe ren cji mia ła miej sce wy sta wa. Swo ją ak tu al -
ną ofer tę pre zen to wa ły fir my: Ash land Po land, Uni tex, Ra dus,
Na lco Pol ska, Ecol, Ja co bi Car bons, DOW Che mi cal Com pa -
ny/P -K -P -U ORION TEC, De so tec Pol ska, Ebro Ar ma tu ren,
Tech no po miar, Pro Mi nent Do zo tech ni ka, A.P. In stru ments,
Sob tra de, BKG wa ter So lu tions, Re me d96, Ve olia Wa ter Sys -
tem, Pro No vum.

Patronat medialny:
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W
y wo dzą cy się z Nor we gii Jo tun, mię dzy na ro do wy pro du centi dys try bu tor farb an ty ko ro zyj nych, de ko ra cyj nych orazprosz ko wych jest fir mą ro dzin ną o wie lo let nich tra dy cjach.Po cząt ki się ga ją utwo rzo nej w 1920 r. przez Od da Gle dit -scha hur tow ni farb w San de fjord k. Oslo. Przy chłon nym ryn ku szyb kodo szedł on do wnio sku, że jesz cze lep szym przed się wzię ciem bę dziepo sia da nie wła sne go za kła du pro duk cyj ne go. W 1926 r. za ło żył spół kęJo tun Ke mi ske Fa brik A/S, któ ra ku pi ła zban kru to wa ną fa bry kę Gim leOl jemølle.Dziś, po po nad 80. la tach dzia łal no ści, Jo tun zaj mu je czo ło we miej -sce wśród świa to wych li de rów bran ży farb an ty ko ro zyj nych, przedewszyst kim w okrę tow nic twie, ale tak że w sze ro ko ro zu mia nym „prze -my śle lą do wym”. Wy so ką po zy cję zaj mu je tak że w seg men cie farb de -ko ra cyj nych, czy li farb uży wa nych do ma lo wa nia drew na i ścian bu -dyn ków tyn ko wa nych. W 1962 r. Jo tun stał się fir mą mię dzy na ro do wą, bu du jąc swo ją pierw -szą fa bry kę w Li bii. Za dzi wia dziś pręż ny wi ze ru nek Fir my w kra jachBli skie go Wscho du i Azji Po łu dnio wo -Wschod niej. Jo tun obec nie to 68od dzia łów w 35 kra jach oraz 40 fa bryk w 25 kra jach, w któ rych za trud -nio nych jest ok. 5,3 tys. pra cow ni ków. W 2007 r. przy cho dy ze sprze da ży Gru py Jo tun wy nio sły 1514 mln USD.Du mą fir my jest no wo cze sna, od da na do użyt ku w mar cu 2005 r. fa -bry ka farb w Du ba ju. Rocz ne zdol no ści pro duk cyj ne tej naj więk szejna Bli skim Wscho dzie i jed no cze śnie naj więk szej ze wszyst kich na le -żą cych do Jo tun fa bryk się ga ją 60 mln li trów. W li sto pa dzie te go sa me -go ro ku Król i Kró lo wa Nor we gii uro czy ście otwo rzy li no wą jed nost kępro duk cyj ną w Wiet na mie. Ko lej ny mi in we sty cja mi by ły fa bry kiw Chi nach i In diach.– Do naj bar dziej pre sti żo wych obiek tów ma lo wa nych far ba mi Jo tun

mo że my nie wąt pli wie za li czyć wie żę Eif fle’a, słyn ny sta tek pa sa żer ski
„Qu een Ma ry II”, luk su so wy 7-gwiazd ko wy ho tel Burj Al Arab w Du -
ba ju, Eu ro tu nel pod Ka na łem La Man che, Kindg dom Tra de Cen ter
w Ri ja dzie, most w Nor we gii, wy ko na ny wg ory gi nal ne go pro jek tu Le -
onar do da Vin ci oraz Bi blio te kę Alek san dryj ską w Egip cie. Ostat nio
pod pi sa no w Chi nach naj więk szy do tych czas kon trakt w hi sto rii Fir my
na 80 no wo bu do wa nych stat ków tzn. na 10 mln li trów far by – mó wi Ka -ro li na Kar wow ska -Dwo rak, Pre zes Za rzą du Jo tun Pol ska Sp. z o.o.– Kon se kwent ny wzrost na ryn kach mię dzy na ro do wych sta wia
przed na szą Fir mą cią głe wy zwa nia zwią za ne głów nie ze zmie nia ją cy -
mi się wa run ka mi ryn ko wy mi w kra jach, w któ rych je ste śmy obec ni.
Dzię ki pro fe sjo nal nej or ga ni za cji i struk tu rze Fir my je ste śmy w sta nie
spro stać tym wy zwa niom po przez bo ga ty asor ty ment ofe ro wa nych pro -
duk tów, pro fe sjo nal ny ze spół lu dzi, za so by i od po wied nie pro ce sy biz ne -
so we. 

Na szym ce lem jest uzy ska nie po zy cji li de ra na ryn kach, któ re wy bie -
ra my. W cią gu ostat nich 8 lat Gru pa Jo tun uzy ska ła śred ni rocz ny
wzrost na po zio mie 10%. Jest to bar dzo do bry wy nik. Jo tun ca ły czas in -

we stu je i pra cu je nad roz wo jem i umac nia niem świa to wej mar ki. Jest
Fir mą o bo ga tej kul tu rze or ga ni za cyj nej, spre cy zo wa nych za sa dach
dzia ła nia i fan ta stycz nej, mo ty wu ją cej at mos fe rze pra cy. Jo tun to
przede wszyst kim lu dzie, naj więk szy i naj istot niej szy ka pi tał tej Fir my.
Dla te go na sza Fir ma tak bar dzo in we stu je w lu dzi, w ich roz wój, co -
dzien ną mo ty wa cję. Wszy scy prze cho dzi my fa cho we szko le nia (tech -
nicz ne, me na dżer skie, han dlo we) pro wa dzo ne przez naj lep szych szko le -
niow ców i tre ne rów. 

Jo tun Pol ska dzia ła oczy wi ście zgod nie z przy ję tą kul tu rą or ga ni za -
cyj ną i ko rzy sta z bo ga tych do świad czeń i za so bów kon cer nu. 

Ofer ta
Jo tun spe cja li zu je się w wal ce z ko ro zją. Pro du ku je spe cja li stycz ne,wy so kiej ja ko ści far by an ty ko ro zyj ne do wszel kich za sto so wań.W ofer cie są far by al ki do we, akry lo we, wi ny lo we, po li ure ta no we, po -lie stro we, si li ko no we, wi ny lo estro we, wo do roz cień czal ne i przedewszyst kim epok sy do we, w tym epok sy do we ty pu ma stik. Ofe ru je sys -te my farb bę dą ce roz wią za nia mi dla róż nych po trzeb i wa run ków, tak -że dla eks tre mal nych, nie ty po wych sy tu acji. Są to go to we sys te my la -kier ni cze dla okrę tow nic twa, kon struk cji sta lo wych róż ne go ty pu, mo -stów, dro go wnic twa, bu dow nic twa, ko lei, ru ro cią gów, gór nic twa, prze -my słu ener ge tycz ne go i pe tro che micz ne go. Do bór od po wied nich sys te -mów an ty ko ro zyj nych po par ty jest wie lo let nim do świad cze niem, ba da -nia mi oraz naj no wo cze śniej szy mi roz wią za nia mi w bran ży.Oczy wi ście wszyst kie ofe ro wa ne pro duk ty ma ją nie zbęd ne do pusz -cze nia, ate sty i cer ty fi ka ty. I tak za kła dy pro duk cyj ne w Nor we gii i Wlk.Bry ta nii ma ją cer ty fi kat zgod ny z nor mą ISO 9001. Cer ty fi ka ty DNV,Lloyd Re gi ster, Ger ma ni sche Lloyd, ABS i PRS do ty czą ryn ku mor -skie go, a ate sty PZH, apro ba ty i re ko men da cje tech nicz ne PSE, ITBi IB DiM – ryn ku prze my sło we go. Wy kwa li fi ko wa na ka dra tech nicz napo sia da cer ty fi ka ty ukoń czo nych mię dzy na ro do wych szko leńF.R.O.S.I.O. oraz kra jo wych pre sti żo wych kur sów IB DiM.Od wie lu lat „hi tem” przed się bior stwa są far by epok sy do we ty pu„ma stik”. Dla te go też Jo tun od lat jest roz po zna wal ny na ryn ku ja ko„Ma ster of Ma stics”. Jed nym z pro duk tów tej se rii jest Jo ta ma stic Plus – far ba epok sy do -wa ty pu ma stik na kon struk cje no we i re mon to wa ne. Apli ka cja od 125do 300 mm na su cho, w jed nym przej ściu. Cha rak te ry zu je się świet nąpe ne tra cją, ad he zją i to le ran cją wil go ci. Pro du ko wa na w ko lo rach po -zwa la ją cych na peł ne kry cie far bą na wierzch nio wą już przy 30 µm po -li ure ta nu, nie za leż nie od bar wy. Po zwa la to unik nąć kosz tow ne go prze -ma lo wy wa nia. Do far by za sto so wa no uni wer sal ny, „ca ło rocz ny” utwar -dzacz (dla temp. od 0° do 40°C). Far ba po myśl nie prze szła ba da niaw prze my śle of fsho re i zo sta ła za ak cep to wa na w sys te mach Nor sokM -501. Do pusz cze nie to uzy ska ła tak że far ba epok sy do wa Jo ta co teUni ver sal – apli ko wal na na róż ne pod ło ża (stal, stal nie rdzew na, alu mi -nium, po wierzch nie me ta li zo wa ne i gal wa ni zo wa ne), o du żym za kre siegru bo ści (75–300 µm) i świet nych pa ra me trach schnię cia, utwar dza nia,prze ma lo wa nia, tem pe ra tur apli ka cji itp., za le ca na na no wo bu do wa nestat ki oraz kon struk cje sta lo we. Je den ca ło rocz ny utwar dzacz (temp.– 5° do + 40°C). Bar dzo do bre dzia ła nie an ty ko ro zyj ne i wie lo za da nio wość pro duk tupo zwa la zre du ko wać asor ty ment sto so wa nych farb, a tym sa mym ogra -ni czyć kosz ty i zre du ko wać moż li wość po my łek. No wo ścia mi są też Hard top PS5 – far ba po li si lok sa no wa za cho wu ją -ca bar wę i po łysk znacz nie dłu żej niż in ne po wło ki, rów nież do pusz czo -na do sto so wa nia w stan dar dzie Nor sok M -501, co świad czy jed no -znacz nie o jej do sko na łych wła ści wo ściach. Na to miast Hard top Fle xi– to naj bar dziej ela stycz na na ryn ku po wło ka po li ure ta no wa. Mo że byćsto so wa na za rów no ja ko far ba na wierzch nio wa w sys te mach epok sy do -wo -po li ure ta no wych lub two rzyć sys tem sa mo dziel nie w jed nej lub
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dwóch po wło kach przy bez po śred niej apli ka cji na stal. Hard top XP– ko lej na no wość wśród farb na wierzch nio wych Jo tun’a, któ rą wy róż -nia re we la cyj na zdol ność kry cia przy sto sun ko wo ni skich gru bo ściachpo wło ki. Jo ta Ar mo ur – je dy na w swo im ro dza ju po wło ka an ty po śli zgo -wa dzia ła ją ca sku tecz nie po mi mo plam ole ju, czy też w wa run kach ob -lo dze nia, apli ko wa na w gru bo ściach od 1000–3000 mi kro me trów. Se riaPen gu ard Express – bar dzo do bre ja ko ścio wo epok sy dy szyb ko sch ną ce.Pen gu ard FC – epok sy do wa far ba ty pu grun to -ema lia do stęp na w bo ga -tej ga mie ko lo ry stycz nej.Pra wie co rok Jo tun wy pusz cza na ry nek no we pro duk ty i są onewdra ża ne na ryn ku z ko rzy ścią za rów no dla Fir my, ale przede wszyst -kim z ko rzy ścią dla Klien tów.
Jo tun w Pol sce

W Pol sce fir ma sku pia się na ochro nie sta li i dzia ła w dwóch klu czo -wych bran żach: okrę tow nic twie i tzw. „prze my śle lą do wym” – dział de -ko ra cyj ny nie jest obec ny.– W Pol sce po ja wi li śmy się już w w la tach 60. ub. wie ku, jed nak głów -
nie w prze my śle stocz nio wym – na szy mi far ba mi ma lo wa no stat ki bu do -
wa ne dla za gra nicz nych ar ma to rów w stocz niach Gdy ni i Szcze ci na.
W 1999 r. w So po cie po wsta ła fir ma Jo tun Pol ska Sp. z o.o. i w ten spo -
sób zo sta ła sfor ma li zo wa na po przed nia dzia łal ność. Na ryn ku stocz nio -
wym ma my ugrun to wa ną po zy cję wśród naj sil niej szych gra czy. Udział
w tym ryn ku mo że my osza co wać na po nad 30%. Do star cza my far by
do wszyst kich du żych stocz ni w Pol sce. Naj więk sze kon trak ty re ali zu je -
my tra dy cyj nie dla Gdy ni i Szcze ci na – pre cy zu je pre zes Ka ro li na Kar -wow ska -Dwo rak.

– Na to miast od 2000 r. w stra te gii fir my po ja -
wi ła się też ofer ta prze my słu lą do we go: kon -
struk cje sta lo we, mo sty, zbior ni ki, ener ge ty ka.
Jest to ogrom ny ry nek, per spek ty wicz ny, o bar dzo
du żym po ten cja le, ale też bar dzo sil nej i licz nej
kon ku ren cji. Mi mo te go mo że my się już po chwa -
lić 7–8% udzia łem w ryn ku. W tej bran ży ma my
bar dzo am bit ne pla ny roz wo ju, zwięk sze nia po -
zio mu sprze da ży, a co za tym idzie wzro stu udzia -
łu w ryn ku i osią gnię cia po zy cji li de ra w wy bra -
nych seg men tach. Chce my, aby mar ka Jo tun by -
ła co raz bar dziej roz po zna wal na na pol skim ryn -
ku. Ubie gły rok za koń czył się dla dzia łu Pro tec ti -
ve kil ku na sto pro cen to wym wzro stem war to ści
sprze da ży w po rów na niu z 2006 r. Zde cy do wa nie
po mo gło nam w tym wy raź ne oży wie nie go spo -
dar cze i wzrost in we sty cji. Na si nor we scy udzia -
łow cy wią żą z pol skim ryn kiem du że na dzie je. Mi mo iż na nim, oprócz stocz ni, fir ma dzia łasto sun ko wo krót ko, to mo że po szczy cić się jużspo rą licz bą po ma lo wa nych obiek tów. Na le żą

do nich m.in. mo sty na Wi śle (w Dę bli nie i Szczu ci nie), most głów nyi ob jaz do wy na rze ce Wieprz w Ko śmi nie, mo sty w Po zna niu (św. Ro -cha i Kró lo wej Ja dwi gi), mo sty we Wro cła wiu oraz wie le mniej szychobiek tów mo sto wych, kła dek i es ta kad; zbior ni ki ma ga zy no we pa liww ba zie OLPP w No wej Wsi Wiel kiej, Dę bo gó rzu i Ko lusz kach, w ba -zie PERN -u na Ple ban ce (w tym dwa naj więk sze 100-ty sięcz ni ki)i w ba zie Or le nu w Świ no uj ściu, licz ne kon struk cje i zbior ni ki w ra fi ne -rii Gli mar w Gor li cach i w Ja śle, pro jek ty ty pu Off -Sho re (dźwi gina wie że wiert ni cze i ele men ty wy po sa że nia plat form) dla Nor we gii,kon struk cje mo sto we dla Szwe cji i ca ły sze reg urzą dzeń in sta la cji od -siar cza nia spa lin dla od bior cy FLSmith z Da nii, kon struk cje wiel kichga ba ry to wo hal ty pu su per mar ket, a tak że wa go ny i cy ster ny.
Ener ge ty ka

Mi mo swo ich stocz nio wych ko rze ni Jo tun ist nie je tak że w pol skiejelek tro ener ge ty ce. Z sek to rem tym fir ma wią że du że na dzie je. A że tendział go spo dar ki za wsze był trak to wa ny po waż nie świad czy człon ko -stwo w Izbie Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska.Do więk szych pro jek tów ener ge tycz nych zre ali zo wa nych w ostat -nich la tach na le żą pro jekt Ła gi sza i czę ścio wo Ja worz no II. W Ła gi -szy Jo tun był głów nym do staw cą farb do ma lo wa nia kon struk cji blo kuener ge tycz ne go i ko tła. Ra zem to ok. 180 000 m2. Za sto so wa no sys te -my ma lar skie Jo ta co te Uni ver sal + Hard top Fle xi (gru bo ści za leż neod ma lo wa nych po wierzch ni). Fir ma ko ope ro wa ła m.in. z Fo ster Whe -eler, Mo sto stal Kra ków, Eu ro kon struk cje, GZP, Pro mus, Mo sto stalOświę cim oraz Ener go mon taż Po łu dnie i Mo sto stal Słup ca. W po przed nich la tach mia ło miej sce wie le wy ma lo wań w elek -trow niach i elek tro cie płow niach: Ko zie ni ce, Po ła niec, Beł cha tów,Dol na Od ra, No wa Sa rzy na czy Łęg. Od bior ca mi farb Jo tu na by łytak że Ener go mon ta że Pół noc i Po łu dnie wy ko nu ją ce wie le in we sty -cji w elek tro ener ge ty ce. Na le ży też pa mię tać o wy ma lo wa nych ener -ge tycz nych li niach prze sy ło wych. Te ma lo wa nia mia ły miej scew po łu dnio wo -wschod niej czę ści kra ju: czte ry la ta te mu był to re -jon Lu bli na, a dwa la ta te mu – li nie w oko li cach Rze szo wa. Za gra ni cą „ener ge tycz ne pro jek ty” by ły re ali zo wa ne w ko ope ra cjiz ta ki mi fir ma mi jak ABB, Aker, AMEC, Bech tel, BP Amo co, CBIEastern An stalt, Co no co Phil lips, DOW, Exxon Mo bil, Flu or Da niel,Fo ster Whe eler, JGC, KBR, Lin de, Mit su bi shi He avy In du stries Ltd.,Sa ipem, Shaw Sto ne & We bster, Sie mens Po wer Ge ne ra tion, Tech nip,Thys sen Krupp czy Uhde. Ofe ro wa ne w Pol sce pro duk ty są wy twa rza ne w Wiel kiej Bry ta niii Nor we gii, gdzie ak tu al nie pra cu ją tak że Po la cy. Lo gi stycz nie wspie ra -ją Jo tu na dys try bu to rzy. Jo tun w Pol sce współ pra cu je z na stę pu ją cy miPart ne ra mi: Oli con -Del ta w Gdań sku i Kra ko wie, Flesh w Ka to wi cach,Ren pol w Płoc ku i Sie dl cach, CDF we Wro cła wiu i Wa da med w Gdy nii Szcze ci nie. W ma ga zy nie fir mo wym w Gdań sku i Kra -ko wie skła do wa nych jest po nad 150 tys. li trówfarb an ty ko ro zyj nych. Pro duk ty z ofer ty stan -dar do wej do star cza ne są naj póź niej w cią gu 3dni, a po zo sta łe – do 2 ty go dni. Czę sto jed nakdo sta wy są re ali zo wa ne z dnia na dzień.War to też do dać, że dział Ba dań i Roz wo juzo stał za ło żo ny w fir mie Jo tun na dłu goprzed tym, gdy te go ty pu in we sty cje za czę łydzia łać w fir mach kon ku ren cyj nych. To świad -czy wy mow nie o tym, że do roz wo ju pro duk -tów i po szu ki wa niu no wych roz wią zań przy -kła da no w fir mie Jo tun za wsze naj więk sząuwa gę. I tak jest do dziś. Co rok przy by wa no -wych, lep szych pro duk tów, a ich ja kość, speł -nia nie ocze ki wań klien tów i zgod ność z wy mo -ga mi od no śnie ochro ny śro do wi ska po zwa lafir mie Jo tun na dal szy roz wój i sta łą obec nośćw bran żo wej czo łów ce pro du cen tów farb.Je rzy Ro bert
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KA RO LI NA KAR WOW SKA -DWO -
RAK (1969), Pre zes Za rzą du
Jo tun Pol ska Sp. z o.o., jest ab -
sol went ką Skan dy na wi sty ki Uni -
wer sy te tu Gdań skie go (1993).
W 1996 r. ukoń czy ła rocz ne po -
dy plo mo we stu dia Or ga ni za cji
i Za rzą dza nia na UG oraz stu dia
MBA HR w Wyż szej Szko le
Przed się bior czo ści i Za rzą dza nia
im. Le ona Koź miń skie go w War -
sza wie (2007). Prze by ła we -
wnętrz ne szko le nia me na dżer -
skie pro wa dzo ne przez fir my Phi -
lip Mer ry Con sul ting Gro up oraz
Mer cu ri In ter na tio nal. Z fir mą Jo -
tun zwią za na jest od 1996 r.



N
a le ży do gro na trzech naj więk szych pol skich przed się -biorstw wy ko nu ją cych pra ce dla bran ży ener ge tycz nej. Po -wsta ło w 1952 r. ja ko PME iUP Ener go mon taż w Ka to wi -cach, obec nie no si mia no Ener go mon ta żu -Po łu dnie SA.W 1998 r. fir ma roz po czę ła na wła sna rę kę eks port. W no wych re -aliach ustro jo wych, w 1992 r., zo sta ła prze kształ co na w Jed no oso -bo wą Spół kę Skar bu Pań stwa, a w 1995 r. na stą pi ła jej pry wa ty za -cja ka pi ta ło wa z udzia łem in we sto ra stra te gicz ne go. W 1997 r. roz -po czę ła dzia łal ność w cha rak te rze ge ne ral ne go wy ko naw cy i za de -biu to wa ła na War szaw skiej Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych.W 2006 r. uru cho mi ła dzia łal ność de we lo per ską. Obec nie za trud -nia 770 osób, ja ko sta łych pra cow ni ków, i sta le współ pra cu jez licz ną gru pą pod wy ko naw ców i osób pro wa dzą cych dzia łal nośćna wła sny ra chu nek. Jej ob ro ty w 2007 r. się gnę ły 235 mln zł,a zysk net to wy niósł 12, 3 mln zł. Fir ma w br. za mie rza znacz niezwięk szyć przy chód – już w po ło wie ro ku jej port fel za mó wieńopie wał na 300 mln zł. Jest w trak cie bu do wy Gru py Wy ko naw czejEner ge ty ki. 

Dzia łal ność
Ener go mon taż -Po łu dnie pro wa dzi ge ne ral ne re ali za cje in we sty -cji, zaj mu je się wy twa rza niem, mon ta żem i mo der ni za cją urzą dzeńi in sta la cji prze my sło wych oraz ener ge tycz nych ta kich jak ko tłyener ge tycz ne (rusz to we, py ło we, flu idal ne, ole jo we, ga zo we),elek tro fil try i fil try wor ko we, tur bi ny pa ro we, wod ne i ga zo we,chłod nie ko mi no we i wen ty la to ro we, a tak że zaj mu je się oru ro wa -niem oraz urzą dze nia mi do na wę gla nia i od po pie la nia in sta la cji.Fir ma pro du ku je kon struk cje sta lo we wspor cze (spa wa ne i skrę ca -ne) i dźwi gni co we, ka na ły spa lin i po wie trza, wiel ko ga ba ry to weprze pust ni ce klap, za su wy, sys te my od pro wa dza nia spa lin z tur binga zo wych, ko mi ny sta lo we, ele men ty sta lo we fil trów wor ko wychi pul su ją cych oraz elek tro fil trów, zbior ni ki ci śnie nio we i bez ci -śnie nio we, ele men ty i pre fa bry ka ty ru ro cią gów. Sło wem spół kadys po nu je ogrom nym do świad cze niem w dzie dzi nie usług dla sek -to ra ener ge tycz ne go. Dość po wie dzieć, iż do tej po ry bra ła udziałprzy re ali za cji obiek tów o łącz nej mo cy 15 tys. MW. Wy ko na ła po -nad 200 ko tłów wod nych i pa ro wych, po nad 100 tur bin pa ro wych,nie mal 200 elek tro fil trów i fil trów wor ko wych. By ła obec na w nie -mal 30 kra jach świa ta. Uczest ni czy ła w naj waż niej szych in we sty -cjach kra jo wych ta kich jak elek trow nie Ja worz no, Beł cha tów i Ła -gi sza i elek tro cie płow nie Ka to wi ce, Biel sko -Bia ła i Bę dzin. W ra mach dzia łal no ści de we lo per skiej pro wa dzi ge ne ral ne wy -ko naw stwo obiek tów użyt ko wych i miesz kal nych we Wro cła wiu,Ka to wi cach i ich oko li cy. Ofe ru je tak że usłu gi – Ośro dek La bo ra -to ryj no -Ba daw czy po le ca eks per ty zy ma te ria ło we, ba da nia nisz -czą ce i nie nisz czą ce, wy na jem żu ra wi sa mo cho do wych, szko le niaspa wal ni cze, sprze daż sta li wę glo wej, sto po wej i wy ro bów hut ni -czych, sprze daż i ser wis apa ra tu ry rent ge now skiej. – Pod sta wo wą, prio ry te to wą dzia łal no ścią przed się bior stwa jestre ali za cja przed się wzięć in we sty cyj nych w bran ży bu dow nic twaener ge tycz ne go i prze my sło we go i na nich za mie rza my jesz cze głę -biej, niż do tych czas sku pić na sze dzia ła nia – mó wi Woj ciech Na -

za rek, Pre zes Za rzą du i Dy rek tor Na czel ny Ener go mon ta żu -Po łu -dnie SA. – Ne go cju je my trzy prze ję cia, roz mo wy są na wstęp nymeta pie, są to pol skie fir my z bran ży ener ge tycz nej, wy spe cja li zo wa -ne w róż nych sek to rach. Za ku pi li śmy w tym ro ku udzia ły w spół ceAmon tex z Piotr ko wa Try bu nal skie go (pro duk cja i mon taż, głów -

nie wspor czych kon struk cji sta lo wych w ener ge ty ce, pra ce re mon -to we w ko pal niach wę gla bru nat ne go, ha le ma ga zy no we w ge ne -ral nym wy ko naw stwie). Za trud nia 250 osób.No wą ini cja ty wą Ener go mon ta żu, o stra te gicz nej ran dze, jesttwo rze nie Gru py Wy ko naw czej Ener ge ty ki. – Chce my roz sze rzyćna szą dzia łal ność, przy po zo sta wie niu usług dla prze my słu ener -ge tycz ne go ja ko pod sta wo wej, o bran że kok sow ni czą, ga zow ni czączy ce men to wą – de kla ru je pre zes Na za rek. – Za mie rza my na wią -zać dłu go let nią współ pra cę z na szym oto cze niem bran żo wym tak,aby ja ko gru pa firm kom plek so wo re ali zo wać zle ce nia ta kichpart ne rów jak PKE SA, PSE SA, Fo ster Whe eler, Ar ce lor Mit tal,Al stom Po wer i in nych. W ce lu kre owa nia współ pra cy na po luwspól nej re ali za cji zle ceń za ini cjo wa li śmy po wsta nie Gru py Wy -ko naw czej Ener ge ty ki, w skład któ rej we szło sześć firm: obokEner go mon ta żu i za leż ne go od nas Przed się bior stwa Mon ta żo we -go Amon tex Sp. z o.o., są w niej Ener go żel bet SA (bu dow nic twoener ge tycz ne i prze my sło we), PRUE Pie cha -So lak Sp. z o.o. (re -mont i mon taż ma szyn, w tym tur bin), J.T.C. SA (bu do wa sys te -mów kom pu te ro wych, au to ma ty ka i elek try ka) i Ener gia WIR (pro -jek to wa nie, nad zór in ży nier ski i tech no lo gicz ny). Ja ko GWE za -mie rza my uczest ni czyć w prze tar gach, wiem, że tak po my śla nąkom plek so wą ofer tą, za pew nia ją cą sze ro ki wa chlarz prac, są za -in te re so wa ni po ten cjal ni in we sto rzy. 
Kon trak ty

Ka to wic ki Ener go mon taż w swej struk tu rze or ga ni za cyj nej dys -po nu je dwo ma od dzia ła mi.– W Ła zi skach jest zlo ka li zo wa ny Dział Pro duk cji Mon ta żo wej,a w Ła gi szy – Za kład Pro duk cji Prze my sło wej, w któ rym wy ko nu -je my wy so ce prze two rzo ne kon struk cje sta lo we dla ener ge ty ki – in -for mu je An drzej Hoł da, wi ce pre zes i dy rek tor han dlo wy Ener go -mon ta żu - Po łu dnie SA. – Ostat nio wy gra li śmy prze targ na in sta la -cję spa la nia bio ma sy w Ja worz nie, ro bi my obec nie w Beł cha to wie,we współ pra cy z fir mą Ste inmüller In stand set zung Kra ftwer keGmbH, część sil ni ko wą ko tła – war to do dać, iż na 60 tys. wy ko na -nych spo in, przy pró bie wod nej oka za ło się, iż po pra wy wy ma ga je -dy nie 11; ten wy nik sta no wi po twier dze nie zna ko mi tych kwa li fi ka -cji na szych pra cow ni ków i wy so kiej ja ko ści wy ko ny wa nych przeznich prac. Mó wiąc o pra cow ni kach mu szę po wie dzieć, iż dys po nu -je my ka drą naj wyż szej kla sy, za trud nia my co ja kiś czas no wych in -ży nie rów, chęt nie po wi ta my w na szej fir mie in ży nie rów spa wal ni -ków, bo tych po trze bu je my naj bar dziej. Je ste śmy sil nie za an ga żo -wa ni w pra ce na rzecz ener ge ty ki prze my sło wej, uczest ni czy myw re ali za cji dwóch obec nie naj więk szych in we sty cji w tej bran żyw Pol sce – blo ku ener ge tycz ne go 400 MW w Ła gi szy (PKE) i blo -ku 858 MW w Beł cha to wie (BOT), we współ pra cy z kon cer nem Al -stom Po wer, któ ry jest ge ne ral nym wy ko naw cą w kon sor cjum z Ra -fa ko. War tość tych zle ceń opie wa na ok. 60 mln zł. Bie rze my udziałw re mon tach ist nie ją cych blo ków w Beł cha to wie. Re ali zu je my kon -trak ty dla prze my słu hut ni cze go, che micz ne go i ra fi ne ryj ne go. Za -mie rza my par ty cy po wać w przy go to wy wa nych dwóch du żych in -we sty cji w prze my śle ce men to wym i kok sow ni czym. Już re ali zu je -my z Po li mexem du ży kon trakt, o war to ści kil ku dzie się ciu mi lio -nów zło tych, w Kok sow ni „Przy jaźń”. Je śli cho dzi o usłu gi eks por -to we to w 2007 r. sta no wi ły ok. 24 proc. ogól ne go prze ro bu, w tymro ku ich po ziom bę dzie niż szy (m. in. z po wo du wy so kie go kur suzło te go). Pro wa dzi my pra ce, we współ pra cy z fir mą E.ON An la -
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Koncentracja
na podstawowym biznesie



gen se rvi ce GmbH, w elek trow niach nie miec kich (w Niem czech,w Lüden sche id, ma my Biu ro Tech nicz ne). Współ pra cu je my owoc -nie z fir mą Au strian Ener gy, któ rej do star czy li śmy m.in. pre fa bry -ko wa ne ele men ty ko tłów (kon struk cje sta lo we). Za bie ga my o du żekon trak ty na ryn kach nie miec kim i ho len der skim, ich war tość prze -kra cza 20 mln zł.
Stan bran ży 

Ro dzi mą ener ge ty kę cze ka ją ogrom ne in we sty cje – już zo sta łyroz po czę te, choć na znacz nie za ni żo ną, wo bec po trzeb, ska lę.– To czym dys po nu je pol ska ener ge ty ka trze ba utrzy mać w eks -plo ata cji – uwa ża An drzej Hoł da. – Blo ki ni skiej mo cy czy li 120i 200 MW na le ży mo der ni zo wać. Bu do wa no wych blo ków ener ge -tycz nych to przed się wzię cie skom pli ko wa ne, wy ma ga ją ce wiel -kich na kła dów i cza so chłon ne. Od de cy zji o bu do wie do roz po -czę cia jej re ali za cji mi ja kil ka lat, trze ba stwo rzyć pro jekt, stu -dium opła cal no ści, po trzeb ne są uzgod nie nia etc. Pol ska obec nieza bie ga o to, by być jed nym z 2-3 kra jów Unii Eu ro pej skiej,w któ rych bę dą pi lo ta żo wo in sta lo wa ne in sta la cje wy chwy ty wa -nia dwu tlen ku wę gla. Je śli uda się je za in sta lo wać przy fi nan so -wym wspar ciu UE, to jest du że praw do po do bień stwo, że po wsta -ną no we blo ki ener ge tycz ne du żych mo cy (zgod nie z dy rek ty wa miunij ny mi po ro ku 2012 wej dą w ży cie bar dzo za ostrzo ne prze pi sydo ty czą ce emi sji CO2 ). Te pro gra my pi lo ta żo we, je śli zo sta nąuru cho mio ne, bę dą re ali zo wa ne w BOT i PKE. Bez pie nię dzyz Unii bę dzie po waż ny pro blem z opła cal no ścią tych in we sty cji.Co do ewen tu al nej bu do wy w Pol sce elek trow ni ją dro wej je stemdość scep tycz ny (rząd ma pod jąć de cy zję w tej kwe stii pod ko niecbr.). Czas re ali za cji ta kiej in we sty cji się ga 15 lat. Co wię cej niema jesz cze w na szym kra ju kli ma tu spo łecz ne go sprzy ja ją ce go ta -kiej in we sty cji. Pol ska dys po nu je ogrom ny mi za so ba mi wę gla ka -

mien ne go i bru nat ne go, i na ba zie tych no śni ków ener gii po win -na roz wi jać swo ją ener ge ty kę.Zda niem Woj cie cha Na zar ka, je ste śmy na po cząt ku no wych in -we sty cji w ro dzi mej ener ge ty ce. – To jesz cze nie jest to, co być po -win no – twier dzi. – Już obec nie, w rocz nej ska li, po win no przy by -wać 1000 MW net to. Naj waż niej szy pro blem to pie nią dze. Do pó kisię nie po ja wią, nie ru szą zna czą ce in we sty cje. Moż na mieć na -dzie ję, że kon cer ny ener ge tycz ne wej dą na gieł dę i ścią gnię te z ryn -ku pie nią dze prze zna czą na in we sty cje. Wszyst kie kon cer ny ma jąw swych pla nach bu do wę blo ków ener ge tycz nych na Ślą sku. Sze fo wie Ener go mon taż -Po łu dnie SA są prze ko na ni, iż w nie da -le kiej przy szło ści ru szą i bę dą kon se kwent nie re ali zo wa ne ogrom -ne in we sty cje ener ge tycz ne. Sło wem li czą na bo om in we sty cyj nyw pol skiej ener ge ty ce. I swój biz nes, w jak naj szer szym za kre sie,głów nie w tej bran ży lo ku ją.Koń cząc po wiedz my jesz cze, iż ka to wic kiej spół ce nie jest ob cepo ję cie spo łecz nej od po wie dzial no ści biz ne su. Pro wa dzi dzia łal -ność cha ry ta tyw ną po ma ga jąc lo kal nym do mom dziec ka. Wspie raje fi nan so wo i ob da ro wu je oko licz no ścio wy mi pacz ka mi. Opie ku -je się Do mem Dzien ne go Po by tu w Szo pie ni cach i Do mem Ma łe -go Dziec ka My sło wi ce. Po ma ga w or ga ni za cji warsz ta tów te ra piiza ję cio wej i wcza sów re ha bi li ta cyj nych dla dzie ci nie peł no spraw -nych. Wspie ra po nad to Fun da cję Go du la -Ho pe, Fun da cję Roz wo -ju Kar dio chi rur gii In ter wen cyj nej i Fun da cję Roz wo ju Kar dio chi -rur gii w Za brzu. Nie za po mi na też o oso bach in dy wi du al nych cięż -ko do świad czo nych przez los. Jest rów nież do bro czyń cą kul tu ryza sia da jąc w Ra dzie Me ce na sów Te atru Ślą skie go. Ja ko spon sorofi cjal ny wspie ra tak że wy da rze nia spor to we ta kie jak np. Tur niejTe ni so wy Ka to wi ce Open. Ostat nio na wią za ła współ pra cę z Fun -da cją Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Ka to wi cach.
An drzej Uznań ski
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WOJ CIECH NA ZA REK ob jął funk cję pre ze sa Za rzą du, dy rek to ra na czel ne go Ener go mon ta żu Po łu -
dnie SA na po cząt ku wrze śnia 2007 ro ku. Je go głów nym za da niem jest zwięk sze nie zy sków i roz -
wój Gru py Ka pi ta ło wej Ener go mon ta żu Po łu dnie S.A. Od po cząt ku ka rie ry za wo do wej był zwią za ny
z ryn kiem kon struk cji sta lo wych w tym ener ge ty ki. W la tach 1996 do 2001 nad zo ro wał pra ce wy ko -
ny wa ne dla elek trow ni Ja worz no, Beł cha tów oraz wszyst kich elek tro cie płow ni w Ło dzi. Po nad to
w la tach 2004–2007 nad zo ro wał pra ce dla firm Sie mens, Al stom oraz elek trow ni Ła gi sza i Beł cha -
tów. Do sko na le zna bran żę dzię ki peł nie niu mię dzy in ny mi funk cji człon ka Ra dy Pol skiej Izby Kon -
struk cji Sta lo wych oraz wi ce pre ze sa Pol skiej Izby Prze my sło wo -Han dlo wej Bu dow nic twa, Od dział
Śląsk.
W swo jej do tych cza so wej ka rie rze za rzą dzał gru pą ka pi ta ło wą za trud nia ją cą 750 pra cow ni ków oraz
spół ką pro duk cyj ną za trud nia ją cą oko ło 170 pra cow ni ków. W cią gu trzech lat od ob ję cia sta no wi ska
pre ze sa Za rzą du Za kła du Kon struk cji Spa wa nych Fer rum Sp. z o.o. prze pro wa dził peł ną re struk tu ry -
za cję przed się bior stwa zwięk sza jąc trzy krot nie je go przy cho dy ze sprze da ży i wie lo krot nie zysk.
Na za rek jest ab sol wen tem Po li tech ni ki Ślą skiej w Ka to wi cach. Stu dio wał na Wy dzia le Me ta lur gicz -

nym, na kie run ku me cha nicz no -hut ni czym. Ma 44 la ta. Jest Prze wod ni czą cym Ra dy Nad zor czej Hu ty Za brze SA oraz człon kiem
Lo ży Ka to wic kiej Bu si ness Cen tre Club.

AN DRZEJ HOŁ DA ob jął funk cję wi ce pre ze sa Za rzą du, dy rek to ra han dlo we go Ener go mon ta żu Po łu -
dnie S.A. na po cząt ku mar ca 2008 r. Ka rie rę za wo do wą roz po czął w ro ku 1979 pra cu jąc do 1994 r.
w Ko pal ni Wę gla Ka mien ne go „Kle ofas” w Ka to wi cach na sta no wi skach od pra cow ni ka fi zycz ne go
po przez kie row ni ka dzia łu za opa trze nia i go spo dar ki ma te ria ło wej, aż po głów ne go spe cja li stę ds.
za opa trze nia. W la tach 1994–1997 peł nił sta no wi sko dy rek to ra Biu ra Za opa trze nia i Go spo dar ki Ma -
te ria ło wej w Ka to wic kim Hol din gu Wę glo wym S.A. W la tach 1997 -1999 pra co wał w Ślą skich Za kła -
dach Zbo żo wo -Mły nar skich SA w Za brzu po cząt ko wo ja ko czło nek Za rzą du, dy rek tor ds. han dlo -
wych a na stęp nie pre zes Za rzą du. W 1999 r. pia sto wał sta no wi sko wi ce pre ze sa Za rzą du Przed się -
bior stwa Mon ta żu Urzą dzeń Elek trycz nych S.A. w Ka to wi cach. Na prze ło mie lat 2000/2001 był do rad -
cą Za rzą du a na stęp nie dy rek to rem Biu ra Han dlo we go oraz pro ku ren tem w ka to wic kim Cen tro za -
pie SA. W la tach 2003–2006 w Za kła dach Urzą dzeń Tech nicz nych „WA MAG” SA w Wał brzy chu peł nił
funk cję pre ze sa Za rzą du, dy rek to ra na czel ne go. Od 2006 ro ku pra co wał w Za kła dzie Kon struk cji
Spa wa nych Fer rum Sp. z o.o. w Ka to wi cach po cząt ko wo ja ko czło nek Za rzą du, dy rek tor han dlo wy
a na stęp nie pre zes Za rzą du, dy rek tor na czel ny.
Jest ab sol wen tem Aka de mii Eko no micz nej w Ka to wi cach. W 1995 r. uzy skał na Uni wer sy te cie Ślą -

skim w Ka to wi cach dy plom se me stral ne go se mi na rium pra wa go spo dar cze go i han dlo we go, a w 1998 ukoń czył Po dy plo mo we
Stu dium Po li ty ki Mar ke tin go wej w Szko le Głów nej Han dlo wej w War sza wie. Obec nie jest w trak cie stu diów po dy plo mo wych
MA STE RE „In ży nie ria fi nan so wa i ban ko wość” w Eco le Su per ieu re de Com mer ce w Tu lu zie we współ pra cy ze Ślą ską Mię dzy -
na ro do wą Szko łą Han dlo wą. Ma 49 lat. W 1994 r. uzy skał w Mi ni ster stwie Prze my słu i Han dlu dy plom kan dy da ta na człon ka rad
nad zor czych w jed no oso bo wych spół kach Skar bu Pań stwa. W 1998 r. ukoń czył w Bu enos Aires kurs GA FTA w za kre sie kon -
trak tów i ar bi tra ży. Od 2000 ro ku po sia da za świad cze nie Sto wa rzy sze nia Syn dy ków w Ka to wi cach o ukoń cze niu kur su na Syn -
dy ków Upa dło ści.



Ro sną ce wy ma ga nia zwią za ne z ochro ną śro do wi ska i spa la -
niem róż no rod nych pa liw spo wo do wa ły, że tech no lo gie spa la nia
w ko tłach ze zło żem pę che rzy ko wym (Bub bling Flu idi zed Bed
– BFB) oraz w ko tłach ze zło żem cyr ku la cyj nym (Cir cu la ting Flu -
idi zed Bed – CFB) zo sta ły za adap to wa ne i wy ko rzy sta ne do pro -
duk cji cie pła i ener gii elek trycz nej w wie lu elek trow niach i elek tro -
cie płow niach na ca łym świe cie. Jed no cze sne osią gnię cie ni skie -
go po zio mu emi sji (wy so ka spraw ność spa la nia) dla róż nych ob -
cią żeń ko tła przy du żej ela stycz no ści pa li wo wej jest wy zwa niem
nie tyl ko dla do staw ców tech no lo gii, ale rów nież dla do staw ców
sys te mów ste ro wa nia. My wy ko rzy stu je my nie za wod ną plat for mę
au to ma ty za cji – met soD NA – w po łą cze niu z za awan so wa ny mi al -
go ryt ma mi ste ro wa nia.

Wy ko rzy sty wa nie peł ne go po ten cja łu
tech no lo gii FBB

Po wszech nie zna na za leż ność po mię dzy sku tecz no ścią wią za -
nia siar ki, ni ską tem pe ra tu rą spa la nia oraz ni ską emi sją NOx jest
cha rak te ry stycz na dla spa la nia ze zło żem flu idal nym. W ce lu osią -
gnię cia opty mal ne go punk tu pra cy, w któ rym uzy sku je my wszyst -
kie ko rzy ści wy ni ka ją ce z tech no lo gii flu idal nej, na le ży kon tro lo -
wać jed no cze śnie zmia ny ja ko ści pa li wa, prze pły wu po wie trza
do spa la nia, po zio mu tle nu w spa li nach oraz tem pe ra tu ry zło ża.
We wszyst kich elek trow niach i elek tro cie płow niach, gdzie zo stał
za in sta lo wa ny sys tem met soD NA wraz z plat for mą in for ma tycz ną
DNA hi sto rian oraz na szą obiek to wą i in ży nier ską wie dzą, cel ten
zo stał osią gnię ty.

Met so Au to ma tion do star cza kom plet ne roz wią za nie au to ma ty -
za cji dla pro ce sów wy twa rza nia ener gii i cie pła obej mu ją ce ste ro -
wa nie ko tłem i tur bi ną, przy go to wa niem wo dy, ukła da mi po da wa -
nia pa li wa oraz mo ni to ro wa nie po zio mu emi sji. Ści śle współ pra -
cu je my z wio dą cy mi pro du cen ta mi ko tłów CFB i BFB, ta ki mi jak
Fo ster We eler, RA FA KO, Met so Po wer. 

Na szy mi pol ski mi klien ta mi, któ rzy wy ko rzy stu ją ko tły CFB są:
Elek tro cie płow nia Sta ro gard, PKE SA – Elek trow nie Sier sza
i Ła gi sza (pro jekt w re ali za cji), Vat ten fall He at Po land SA – EC
Że rań, Po lish Ener gy Part ners SA – EC Sa turn, Świe cie (pro jekt
w re ali za cji).

Cią głe udo sko na la nie

W zmie nia ją cych się wa run kach biz ne so wych i pro ce so wych
ko tły flu idal ne da ją prak tycz ne moż li wo ści zwięk sze nia kon ku ren -
cyj no ści na szych Klien tów. Ich isto tą jest ła twość do sto so wa nia
ko tła flu idal ne go do spa la nia róż nych pa liw, w tym sze ro ko po ję -
tej „bio ma sy”. 

Po sia da my sze reg roz wią zań, któ re umoż li wia ją opty ma li za cję
wy daj no ści, po więk sza nie efek tyw no ści eko no micz nej i mo ni to ro -
wa nie pra cy ko tła przy sta le zmie nia ją cej się ja ko ści spa la nych
pa liw.

Zro zu mie nie pro ce su jest ele men tem de cy du ją cym o moż li wo -
ści po pra wie nia pra cy ko tła. Dla te go za pew nia my do stęp do na -
szych naj lep szych eks per tów, któ rzy sku pia ją się na roz po zna niu
pro ble mów i przed sta wie niu moż li wo ści lep sze go wy ko rzy sta nia
po ten cja łu ko tła. Za kres ich dzia ła nia jest ści śle uzgad nia ny
z Klien tem i prze waż nie po le ga na wy ko na niu te stów przy nor mal -
nej pra cy ko tła i pró bie do stro je nia ist nie ją cych pę tli re gu la cji. Wy -
ni kiem dzia ła nia eks per tów jest ra port wska zu ją cy po ten cjał po -
pra wy efek tyw no ści. 

Kon ty nu acją dzia łań eks per tów jest za zwy czaj wdro że nie apli -
ka cji z za awan so wa ny mi al go ryt ma mi ste ro wa nia, któ re są pa ra -
me try zo wa ne zgod nie z wy mo ga mi kon kret ne go pro ce su. Naj -
czę ściej wdra ża ne apli ka cje na sze go au tor stwa to Kom pen sa tor
War to ści Opa ło wej – FBB Fu el Po wer Com pen sa tor oraz Opty -
ma li za tor Spa la nia – FBB Com bu stion Opti mi zer.

Apli ka cja „Kompensator Wartości Opałowej”

Apli ka cja FBB Fu el Po wer Com pen sa tor ob li cza zmia ny war to -
ści opa ło wej mie szan ki pa liw i ste ru je po daj ni ka mi tak, aby usta -
bi li zo wać jed no cze śnie spa la nie i wy daj ność ko tła. Es ty ma cja
war to ści opa ło wej ba zu je na wy ko ny wa nym w try bie cza su rze -
czy wi ste go bi lan sie ma sy i ener gii ko tła oraz na ob li cze niach zu -
ży cia tle nu przy spa la niu. Al go rytm ten po zwa la na szyb sze zmia -
ny skła du pa liw po da wa nych do ko tła i bez za kłó ca nia cy klu wod -
no pa ro we go. Apli ka cja rów no cze śnie istot nie ła go dzi za kłó ce nia
przy zmie nia ją cym się ob cią że niu jed nost ki – za po trze bo wa niu
na pa rę.

Aplikacja „Optymalizator Spalania”

Jed nym z klu czo wych wy zwań w pro ce sie spa la nia ze zło żem
flu idal nym jest za rzą dza nie tem pe ra tu ra mi po szcze gól nych stref
spa la nia. Tem pe ra tu ry te ma ją istot ny wpływ na re ak cje che micz -
ne: od siar cza nie, dy na mi kę i efek tyw ność spa la nia oraz two rze -
nie tlen ków azo tu. Opty ma li za tor spa la nia wy ko rzy stu je al go ryt -
my lo gi ki roz my tej, któ ra ma za za da nie utrzy mać tem pe ra tu rę
zło ża ko tła na opty mal nym po zio mie. Aby osią gnąć wy so ką sku -
tecz ność i wy daj ność spa la nia, FBB Com bu stion Opti mi zer mi ni -
ma li zu je jed no cze śnie nad miar tle nu oraz re gu lu je sy me trię spa -
la nia.

Aplikacje do Zarządzania Procesem

W uzu peł nie niu do za awan so wa nych al go ryt mów ste ro wa nia
pro ce sem wy ko nu je my kom plek so we apli ka cje wspo ma ga ją ce
za rzą dza nie elek trow nia mi i elek tro cie płow nia mi – Plant Ma na ge -
ment Ap pli ca tions (PMA). Zo sta ły one spe cjal nie za pro jek to wa ne
do mo ni to ro wa nia i ra por to wa nia wiel ko ści pro duk cji oraz jej efek -
tyw no ści, w tym zu ży cia pa liw. Hur tow nia da nych DNA hi sto rian
jest rów nież plat for mą do mo ni to ro wa nia i ra por to wa nia emi sji.
Za kres na szej dzia łal no ści roz po czy na się od wy ty cze nia gra nic
ob sza rów bi lan so wa nia i kon tro li ukła dów po mia ro wych. Jed no -
cze śnie, Klien tom po ma ga my w przy go to wa niach do au dy tów
wy ko ny wa nych przez jed nost ki no ty fi ko wa ne. Ob li cze nia klu czo -
wych wskaź ni ków uj mu ją mię dzy in ny mi: spraw ność ko tła, spraw -
ność tur bi ny, spraw ność blo ku ener ge tycz ne go, wiel kość pro -
duk cji w ko ge ne ra cji lub z od na wial nych źró deł ener gii.

Wykorzystanie znakomitych możliwości
technologii FBB

Met so Au to ma tion, ze swo im 30-let nim do świad cze -
niem, jest wio dą cą fir mą na ryn ku ste ro wa nia i za rzą -
dza nia ko tła mi flu idal ny mi FBB. W tym cza sie za po -
mo cą na szych sys te mów zauto ma ty zo wa li śmy dłu gi
sze reg jed no stek wy twór czych, po cząw szy od tych
naj mniej szych a skoń czyw szy na naj więk szym
w świe cie ko tle FBB na pa ra me try nad kry tycz ne.
Dzię ki tym do świad cze niom za rów no z pro jek ta mi
„gre en field” jak i przy mo der ni za cji ist nie ją cych jed -
no stek, je ste śmy w sta nie spro stać, a na wet prze wyż -
szyć wy ma ga nia na szych Klien tów.

Met so Au to ma tion to do świad cze nie i kom pe ten cja
Ocze ku jesz wy ni ków? Zwróć się do Met so



metsoDNA CR jest nową 
generacją platformy 
automatyzacji i informatyzacji 
procesu. Obejmuje ona 
sterowanie procesem, 
maszynami, napędami i jakością. 
System metsoDNA CR może 
być budowany począwszy od 
mikrosystemu – zawierającego 
najmniejszy na świecie, 
w pełni funkcjonalny, interfejs 
operatorski, po system sterujący 
i zarządzający całymi zakładami 
w strukturach korporacji.

Warstwa Operatorska - Użytkownika    

 na DNAreport 

Warstwa Automatyzacji Procesu

 metsoACN

Aplikacje na Cały Cykl Życia Procesu

 zarządzania aparaturą obiektową

Warstwa 
Automatyzacji 
Procesu

Aplikacje na Cały Cykl 
Życia Procesu

MARZY MI SIĘ SYSTEM PRZYJAZNY, PROSTY W 
OBSŁUDZE, ELASTYCZNY W ROZBUDOWIE

BEZ NIESPODZIANEK 
BO CHCĘ SPAĆ 

SPOKOJNIE

POTRZEBUJĘ AUTOMATYKI NAJNOWSZEJ GENERACJI

INTUICYJNY INTERFEJS

CO ZA SEN... 

GDY OCZEKUJESZ WYNIKÓW 
ZWRÓĆ SIĘ DO METSO

JEDNA PLATFORMA DO WSZYSTKICH ZADAŃ

ŁATWOŚĆ MIGRACJI I UAKTUALNIEŃ

TO NIE SEN!

STEROWANIE KOTŁEM, TURBINĄ 
I INSTALACJAMI POMOCNICZYMI

WYSOKI POZIOM DYZPOZYCYJNOŚCI

Metso Automation jest globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań automatyzacji. Projektuje i wdraża rozproszone systemy sterowania, 

Papiernictwa i Przemysłu procesowego.



H
i sto ria Biu ra Stu diów, Pro jek tów i Re ali za cji ENER GO -
PRO JEKT -KA TO WI CE SA roz po czę ła się w 1949 r. – wów -
czas po wsta ła ka to wic ka eks po zy tu ra Głów ne go Biu ra Pro jek -
tów Ener ge tycz nych Ener go pro jekt w War sza wie.

– Fir ma roz po czę ła dzia łal ność ja ko biu ro pro jek tów słu żą ce po wo -jen nej od bu do wie ener ge ty ki – mó wi dr inż. An drzej Ko wal ski, pre zes
Za rzą du, dy rek tor ge ne ral ny ENER GO PRO JEK TU -KA TO WI CE SA.,
kie ru ją cy nim od 18 lat. – W la tach 50. za da niem fir my by ło pro jek to -wa nie no wych elek trow ni, któ re mia ły za pew nić ener gię dy na micz nieroz wi ja ją ce mu się prze my sło wi. Zo sta ły za pro jek to wa ne wszyst kie elek -trow nie i elek tro cie płow nie zlo ka li zo wa ne na po łu dniu Pol ski, m.in. Ja -worz no I i II, Ska wi na, Ła zi ska, Cho rzów, Za brze, Sier sza, Ła gi szai Ryb nik. Mo men tem prze ło mo wym, i to nie ko rzyst nym dla funk cjo no -wa nia i roz wo ju przed się bior stwa, był rok 1980 – koń czy ły się wiel kiekra jo we in we sty cje w ener ge ty ce, zaj mo wa li śmy się nie wiel ki mi pra ca -mi na rzecz elek tro cie płow ni (Ka to wi ce, Ra dom, Kiel ce, Lu blin i Gło -gów). Na szczę ście by li śmy w trak cie re ali za cji, we współ pra cy z Za -mech -El bląg i Ra fa ko -Ra ci bórz, du że go pro jek tu eks por to we go w ów -cze snej Cze cho sło wa cji. Do świad cze nie i zdo by ta dzię ki nie mu wie dzabar dzo się przy da ły po ro ku 1990, czy li w re aliach go spo dar ki ryn ko -wej. Na prze ło mie lat 80/90. roz po czę li śmy pra ce stu dial ne mo der ni za -cji Elek trow ni Tu rów. To zle ce nie przez wie le lat by ło dla nas cen nymdo świad cze niem tech nicz nym i in te lek tu al nym. By ła to od bu do wa 6 blo -ków ener ge tycz nych, w zu peł nie no wej w tam tym cza sie w Pol sce, tech -no lo gii ko tłów flu idal nych. By ły to pierw sze te go ty pu i naj więk szena świe cie blo ki z ko tła mi flu idal ny mi na wę giel bru nat ny. Ostat ni, szó -sty blok uru cho mio ny zo stał już na po cząt ku obec nej de ka dy. To dzie łojest po dziś dzień wi zy tów ką na szych moż li wo ści. 

Do ro ku 1993 Ka to wic kie Biu ro by ło jed nym z sze ściu za kła dów
funk cjo nu ją cych w struk tu rze Głów ne go Biu ra Stu diów i Pro jek tów
Ener go pro jekt z sie dzi bą w War sza wie.

– W la tach 1993–94 wszyst kie za kła dy zo sta ły spry wa ty zo wa ne na ta -kich sa mych za sa dach, jak na sza fir ma – po wsta ły spół ki ak cyj ne za ło -żo ne przez pra cow ni ków z 20 proc. udzia łem Głów ne go Biu ra, bę dą ce -go w dal szym cią gu przed się bior stwem pań stwo wym. Udział ten zo stałw 1999 r. od ku pio ny i ca ły 100 pro cen to wy pa kiet ak cji na szej fir my zna -lazł się rę kach pry wat nych. W ostat nich la tach otrzy mu je my re gu lar nieofer ty prze ję cia ka pi ta ło we go ze stro ny po ten cjal nych in we sto rów kra -jo wych i za gra nicz nych, ale zgod nie z wo lą ak cjo na riu szy – od po wia da -my od mow nie. 
Ofer ta

ENER GO PRO JEKT -KA TO WI CE SA spe cja li zu je się w pro jek to -
wa niu kon wen cjo nal nych elek trow ni, elek tro cie płow ni i cie płow ni,
ofe ru jąc kom plek so wą ob słu gę pro ce su in we sty cyj ne go.

– Ro bi my nie mal wszyst ko z ma ły mi wy jąt ka mi – mó wi pre zes Ko wal -
ski. – Nie ma my pra cow ni wod nej i te le tech nicz nej, ale na tym po luwspół pra cu je my ze sta ły mi pod wy ko naw ca mi. Po dob nie ma się rzeczw przy pad ku pro jek to wa nia dróg do jaz do wych i to rów ko le jo wych. Ja -ko fir ma in ży nier ska, prócz pro jek to wa nia, wy stę pu je my w ro li ge ne ral -ne go re ali za to ra in we sty cji, spe cja li zu jąc się jed no cze śnie w re ali za cjisys te mów au to ma ty ki (opro gra mo wa nie i bez po śred ni mon taż przy rzą -dów w sza fach ste row ni czych). 

Szcze gó ło wo rzecz uj mu jąc ofer ta ka to wic kiej fir my obej mu je:
• tech no lo gię wy twa rza nia ener gii elek trycz nej i ciepl nej,
• tech no lo gię wy twa rza nia ener gii w si łow niach die slow skich,
• or ga ni za cję sys te mów cie płow ni czych w aglo me ra cjach miej -

skich,

• go spo dar kę wę glem, ole jem opa ło wym, tur bi no wym i trans for ma -
to ro wym,
• go spo dar kę od pa da mi pa le ni sko wy mi (w tym uni ka to wa na ska lę

świa to wą tech no lo gia trans por tu i skła do wa nia od pa dów pa le ni -
sko wych – tzw. su spen sja),
• tech no lo gie oczysz cza nia spa lin: od py la nie, od siar cza nie, de ni try -

fi ka cja,
• go spo dar kę sprę żo nym po wie trzem,
• ukła dy wo dy chło dzą cej,
• go spo dar kę wo dą prze my sło wą,
• tech no lo gię oczysz cza nia wo dy prze my sło wej i oczysz cza nia ście -

ków prze my sło wych,
• hi gie ni za cję za kła dów prze my sło wych,
• ukła dy za si la nia elek trycz ne go i wy pro wa dze nia mo cy,
• ty ry sto ro we ukła dy re gu la cji pręd ko ści ob ro to wej sil ni ków elek -

trycz nych,
• po mia ry, za bez pie cze nia i au to ma ty za cję pro ce sów tech no lo gicz -

nych, z wy ko rzy sta niem tech ni ki kom pu te ro wej,
• tech no lo gię re mon tów urzą dzeń,
• tech no lo gię re ali za cji ro bót bu dow la no -mon ta żo wych z pro jek -

tem za ple cza bu do wy,
• pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go,
• pro jek ty bu dow la no -ar chi tek to nicz ne z in sta la cja mi kli ma ty za -

cji, wen ty la cji i wod no -ka na li za cyj ny mi,
• pro jek ty kon struk cji sta lo wych dla obiek tów bu dow la nych i tech -

no lo gicz nych,
• ana li zy i pro jek ty zwią za ne z ochro ną śro do wi ska,
• ana li zy eko no micz no -kosz to we i wy ce ny na kła dów in we sty cyj -

nych.
Za kres świad czo nych prac i usług jest bar dzo sze ro ki i obej mu je: stu -

dia tech nicz no -eko no micz ne bu do wy no wych in we sty cji i roz bu do wy
ist nie ją cych; ana li zy sta nu tech nicz ne go urzą dzeń, in sta la cji, bu dyn ków
i bu dow li po dłu go let niej eks plo ata cji, oce nę ich ży wot no ści; stu dia lo -
ka li za cyj ne no wych za kła dów prze my sło wych z uwzględ nie niem wa -
run ków te re no wych, wy mo gów ochro ny śro do wi ska, wa run ków trans -
por tu ko le jo we go, za opa trze nia w wo dę prze my sło wą, skła do wa nia od -
pa dów, za si la nia ener gią elek trycz ną itp., z wszel ki mi wy ma ga ny mi
uzgod nie nia mi; wa rian to we ana li zy tech nicz no -eko no micz ne do bo ru
urzą dzeń i ca łych in sta la cji tech no lo gicz nych; ob słu gę in we sto rów
w za mó wie niach pu blicz nych; za py ta nia ofer to we na do sta wę urzą dzeń
oraz in sta la cji tech no lo gicz nych; ewa lu ację ofert i pra ce kon sul tin go -
we; oce nę pro jek tów i opra co wań kon cep cyj no -ana li tycz nych wy ko na -
nych przez in ne jed nost ki pro jek to we; ne go cja cje i uzgod nie nia z kra jo -
wy mi i za gra nicz ny mi do staw ca mi urzą dzeń i kom plet nych in sta la cji
z wy ko na niem nie zbęd nych do te go ana liz eko no micz no -tech nicz nych;
do radz two tech nicz ne i eks per ty zy; stu dia opła cal no ści in we sty cji mo -
der ni za cyj nych, od two rze nio wych, roz wo jo wych i eko lo gicz nych; ana -
li zy ryn ków i stra te gii mar ke tin go wych.

Klien ci
Li sta re fe ren cyj na ka to wic kiej spół ki jest rów nie dłu ga, co im po nu ją -

ca. Znaj du je się na niej kil ka dzie siąt kra jo wych elek trow ni i elek tro cie -
płow ni, w tym te naj więk sze oraz licz ne jed nost ki za gra nicz ne pro du ku -
ją ce ener gię m.in. w Cze chach, Niem czech, Szwe cji, Ro sji, Ser bii, Bo -
śni, Gre cji, Tur cji, Ni ge rii, In diach, Ekwa do rze, Sy rii, Ban gla de szu.

– W chwi li obec nej na szy mi głów ny mi klien ta mi są BOT Gór nic twoi Ener ge ty ka, Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz ny (PKE) i Ze spół Elek -trow ni Pąt nów -Ada mów -Ko nin – in for mu je An drzej Ko wal ski. – Dla
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Lider rynku usług inżynierskich
dla energetyki



Elek trow ni Beł cha tów – na zle ce nie Al sto mu – pro jek tu je my w za kre siebran ży bu dow la nej blok głów ny i obiek ty po moc ni cze. Tej elek trow ni za -ofe ro wa li śmy kon cep cję tzw. su spen sji – no wa tor skiej me to dy skła do -wa nia od pa dów pa le ni sko wych. Otóż do tąd sto so wa ne są dwie me to dy:su cha („wszyst ko py li”) al bo mo kra (wy ma ga du żych ilo ści wo dy krą -żą cej w obie gu, bar dzo przez to ener go chłon na, a jed no cze śnie od pa dypa le ni sko we po wy schnię ciu po wo du ją znacz ne za py le nie śro do wi ska).Pro po no wa na przez nas tech no lo gia po le ga na mie sza niu po pio łu z wo -dą w sto sun ku wa go wym 2: 1 – po wsta je mie sza ni na, któ rą moż na prze -tła czać ru ro cią ga mi na skła do wi sko, a po wy la niu nie ule ga wtór ne mupy le niu. Ta ką in sta la cję – ja ko ge ne ral ny wy ko naw ca – zro bi li śmy dlaElek trow ni Pąt nów. Dla Elek trow ni Ła gi sza (PKE) fi na li zu je my pro jek -ty za rów no czę ści ko tło wej (zle ce nio daw cą jest Fo ster Whe eler Ener giaPol ska) jak i tur bi no wej (na zle ce nie fir my Al stom Po wer) oraz pro jek -ty sze re gu czę ści po moc ni czych dla róż nych do staw ców.Ak tu al nie przy stę pu je my do opra co wa nia pro jek tów wy ko naw czychno we go blo ku cie płow ni cze go dla Elek tro cie płow ni Biel sko -Bia ła I, zlo -ka li zo wa nej w cen trum mia sta. Zmo der ni zo wa ny zo sta nie blok o mo cyprze kra cza ją cej 40 MWe. Je ste śmy w fa zie przy go to wy wa nia sze re guprac wstęp nych – stu dium wy ko nal no ści dla bu do wy du żych blo ków dlaPKE, któ ry jest zo bli go wa ny do od twa rza nia mo cy wy twór czych. Po -wsta nie no wy blok rzę du 900 MW w Elek trow ni Ja worz no III oraz bloko mo cy 800-900 MW w Elek trow ni Bla chow nia. Pra cu je my tak żeprzy blo ku 460 MW, któ ry po wsta nie w Elek trow ni Ha lem ba. Je śli cho -dzi o Ze spół Elek trow ni PAK, któ re go je ste śmy ge ne ral nym pro jek tan -tem, to w fi nal nej fa zie znaj du je się pro ces pro jek to wa nia od bu do wyElek trow ni Pąt nów I (wcze śniej zo stał od da ny do eks plo ata cji blok 460MW Elek trow ni Pąt nów II, w któ re go re ali za cji uczest ni czy li śmy ja kowspół pro jek tant). Pra ce do ty czą sze ściu sta rych blo ków – czte ry bę dą,prak tycz nie rzecz uj mu jąc, wy bu rzo ne, w czę ści ko tło wej zo sta ną za in -sta lo wa ne no we ko tły, a w czę ści tur bi no wej po ja wi się jed na no wa tur -bi na, a trzy po zo sta łe zo sta ną zmo der ni zo wa ne. Pro jek tu je my tak że bu -do wę no we go ko tła, któ ry bę dzie spa lał za rów no bio ma sę jak i wę gielbru nat ny (Elek trow nia Ko nin, bu do wa ru sza w sierp niu br.). W nie da le -kiej przy szło ści po wsta nie ko lej ny no wy blok spa la ją cy wy łącz nie wę -giel bru nat ny. W przy szłym ro ku po win ny ru szyć pra ce zmie rza ją cedo od two rze nia mo cy Elek trow ni Ada mów (dys po nu je pię cio ma blo ka -mi o mo cy 120 MW każ dy, po wsta ną dwa blo ki 300 MW). Na szym po -ten cjal nym zle ce nio daw cą jest EdF Pol ska. Już wy ko nu je my pew ne pra -

ce wstęp ne przy blo ku 900 MW w Elek trow ni Ryb nik. Pla no wa na jestbu do wa blo ków cie płow ni czych w elek tro cie płow niach we Wro cła wiui w To ru niu. Je śli cho dzi o za gra ni cę, to wy ko nu je my pra ce na rzeczelek trow ni tu rec kiej spa la ją cej wę giel bru nat ny i uczest ni czy my w bu do -wie no wych blo ków w Elek trow ni Łu gańsk na Ukra inie. 
Ener ge ty ka

W koń cu br. rząd ma przed sta wić oce nę sta nu kra jo wej ener ge ty ki
i za da nia in we sty cyj ne się ga ją ce ro ku 2030, w tym pod jąć de cy zję co
do bu do wy elek trow ni ato mo wej.

– Za in sta lo wa ne mo ce na szej ener ge ty ki prze kra cza ją 30 tys. MW, aletak na praw dę dys po nu je my mo cą 24 tys. MW, gdyż w da nym cza sieczęść urzą dzeń wy twór czych jest re mon to wa na, znaj du je się w tzw. od -sta wie niach awa ryj nych itp. – za uwa ża pre zes An drzej Ko wal ski. – Po -trze by ener ge tycz ne kra ju oscy lu ją wo kół 21–22 tys. MW, choć dla spe -cja li stów sta no wi to bar dzo du że uprosz cze nie. By wa ły już sy tu acje(upal ne la to, sro ga zi ma), że re zer wa mo cy by ła rzę du 200-250 MW. A tojuż gro zi ło kry zy sem. Naj bar dziej dra ma tycz ne gło sy do cie ra ją ze stro -ny PSE -Ope ra to ra, któ ry ja ko dys try bu tor ener gii naj le piej po tra fi oce -nić stan rze czy. Mo der ni za cja pol skiej ener ge ty ki nie ru szy ła jesz czepeł ną pa rą, po win no na stą pić przy spie sze nie, gdyż wszyst kie ist nie ją ceelek trow nie, po za re la tyw nie nie wiel ką ilo ścią no wych blo ków, dys po -nu ją sta ry mi blo ka mi, zbu do wa ny mi w la tach 60. i 70. XX w. Licz baprze pra co wa nych przez nie go dzin znacz nie prze kra cza re surs. Utrzy -my wa ne są przez świet ną ka drę za rzą dza ją cą, nie mniej w nie skoń czo -ność nie moż na eks plo ato wać ist nie ją cych blo ków; na stę pu je zmę cze niema te ria łów. To wszyst ko ozna cza, ze za kil ka lat mo że my mieć po waż nekło po ty. Po łą cze nia trans gra nicz ne ma ją za ma łą prze pu sto wość, to teżznacz ny im port ener gii, skąd inąd bar dzo kosz tow ny, jest z tech nicz ne gopunk tu wi dze nia nie mal nie moż li wy (mak sy mal na prze pu sto wość mo cymo że wy nieść 1000–1100 MW). Ko niecz no ścią jest bu do wa no wych mo -cy wy twór czych w kra ju. Po trzeb ne są ogrom ne pie nią dze, a pol scy pro -du cen ci ener gii, przy obec nych jej ce nach i ko niecz no ści za ku pu po zwo -leń na emi sję CO2, ni mi nie dys po nu ją. Trze ba po waż nie roz wa żyć bu -do wę elek trow ni ato mo wej. Od ener ge ty ki ją dro wej nie ma od wro tu.Tech no lo gicz nie jest ona obec nie w peł ni bez piecz na, a i in we stor za -pew ne się znaj dzie. Elek trow nie ją dro we mo gą za pew nić w przy szło ścipo kry cie ok. 5–7 proc. po trzeb ener ge tycz nych kra ju.
Ener go pro jekt -Ka to wi ce SA znaj du je się w bar dzo do brej kon dy cji.

W ostat nich la tach sil nie ugrun to wał swą po zy cję na ryn ku usług dla
ener ge ty ki, re ali zu jąc rów nież zle ce nia firm z ta kich sek to rów go spo -
dar ki jak kok sow nic two, prze mysł pe tro che micz ny, spo żyw czy, wy do -
byw czy, hut nic two sta li i szkła. Za trud nia 314 sta łych pra cow ni ków,
w szcze gól no ści wy so ko kwa li fi ko wa nych in ży nie rów, a do dat ko wo ze -
spół ok. 50 osób z po za fir my sta le współ pra cu je przy re ali za cji zle ceń.
Cał ko wi ta war tość sprze da ży fir my wy nio sła w 2007 r. 68,5 mln. zło -
tych. Przed się bior stwo za mie rza umoc nić swo ją do mi nu ją ca po zy cję
na kra jo wym ryn ku pro jek to wym sek to ra ener ge ty ki i być na dal obec -
nym na ryn kach świa to wych. 

– Pla nu je my zwięk szyć na sze uczest nic two we wdra ża niu no wychtech no lo gii ener ge tycz nych, ta kich jak: no wo cze sne blo ki wy so ko pa ra -me tro we na pa li wa sta łe i ga zo we, ener ge ty ka ją dro wa, spa la nie od pa -dów ko mu nal nych i osa dów ście ko wych oraz od na wial ne źró dła ener gii
– de kla ru je pre zes fir my. – Uczest ni czy my w pra cach na uko wo -ba daw -czych do ty czą cych za rów no zga zo wa nia, jak i upłyn nie nia pa liw sta łych.

Przed się bior stwo nie za po mi na o naj bar dziej po trze bu ją cych. – Ja kojed no z naj więk szych biur pro jek to wo -in ży nier skich w Pol sce świa do mije ste śmy na szej ro li w ota cza ją cej nas spo łecz no ści. Pod na szą opie kąod kil ku lat jest Dom Dziec ka w By to miu, któ re mu m.in. ufun do wa li śmyplac za baw – mó wi Ane ta Szu bert, kie row nik dzia łu mar ke tin gu
ENER GO PRO JEK TU -KA TO WI CE. – Po ma ga my pla ców kom me dycz -nym, po przez za kup odzie ży i me bli. Sys te ma tycz nie prze ka zu je my sprzętkom pu te ro wy szko łom pod sta wo wym i przed szko lom. Wspie ra my im pre -zy dla dzie ci, or ga ni zo wa ne przez Bi blio te kę Ślą ską. Spon so ru je my DomKul tu ry w Pie ka rach Ślą skich i Fil har mo nię Na ro do wą w Ka to wi cach.

An drzej Uznań ski
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AN DRZEJ KO WAL SKI: uro dzo ny 20
czerw ca 1947 ro ku w By to miu, wy kształ -
ce nie wyż sze zdo był na Wy dzia le Au to -
ma ty ki Po li tech ni ki Ślą skiej. W la tach
1977–1980 pra co wał ja ko ad iunkt w In sty -
tu cie INT UŚ. Ty tuł dok to ra uzy skał z za -
gad nień teo rii in for ma cji. Po cząw szy
od 1970 ro ku pra cu je w „Ener go pro jek -
cie” w Ka to wi cach. Swo ją ka rie rę roz po -
czął od sta no wi ska asy sten ta. Przez la ta
piął się po szcze blach ka rie ry, by w 1990
ro ku z głów ne go pro jek tan ta ob jąć w fir -

mie sta no wi sko dy rek to ra, a od 1 li sto pa da 1993 ro ku tak że funk -
cję pre ze sa za rzą du, pry wat nej już spół ki, „ENER GO PRO JEKT -KA -
TO WI CE” SA. Jest au to rem pro jek tów au to ma ty ki, któ re zo sta ły
zre ali zo wa ne w kil ku elek trow niach i funk cjo nu ją do dnia dzi siej -
sze go. Opra co wał, wciąż wy ko rzy sty wa ny, mo del dzia ła nia au to -
ma ty ki cy fro wej opar tej o sys te my kom pu te ro we. Kon ty nu acją ka -
rie ry na uko wej był dok to rat z za gad nień teo rii in for ma cji oraz pu -
bli ka cje w cza so pi smach fa cho wych.
Je go wiel kim hob by jest fan ta sty ka. Jest jed nym z za ło ży cie li Ślą -
skie go Klu bu Fan ta sty ki. Od lat zaj mu je się twór czo ścią J. R. R.
Tol kien’a, stąd też w fan do mie zna ny jest ja ko An drzej „Bil bo” Ko -
wal ski. Umi ło wa nie ksią żek, a czy ta ich set ki rocz nie, po zwo li ło mu
znaj do wać roz wią za nia w naj trud niej szych sy tu acjach, a ta ką by ła
re struk tu ry za cja Ener go pro jek tu w ak tu al nej sy tu acji go spo dar czej
kra ju. Ni gdy nie tra ci na dziei.
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Jan Ste fan Ma ni tius wy bit ny spe cja li -
sta elek tro ener ge ty ki hut ni czej oraz je den
z pre kur so rów pol skiej ener go elek tro ni -
ki, uro dził się 19 kwiet nia 1911 r.
w Zduń skiej Wo li. Ro dzi ca mi je go by li
Gu staw Her man – pa stor za mor do wa ny
przez Niem ców w 1940 r. oraz Ma ria
Mar ta z do mu Kle in dienst. Uczęsz czał
ko lej no do gim na zjów w Zduń skiej Wo li
i Po zna niu gdzie otrzy mał ma tu rę.

Stu dio wał na tzw. od dzia le Prą dów Sil -
nych Wy dzia łu Elek trycz ne go Po li tech ni -
ki War szaw skiej. Dy plom in ży nie ra elek -
try ka ze spe cjal no ścią ma szy ny elek -
trycz ne otrzy mał w 1935 r.. Po od by ciu
służ by woj sko wej w Szko le Pod cho rą -
żych Łącz no ści w Ze grzu, gdzie otrzy mał
wy so ką lo ka tę koń co wą roz po czął pra cę
w Pań stwo wych Za kła dach Te le - i Ra dio -
tech nicz nych, gdzie był kon struk to rem
i uzy skał pol skie pa ten ty. Był mię dzy in -
ny mi twór cą re gu la to rów na pię cia, urzą -
dzeń sta bi li za cyj nych dla za si la nia wzor -
cow ni licz ni ków ener gii elek trycz nej.

We wrze śniu 1939 ro ku zo stał ewa ku -
owa ny do Ru mu nii, skąd prze do stał się
do Fran cji i wal czył z gru pą wojsk pan -
cer nych gen. Gu de ria na w ran dze pod po -
rucz ni ka (był do wód cą plu to nu) w re jo -
nie Do ubs w dy wi zji Strzel ców Pie szych
do wo dzo nej przez ge ne ra ła Pru gar -Ke -
tlin ga. Po wy czer pa niu się amu ni cji gru -
pa prze szła przez gra ni cę Szwaj ca rii
z peł nym uzbro je niem, gdzie zo sta ła in -
ter now na.

Jan Ste fan Ma ni tius zo stał przy dzie lo -
ny do obo zu uni wer sy tec kie go w Win ter -
hur, gdzie pod opie ką Związ ko wej Po li -
tech ni ki w Zu ru chu zo sta ło zor ga ni zo wa -
ne kształ ce nie in ter no wa nych żoł nie rzy.
W la tach 1940-41 spra wo wał inż. Ma ni -
tius funk cję asy sten ta przy wy kła dow cy
szwaj car skim, mię dzy in ny mi pro wa dził
ćwi cze nia kon struk cyj ne z bu do wy ma -
szyn prą du sta łe go W ko lej nym ro ku
aka de mic kim sam miał już wy kła dy
naj pierw z teo rii ma szyn ko mu ta to ro -
wych, a w se me strze let nim z kon struk cji

trans for ma to rów, wcze śniej tak że, w la -
tach 1942–1944, był kie row ni kiem
na uko wym gru py elek tro tech ni ki
I, II, III ro ku stu diów elek trycz nych.
A stu den ci star szych lat mie li moż ność
od ra bia nia prak tyk la bo ra to ryj nych
na Po li tech ni ce w Zu ry chu, któ rych nie
moż na by ło zor ga ni zo wać na miej scu
w obo zie w Win ter thur. W 1944 ro ku inż.
Ma ni tius pra co wał ja ko wo lon ta riusz
w ka te drze Ma szyn Elek trycz nych, a na -
stęp nie od był kil ku mie sięcz ną prak ty kę
w Ośrod ku Roz wo jo wym Wy twór ni Ma -
szyn i Dźwi gów Elek trycz nych R. Schin -
dler w Lu cer nie, gdzie za zna jo mił się
z fa bry ka cją dźwi gów i wy ko nał pro jek ty
i ob li cze nia ge ne ra to rów wiel kiej czę sto -
tli wo ści do za si la nia sil ni ków szyb ko -
bież nych.

Do Pol ski wra ca w li sto pa dzie 1945 ro -
ku i de cy du je się za miesz kać w Gli wi -
cach, gdzie otrzy mał pra cę ja ko naj pierw
star sze go asy stenta, a po tem ad iunk ta
w Ka te drze Ma szyn Elek trycz nych. Pro -
wa dzi ćwi cze nia ta bli co we z pro jek to wa -
nia ma szyn elek trycz nych oraz pra ce dy -
plo mo we ma gi ster skie z na pę dów elek -
trycz nych. Jed no cze śnie roz po czął w tym
sa mym cza sie pra cę, ja ko kie row nik dzia -
łu stu diów w biu rze pro jek tów ma szyn
elek trycz nych w Ka to wi cach, by w 1948
r. pra co wać w biu rze pro jek tów Hut ni -
czych BI PRO HUT w Za brzu, ja ko szef
Dzia łu Elek trycz ne go, któ ry sam zor ga -
ni zo wał i roz bu do wał sto so w nie do po -
trzeb kra jo we go hut nic twa. 

Wy da je się bar dzo istot ne z punk tu wi -
dze nia pra wi dło we go pro ce su kształ ce -
nia stu den tów, że np. ja ko wciąż czyn ny
na uko wiec, wy kła dow ca uni wer sy tec ki
i prak tyk pro wa dził pra ce dy plo mo we
stu den tów Po li tech ni ki Ślą skiej za trud -
nio nych jed no cze śnie w... Bi pro hu cie.
W ten spo sób wy cho wał na po trze by
i swe go biu ra oraz oczy wi ście kra jo we go
prze my słu hut ni cze go gro no zna ko mi -
tych in ży nie rów. W BI PRO HUT -cie pra -
co wał do 1951 ro ku, póź niej tyl ko przez

na stęp ne la ta był w tym przed się bior -
stwie do rad cą tech nicz nym, bo wiem
wpro wa dzo no na uczel ni za sa dę jed no -
eta to wo ści.

W 1952 r. prze no si się do Kra ko wa
na Aka de mię Gór ni czo -Hut ni czą, gdzie
zor ga ni zo wał Ka te drę Elek tro tech ni ki
Hut ni czej. Zo stał też do rad cą tech nicz nym
dy rek cji Hu ty Le ni na. W la tach 1952–54
był or ga ni za to rem i zo stał pierw szym
dzie ka nem Wy dzia łu Elek try fi ka cji Gór -
nic twa i Hut nic twa. W 1954 r. otrzy mał ty -
tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go, a w 1964
zwy czaj ne go, w la tach 1956–58 był pro -
rek to rem AGH.

Przez ca łe ży cie inż. Jan Ma ni tius był
ak tyw ny na po lu nie tyl ko na uko wo wo -
-ba daw czym, ale rów nież za wsze za bie -
gał, aby opra co wy wa ne w je go ka te drze
pro jek ty jak naj le piej słu ży ły w prak ty ce
prze my sło wej. Dzię ki je go sta ra niom
na te re nie Hu ty Sta lo wa Wo la zor ga ni zo -
wa no fi lię la bo ra to rium In sty tu tu Au to -
ma ty ki i Na pę dów Prze my sło wych AGH,
wy po sa żo ne w sta no wi ska prób ne dla sil -
ni ków o mo cy 400 i 2500 kW. Prze kształt -
ni ki ty ry sto ro we za si la ją ce te na pę dy oraz
elek tro nicz ne ukła dy ich ste ro wa nia zo -
sta ły wy ko na ne przez ze spół pod kie row -
nic twem pro fe so ra Ma ni tiu sa. Na le ży
szcze gól nie moc no pod kre ślić, iż wła śnie
pro fe sor Ma ni tius, ja ko je den z pierw -
szych w Pol sce na ukow ców pod jął w la -
tach sześć dzie sią tych mi nio ne go wie ku
no wa tor ską te ma ty kę z dzie dzi ny ener go -
elek tro ni ki, m.in. za sto so wa nia ukła dów
ty ry sto ro wych du żych mo cy do za si la nia
cięż kich na pę dów w gór nic twie i hut nic -
twie oraz ste ro wa nia ich pręd ko ścią ob ro -
to wą i mo cą w spo sób cią gły, w za leż no -

Prof. Jan S.
Manitius

– prekursor krajowej
energoelektroniki



ści od ak tu al nych po trzeb ma szyn ro bo czych. Ste ro wa nie sta nem
prze kształt ni ka ty ry sto ro we go i za si la ne go przez nie go sil ni ka
na pę do we go mo gło być re ali zo wa ne dzię ki roz bu do wa nym
ukła dom au to ma ty ki elek tro nicz nej. Aby zre ali zo wać pro jek ty
na le ża ło przed tem prze pro wa dzić wie le skom pli ko wa nych ob li -
czeń oraz licz ne pró by. Po dej mo wa no się opra co wy wa nia pro -
ble mów za rów no dla urzą dzeń mo cy kil ku me ga wa tów, jak ta -
kich ukła dów elek tro nicz nych gdzie mo ce urzą dze nia wy no si ły
za le d wie ułam ki wa tów. Aby fak tycz nie po móc pol skie mu prze -
my sło wi trze ba by ło wła śnie stwo rzyć do bre la bo ra to ria i po tra -
fić współ pra co wać z ka drą in ży nier ską w za kła dach prze my sło -
wych.

Ba da nia ze spo łu kie ro wa ne go przez prof. Ma ni tiu sa, do ty czy -
ły m.in. tak że na pę dów wal ca rek oraz ma szyn wy cią go wych.

De wi zą pro fe so ra by ło two rze nie nie tyl ko teo re tycz nych, ale
jed no cze śnie tech nicz nie doj rza łych pod staw roz wo ju pol skie go
prze my słu elek tro tech nicz ne go dla za opa trze nia pol skie go hut -
nic twa w no wo cze sne urzą dze nia na pę dów elek trycz nych. Ści -
sła współ pra ca z hu ta mi, elek trow nia mi, ko pal nia mi za owo co -
wa ła wy po sa że niem kra jo we go prze my słu cięż kie go w no wo -
cze sne na pę dy elek trycz ne. Ale wszak nie tyl ko. Na le ży pa mię -
tać, iż Pol ska by ła eks por te rem tych że na pę dów za rów no do kra -
jów Da le kie go Wscho du, głów nie Chin i In dii, ale tak że państw
eu ro pej skich. Eks port ten był bar dzo opła cal ny dla pol skiej go -
spo dar ki.

Zna mien ne, iż przed okre sem re struk tu ry za cji sek to rów hut -
nic twa i gór nic twa w Pol sce w kra jo wym hut nic twie – mię dzy
in ny mi – pra co wa ło oko ło 400 na pę dów wal cow ni czych skon -
stru owa nych we dług pa ten tów z AGH o mo cach jed nost ko wych
od 200 do 3500 kW i łącz nej mo cy po nad... 500 me ga wa tów.
W ko pal niach na Ślą sku na to miast po nad 40 no wo cze snych du -
żych na pę dów ma szyn wy cią go wych prą du sta łe go o mo cach
od 2 do 2 x 3,5 MW i łącz nej mo cy po nad 100 MW. Więk szość
tych urzą dzeń to wła śnie no wo cze sne roz wią za nia z In sty tu tu
Au to ma ty ki Na pę dów i Urzą dzeń Prze my sło wych, któ rym ja ko
dy rek tor kie ro wał na AGH prof. Jan Ma ni tius do mo men tu
przej ścia na eme ry tu rę w 1981 ro ku.

Ze spół pod kie row nic twem prof. Ma ni tiu sa otrzy mał dwu -
krot nie Na gro dy Pań stwo we II stop nia. Pierw szą w 1966 r.
za opra co wa nie i wdro że nie w hut nic twie pol skim tran zy sto ro -
wych ukła dów au to ma ty ki i ste ro wa nia prze kształt ni ka mi rtę -
cio wy mi, za si la ją cy mi na pę dy elek trycz ne, a dru gą w 1976 r.
za opra co wa nie i wdro że nie w hut nic twie ukła dów ste ro wa nia
ty ry sto ro we go na pę da mi „Jan tar”. Za za słu gi na po lu na uki, dy -
dak ty ki i prze my słu pro fe sor Ma ni tius zo stał uho no ro wa ny licz -
ny mi od zna cze nia mi pań stwo wy mi i re sor to wy mi. Aka de mia
Gór ni czo -Hut ni cza w Kra ko wie nada ła mu w 1994 ro ku god -
ność dok to ra ho no ris – cau sa.

Pro fe sor był au to rem i współ au to rem czte rech fun da men tal -
nych dzieł z dzie dzi ny na pę dów elek trycz nych i ener go elek tro -
ni ki, au to rem wie lu pu bli ka cji na uko wych w cza so pi smach kra -
jo wych i za gra nicz nych. Wy pro mo wał dwu na stu dok to rów na -
uk tech nicz nych, z któ rych więk szość uzy ska ła ha bi li ta cje,
a obec nie są już oni pro fe so ra mi na AGH. Pro fe sor zmarł 14
czerw ca 1996 ro ku i zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu Ra ko wic -
kim w Kra ko wie.

Wiel ką za słu gą pro fe so ra Ja na Ste fa na Ma ni tiu sa by ło stwo -
rze nie na kra kow skiej AGH spe cja li za cji z za kre sie ener go elek -
tro ni ki i na pę dów elek trycz nych. Nie bę dzie prze sa dą kon sta ta -
cja, iż pro fe sor stwo rzył wła sną szko łę ener go elek tro ni ki. Je go
dzie ło kon ty nu ują obec nie Je go ucznio wie.

M.B.

LUDZIE ENERGETYKI

Reguły k/Warszawy, Al. Jerozolimskie 280
tel. 022 723 63 26, fax 022 723 41 49

ASMET jest jed nym z naj więk szych w Pol sce
przed się biorstw ofe ru ją cych kom plek so wą ob -
słu gę w za kre sie do staw ele men tów złącz nych
dla bu dow nic twa, ener ge ty ki, pe tro che mii oraz
prze my słu ma szy no we go.

Ofe ru je my wy ro by śru bo we:

• we dług norm:
PN, DIN, ISO, EN, AN SI oraz ry sun ków,
• w kla sach wy trzy ma ło ści:

4.8, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9,
• wy ko na ne ze sta li wę glo wych i sto po wych:

nie rdzew nych, kwa so od por nych i ża ro od por -
nych, sta li w stan dar dzie ASTM,
• z gwin ta mi me trycz ny mi i ca lo wy mi, o za ry sie:

trój kąt nym, tra pe zo wym, kwa dra to wym,
• cyn ko wa ne gal wa nicz nie, ognio wo, da cro me -

ty zo wa ne i in ne.

Po sia da my sys tem za rzą dza nia ja ko ścią zgod ny
z wy ma ga nia mi nor my PN -EN ISO 9001: 2001
oraz Dy rek ty wy PED 97/23/WE.

www.asmet.com.pl



Z
dniem 1 lip ca 2007 ro ku. na stą pi ło otwar cie ryn ku ener giiw Pol sce. Pół ro ku wcze śniej, ma jąc po wyż sze na wzglę dzie,Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska po sta -no wi ła zor ga ni zo wać wspól nie ze Sto wa rzy sze niem Pol skichEner ge ty ków Ogól no pol ską Kon fe ren cję „Pol ska elek tro ener ge ty -ka – re alia, pro ble my, dy le ma ty”, któ rej ce lem by ło omó wie nie sta -nu przy go to wań do te go hi sto rycz ne go wy da rze nia i wska za nie z od -po wied nim wy prze dze niem sła bych punk tów w przy go to wy wa nympro ce sie w ce lu ogra ni cze nia ewen tu al nych ne ga tyw nych skut kówz tym zwią za nych.Dru ga Ogól no pol ska Kon fe ren cja „Pol ska elek tro ener ge ty ka – re alia,pro ble my, dy le ma ty” mia ła miej sce 28 ma ja br. w War sza wie i by ła po -świę co na omó wie niu po ro ku skut ków uwol nie nia ryn ku ener gii. Zor ga -ni zo wa ła ją Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska orazSto wa rzy sze nie Pol skich Ener ge ty ków, we współ pra cy m.in. z Mi ni -ster stwem Go spo dar ki, Par la men tar nym Ze spo łem ds. Ener ge ty ki,Urzę dem Re gu la cji Ener ge ty ki oraz wie lo ma in sty tu cja mi i or ga ni za -cja mi, jak rów nież kor po ra cja mi i fir ma mi za in te re so wa ny mi pro ble ma -ty ką ryn ku ener gii. Wy da rze nie to zo sta ło ob ję te pa tro na tem Wi ce pre ze -sa Ra dy Mi ni strów RP, Mi ni stra Go spo dar ki, Wal de ma ra Paw la ka.Te ma ty ka kon fe ren cji ob ję ła na stę pu ją ce za gad nie nia:

• Bez pie czeń stwo elek tro ener ge tycz ne Pol ski,
• Ope ra to rzy sys te mów dys try bu cyj nych w no wych re aliach or ga ni za -cyj nych; oce na od dzie le nia dys try bu cji od ob ro tu,
• Ry nek ener gii elek trycz nej a re gu la cja – czy sys tem dzia ła?,
• Pra wo ener ge tycz ne i in ne usta wy do ty czą ce ener ge ty ki – sku tecz nośćno we li za cji i ko niecz ność zmian.Przed sta wio na wy żej pro ble ma ty ka do ty czy ła klu czo wych za gad nieńde ter mi nu ją cych pra wi dło wy roz wój sek to ra ener ge tycz ne go i har mo nij -ny roz wój ca łej pol skiej go spo dar ki.Do udzia łu w de ba cie zo sta li za pro sze ni przed sta wi cie le Rzą du, Par -la men tu, URE, or ga ni za cji po za rzą do wych i wy bit ne oso bi sto ści – au to -ry te ty w dzie dzi nie ener ge ty ki. Spe cjal ny ad res do uczest ni ków kon fe -ren cji wy sto so wał Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go Je rzy Bu zek,a go ściem spe cjal nym był Ja nusz Ste in hoff, Wi ce pre zes Ra dy Mi ni -strów w Rzą dzie Pre mie ra J. Buz ka. Uczest ni cy de ba ty w wy peł nio nejdo ostat nie go miej sca sa li z uwa gą wy słu cha li po glą dów MSP wy gło szo -nych przez Ja na Bu re go – Se kre ta rza Sta nu w tym Mi ni ster stwie, Prze -wod ni czą ce go Par la men tar ne go Ze spo łu ds. Ener ge ty ki An drze jaCzer wiń skie go, a tak że wy po wie dzi kil ku dzie się ciu wy bit nych spe cja -li stów.Pod czas tej nie zwy kle in te re su ją cej de ba ty pa dło wie le waż nychwnio sków. Mó wio no m.in. o tym, że ze wzglę du na pla no wa ne opra co -wa nie do koń ca br. do ku men tu: „Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski do ro -ku 2030”, no wą usta wę do ty czą cą ener ge ty ki na le ży opra co wać do pie -ro po przy ję ciu roz strzy gnięć w za kre sie po li ty ki ener ge tycz nej. Jed no -cze śnie na le ży stwier dzić, że ze wzglę du na cał ko wi tą zmia nę wa run kówdzia ła nia za rów no bran ży ener ge tycz nej jak i oto cze nia go spo dar cze go,opra co wa nie no wej usta wy sta ło się pil ną ko niecz no ścią. Na le ży też moż li wie szyb ko, w try bie no we li za cji usta wy Pra wo ener -ge tycz ne, do ko nać za sad ni czych zmian le gi sla cyj nych w za kre sie przy -go to wa nia in we sty cji do ty czą cych in fra struk tu ry sie cio wej oraz źró dełwy twór czych, szcze gól nie w za kre sie uzy ska nia pra wa dro gi. Do ce lo woza gad nie nia te po win ny być ure gu lo wa ne w od ręb nym roz dzia le no wejusta wy. 

Stwier dzo no, że me cha ni zmy pro mu ją ce ko ge ne ra cję wy so ko spraw nąnie są wy star cza ją ce do zwięk sze nia jej udzia łu w pro duk cji ener gii.Uwzględ nia jąc ist nie ją cy w Pol sce po ten cjał ko ge ne ra cyj ny, na le ży dą -żyć do roz wo ju źró deł ko ge ne ra cyj nych za rów no ja ko środ ka ogra ni cze -nia emi sji CO2, jak i spo so bu zmniej sze nia zu ży cia pa liw pier wot nych.Ist nie je po trze ba opra co wa nia stra te gii roz wo ju ko ge ne ra cji w Pol sce. W za kre sie oce ny skut ków le gi sla cji do ty czą cej li kwi da cji kon trak tówdłu go ter mi no wych stwier dzo no, że na obec nym eta pie trud no oce nićsku tecz ność wdro że nia usta wy. Zre ali zo wa no bez istot nych trud no ściwszyst kie pra ce o cha rak te rze or ga ni za cyj nym, zwią za ne z po wsta niemZa rząd cy Roz li czeń SA. Za pro po no wa no, aby prze pro wa dzić oce nęfunk cjo no wa nia sys te mu roz li czeń po ro ku. By ła tak że mo wa o tym, iż ko niecz ne jest sta łe mo ni to ro wa nie za cho -wań przed się biorstw sek to ra ener gii elek trycz nej i gra czy ryn ko wych ce -lem cią głe go przy wra ca nia sta nu dy na micz nej rów no wa gi po mię dzyspe cy ficz ny mi i kom ple men tar ny mi me che ni zma mi ryn ku i re gu la cji.W per spek ty wie krót ko ter mi no wej re gu la cja na kre śla ra my funk cjo no -wa nia ryn ku kon ku ren cyj ne go, lecz wa run kiem sku tecz no ści je go dzia -ła nia jest nad mia ro wość po stro nie za so bów po da żo wych. W per spek ty -wie dłu go ter mi no wej szcze gól na jest ro la usta wo daw cy i or ga nów pań -stwa, kreu ją ca po li ty kę ener ge tycz ną i wy zna cza ją ca ce le stra te gicz nesek to ra. Za rów no te jak i in ne wnio ski z kon fe ren cji zo sta ną prze ka za ne Rzą -do wi oraz Par la men to wi, a tak że or ga ni za cjom i in sty tu cjom za in te re so -wa nym tą pro ble ma ty ką. Po win ny być one bar dzo przy dat ne przy po-dej mo wa niu de cy zji do ty czą cych sek to ra ener ge tycz ne go oraz zwią za -nych z bez pie czeń stwem ener ge tycz nym Pol ski. Koń co wym ak cen tem te go dnia by ła uro czy sta „Wie czor na Ga laEner ge ty ki”, pod czas któ rej wrę czo no pre sti żo we, do rocz ne na gro dy– GWIAZ DY ENER GE TY KI 2008 przy zna wa ne oso bom fi zycz nymi praw nym, któ re wnio sły istot ny wkład w roz wój elek tro ener ge ty ki. Te -go rocz ny mi lau re ata mi zo sta li: Jan Bu ry, Se kre tarz Sta nu w MSP– za zor ga ni zo wa nie sys te mu nad zo ru wła ści ciel skie go sprzy ja ją ce goroz wo jo wi ener ge ty ki w Pol sce, Jan Kurp, Pre zes Za rzą du PKE SA– za zna czą cy wkład w roz wój pol skiej elek tro ener ge ty ki oraz Ma rianBa biuch, Pre zes Za rzą du Elek tro cie płow ni Zie lo na Gó ra SA – za kon se -kwent ne wdra ża nie sys te mów pro eko lo gicz nych w cie płow nic twie.Na stęp na kon fe ren cja pla no wa na jest w ma ju 2009 r. Ser decz niena nią za pra sza my!
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N
o wa sie dzi ba spół ki PSE – Ope ra tor S.A. le ży w Bie la wie, nie opo dal Kon -
stan ci na – Je zior ny w od le gło ści 12 km od War sza wy. Bez wąt pie nia jest to
naj bar dziej atrak cyj ny ar chi tek to nicz nie kom pleks bu dow la ny w po łu dnio -
wym re jo nie War sza wy i oko lic. No wa sie dzi ba PSE – Ope ra tor w ma ju br.

zdo by ła I miej sce w kon kur sie Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow -
nic twa „Bu do wa Ro ku 2007”, w ka te go rii „Bu dyn ki prze my sło we i ma ga zy no we”. 

Głów ny pro jek tant dr inż. Cze sław Bie lec ki (Pra cow nia Di M84 Dom i Mia sto)
miał do speł nie nia nie ła twe za da nie, a by ło nim funk cjo na le po łą cze nie wy mo gów
kon tro li do stę pu sta wia nych przez przy szłe go wła ści cie la i użyt kow ni ka, ze stwo -
rze niem od po wied nio wy so kie go kom for tu pra cy dla pra cu ją cych w bu dyn kach
osób. Struk tu ra kon struk cji wy ni ka ją ca z prze zna cze nia bu dyn ków, i co zro zu mia -
łe ko niecz ność po pro wa dze nia licz nych in sta la cji, nie uła twia ła za dań pro jek tan to -
wi i wy ko naw com.

Ca łość skła da się z czte rech obiek tów, le żą cych na pla nie li te ry L o łącz nej po -
wierzch ni 23 ty sią ce me trów kwa dra to wych, a dział ka, na któ rej po wstał kom pleks
bu dyn ków ma 630 ty się cy me trów kwa dra to wych. W sie dzi bie wy dzie lo no po -
miesz cze nia tech nicz ne, biu ro wo -ad mi ni stra cyj ne, za ple cze so cjal ne oraz cen trum
kon fe ren cyj no -szko le nio we. 60% po wierzch ni użyt ko wej zaj mu ją urzą dze nia ste -
ro wa nia ru chem i urzą dze nia po moc ni cze (część tech nicz na), a 40% prze zna czo ne
zo sta ło na po trze by ad mi ni stra cyj no -biu ro we. Obiekt wy po sa żo ny zo stał w spe cjal -
ny schron osła nia ją cy umoż li wia ją cy pro wa dze nie ru chu sys te mu elek tro ener ge -
tycz ne go w wa run kach eks tre mal nych.

Ar chi tek tu ra no wych obiek tów PSE -Ope ra tor S.A. tak da le ce za in try go wa ła
Krzysz to fa Za nus sie go, że stwier dził: „na tych miast po zo ba cze niu owe go jaj ka
w jaj ku ope ra to ra sie ci ener ge tycz nych, wy bra łem tę sce ne rię do jed nej ze scen mo -
je go fil mu”.

Ofi cjal na uro czy stość prze ka za nia obiek tów do użyt ku od by ła się 26 czerw ca br.
Przy by li na nią licz ni go ście, a wśród nich mi ni stro wie i par la men ta rzy ści. Za bie -
ra jąc głos pod czas otwar cia no wej sie dzi by PSE – Ope ra tor w Kon stan ci nie – Bie -
la wie Se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki Adam Szejn feld po wie dział:

– Je ste śmy świad ka mi nie tyl ko otwar cia no wej sie dzi by PSE – Ope ra tor, ale tak -
że uru cho mie nia istot ne go ele men tu za rzą dza nia sie cia mi elek tro ener ge tycz ny mi
w Pol sce. No wy bu dy nek PSE – Ope ra tor speł nia wy mo gi, któ re gwa ran tu ją bez -
piecz ną pra cę sys te mów ener ge tycz nych oraz utrzy ma nia pew no ści za si la nia, ko -
niecz ne go do nie za wod nych po łą czeń mię dzy na ro do wych.

Wi ce szef re sor tu go spo dar ki za zna czył, że bu do wa sie dzi by PSE wy ni ka ła
z przy ję te go przez Pol skę zo bo wią za nia zsyn chro ni zo wa nia pol skie go sys te mu
elek tro ener ge tycz ne go z za chod nim sys te mem UCTE.

– Przy stą pie nie do nie go – pod kre ślił – wią za ło się z ko niecz no ścią wy peł nie nia
ostrych kry te riów tech nicz nych i or ga ni za cyj nych. I na ko niec do dał – To pierw szy
krok two rze nia no wo cze snej in fra struk tu ry tech nicz nej do ob słu gi sie ci. Mam na -
dzie ję, że ko lej nym bę dzie od da nie do użyt ku no wo cze snych li nii prze sy ło wych.

W swo im wy stą pie niu Ste fa nia Ka sprzyk, pre zes za rzą du PSE – Ope ra tor
zwró ci ła uwa gę, że wpro wa dze nie w usta wie Pra wo ener ge tycz ne ar ty ku łu, któ ry
usta lił spe cjal ny sta tus ope ra to rów prze sy ło wych by ło po cząt kiem two rze nia nie za -
leż nych ope ra to rów sys te mo wych w Pol sce. I stwier dzi ła, że od da nie do użyt ku no -
wej sie dzi by spół ki jest sym bo licz nym za koń cze niem trud ne go pro ce su two rze nia
ope ra to ra.

Na stęp nie wi ce szef Mi ni ster stwa Go spo dar ki Adam Szejn feld wraz z pre zes PSE
– Ope ra tor Ste fa nią Ka sprzyk i mi ni strem Skar bu Pań stwa Alek san drem Gra dem
wspól nie do ko na li uro czy ste go „włą cze nia za si la nia” w no wej sie dzi bie spół ki.

An na i Ma rek Biel scy
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Otwarcie nowej siedziby
PSE – Operator



Od by wa ją ce się w dniach 3–5 czerw ca PO WER -GEN Eu ro -
pe 2008 od wie dzi ła w tym ro ku re kor do wa licz ba po nad 12,5 tys.
go ści. Or ga ni zo wa ne od 1993 r. przed się wzię cie jest naj więk szym
te go ty pu w ca łej Eu ro pie. Od kil ku lat PO WER -GEN Eu ro pe od -
by wa się na prze mien nie we Wło szech, w Niem czech i Hisz pa nii.
Z ro ku na rok cie szy się co raz więk szym za in te re so wa niem przed -
sta wi cie li prze my słu, spe cja li stów, me ne dże rów, li de rów bran ży.
Po zwa la na od kry cie no wych moż li wo ści, wy mia nę do świad czeń,
omó wie nie pro ble mów i wy zwań, przed ja ki mi stoi eu ro pej ska go -
spo dar ka. 

Te go rocz na kon fe ren cja skła da ła się z 7 pa ne li te ma tycz nych,
po dzie lo nych na 4 se sje po 5–6 re fe ra tów oraz licz nych se sji ple -

nar nych. Pod czas nich oma wia no wie le aspek tów do ty czą cych
bran ży ener ge tycz nej, m.in. kwe stie ener gii nu kle ar nej, po zy ski -
wa nia jej ze źró deł od na wial nych, po li ty ki i stra te gii roz wo ju bran -
ży, tech no lo giom naj now szej ge ne ra cji czy też prze ciw dzia ła nia
zmia nom kli ma tycz nym. 

– Spo ty ka się tu nie tyl ko ca ła Eu ro pa, ale tak że ca ły świat. To
bar dzo waż ne wy da rze nie, przy cią ga ją ce lu dzi zwią za nych z bran -
żą ener ge tycz ną. Da je moż li wość za po zna nia się z no wo ścia mi
tech no lo gicz ny mi, pla na mi in we sty cyj ny mi, po zy ska nia wie dzy
na te mat przy szło ści i ten den cji świa to wej ener ge ty ki, tak że
pod wzglę dem uwa run ko wań po li tycz nych i prze pi sów praw nych
oraz po zwa la na wią zać kon tak ty han dlo we, któ re w przy szło ści
mo gą po skut ko wać ko lej ny mi kon trak ta mi. Jest to rów nież spek ta -
ku lar ne show i wiel kie spo tka nie lu dzi ener ge ty ki, nie tyl ko eu ro -
pej skiej – mó wi Piotr Ka raś, kie row nik Ze spo łu Pro mo cji Pro -
duk tu Fa bry ki Ko tłów RA FA KO S.A. z Ra ci bo rza, któ ry w tym
ro ku peł nił funk cję wi ce prze wod ni czą ce go jed nej z se sji, po świę -
co nej te ma ty ce re duk cji emi sji dwu tlen ku wę gla.

Ra ci bor ska spół ka od sa me go po cząt ku, co ro ku bie rze udział
w kon fe ren cji i wy sta wie. Jest tak że w ko mi te cie pro gra mo wym
te go pre sti żo we go przed się wzię cia. – To naj lep sze świa dec two te -
go, że na sza fir ma li czy się w świe cie i że świat li czy się z tym, co
ma my do po wie dze nia w bran ży – do da je Ka raś. W tym ro ku
RA FA KO S.A. za pre zen to wa ło swo je sta no wi sko na wy sta wie ra -
zem z na le żą cą do Gru py RA FA KO Fa bry ką Elek tro fil trów
„EL WO” S.A.

Or ga ni za cja PO WER -GEN Eu ro pe po łą czo na jest tak że z fo -
rum po świę co ne mu roz wo jo wi prze my słu PO WER GRID Eu -
ro pe oraz ze świa to wą kon fe ren cją i wy sta wą RE NE WA BLE
ENER GY, do ty czą cą od na wial nych źró deł ener gii. Tym sa mym
w jed nym miej scu i cza sie moż li wa jest dys ku sja nad trze ma
klu czo wy mi za gad nie nia mi, do ty czą cy mi wy twa rza nia ener gii
kon wen cjo nal nej, od na wial nej oraz jej dys try bu cji a tak że spo -
tka nie się i wy mia na do świad czeń rze szy spe cja li stów z ca łe go
świa ta.

Tekst i zdję cia:
RA FA KO S.A.
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Konferencja pełna mocy

Wło ski Me dio lan był w tym ro ku naj bar dziej
ener ge tycz nym mia stem w Eu ro pie. Wszyst ko
za spra wą PO WER -GEN Eu ro pe 2008, trzy dnio -
wej kon fe ren cji i wy sta wy, po świę co nych sze ro -
ko po ję tej eu ro pej skiej bran ży ener ge tycz nej.

Wspól ne sto isko RA FA KO S.A. i EL WO S.A.

Wi dok na ha lę wy sta wo wą. Ta bli ce in for ma cyj ne spon so ro wa ne by ły przez fir mę
RA FA KO S.A.

Na ple nar nej se sji otwie ra ją cej Kon fe ren cję Ja cob Klim stra wy gło sił re fe rat na -
wo łu ją cy po li ty ków, ener ge ty ków i ca łe spo łe czeń stwo do współ pra cy w ce lu
spro sta nia wy zwa niom, wy ni ka ją cyM z kur czą cych się za so bów ener ge tycz nych
oraz glo bal ne go ocie ple nia kli ma tu



W
dniu 26 czerw ca br., w War sza wie,od by ło się XVI Wal ne Zgro ma dze -nie Spra woz daw cze Izby Go spo -dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro -do wi ska. Wśród za pro szo nych go ści obec ni by -li m. in.: An drzej Aren dar ski – Pre zes Kra jo -wej Izby Go spo dar czej, Ka rol He idrich – Pre -zes Pol skiej Izby Kon struk cji Sta lo wych, prof.Je rzy Bar glik – Pre zes SEP oraz Ry szard Ga -jew ski – Pre zes Pol skiej Izby Bio ma sy. Pre zes An drzej Aren dar ski w swo im wy stą -pie niu stwier dził, że IGE iOŚ jest do brym re pre -zen tan tem śro do wi ska ener ge tycz ne go. KIG za -wsze zwra ca się do Izby z proś bą o wspar cie in -te lek tu al ne gdy zaj mu je się pro ble ma mi ener ge -ty ki i nie zmien nie znaj du je w niej kom pe tent ne -go part ne ra. Przed sta wi cie le Izby dzia ła ją rów -nież na fo rum KIG. Izba zda je eg za min ja ko do -bry lob by sta in te re sów swo ich człon ków.Pó ki co w go spo dar ce nie jest źle i wszyst kiewskaź ni ki do brze się ukła da ją. Ma my te raz stanoży wie nia go spo dar cze go, ale na ho ry zon ciepo ja wia ją się po mru ki zbli ża ją cej się bu rzy. Do -ty czą one np. kwe stii fi nan sów pań stwa – nie -roz wią za nych od lat oraz sys te mu eme ry tal ne -go, ochro ny zdro wia. Waż na jest rów nież kwe -stia przy szłe go ryn ku ener ge tycz ne go – in we -sty cji, moż li wych nie do bo rów ener gii na ryn ku.To po wo du je, że Izba po win na ra zem z part ne -ra mi ta ki mi jak np. SEP, czy KIG gło śno mó wićo tych pro ble mach, z któ rych więk szość spo łe -czeń stwa nie zda je so bie spra wy. Wie my co zna -czy de fi cyt ener gii na ryn ku.In ny pro blem to kurs na szej wa lu ty. Wie leśro do wisk go spo dar czych sy gna li zu je pro ble -my z tym zwią za ne. Od te go jak się do te gousto sun ku je rząd i NBP za le żą lo sy na szej go -spo dar ki. Idą cza sy trud niej sze i trze ba ze wrzećsze re gi – mniej się zaj mo wać tecz ką Wa łę sy,a bar dziej przy szło ścią kra ju i prze ciw dzia ła -niem tym za gro że niom, któ re nas cze ka ją.Je rzy Bar glik, Pre zes SEP pa trząc na sa lęstwier dził, że wi dzi wie lu człon ków SEP, a więcist nie je unia per so nal na mię dzy IGE iOŚ a SEP.Współ pra ca tych dwóch or ga ni za cji od wie lu latjest bar dzo do bra, a w wie lu ob sza rach wręczwzo ro wa. W imie niu 24 tyś. człon ków SEP za -de kla ro wał wo lę dal szej współ pra cy.Ry szard Ga jew ski, Pre zes Pol skiej Izby Bio -ma sy po wie dział, że Izba po wsta ła czte ry la tate mu i współ pra ca mię dzy na szy mi izba mi do -brze się roz wi ja. Mu si my in for mo wać spo łe -czeń stwo o tym co się dzie je bo jest du żo za gro -żeń. Na ener ge ty ce cią ży obo wią zek wy twa rza -nia „zie lo nej ener gii”. Nikt jed nak nie wie jakto bę dzie da lej wy glą da ło. Roz po rzą dze nie,któ re o tym mó wi jest w dal szym cią gu w Rzą -do wym Cen trum Le gi sla cyj nym. PTB wpro wa -dza pro gra my umoż li wia ją ce do stęp do bio ma -sy mo gą cej słu żyć do wy twa rza nia „zie lo nejener gii”. Jed nym z ta kich pro gra mów jest

– „No wo cze sne tech no lo gie ener ge tycz ne gowy twa rza nia bio ma sy i od pa dów bio de gra do -wal nych”. Jest to pro gram ba daw czy, któ rymzaj mu je się In sty tut Ener ge ty ki. PIB od po wia -da za zro bie nie bi lan su bio ma sy w Pol sce.Chce my po ka zać ten bi lans od stro ny po da ży,ale in te re su je nas przede wszyst kim po pyt. Ist -nie je pro gram bu do wy bio ga zow ni. Jest to rów -nież szan sa na pro duk cję „zie lo nych me ga wa -tów”.Pre zes IGE iOŚ, Ja cek So cha przed sta wił ze -bra nym spra woz da nie z dzia łal no ści Izbyza rok 2007. Roz po czął od spraw or ga ni za cyj -nych. Nie ste ty, w ro ku ubie głym zmniej szył sięstan ilo ścio wy człon ków Izby – ze 132 w grud -niu 2006 ro ku do 127 w grud niu 2007 r. Uby łygłów nie ma łe fir my. Izba bra ła udział w pro jek -cie KI GNET – Izbo wy Sys tem Wspar cia Ma -łych i Śred nich Przed się biorstw. Izba sko rzy sta -ła na tym po przez wy szko le nie i zdo by cie no -wych kwa li fi ka cji przez pra cow ni ków. By ła tobar dzo uda na ini cja ty wa. Po dzię ko wał Pre ze so -wi Aren dar skie mu za to, że Izba mo gła zna leźćsię w tym pro jek cie. Nie ma łe środ ki fi nan so wewspar ły dzia łal ność Izby.Na wią zu jąc do słów Pre ze sa Aren dar skie gostwier dził, że czar ne chmu ry zbie ra ły sięw 2007 r. tak że nad pol ską ener ge ty ką. Cho dzitu o pro po no wa ny Pa kiet Ener ge tycz ny Ko mi sjiEu ro pej skiej, któ ry dla pol skiej ener ge ty ki za -wo do wej opar tej na wę glu nie jest ko rzyst ny.Wy wo łu je to wie le emo cji, ale rów nież dzia łańze stro ny Izby i wie lo krot nie uprze dza li śmyrząd aby w po rę za po bie gał nie ko rzyst nym zja -wi skom.Izba ak tyw nie współ dzia ła ła przy two rze niuPro gra mu dla Ener ge ty ki, a tak że opi nio wa łapo li ty kę ener ge tycz ną Pol ski. W tym za kre sieor ga ni zo wa ła wie le spo tkań i kon fe ren cji,na któ rych mo gli się wy po wie dzieć czo ło wipol scy eks per ci. Lob bo wa ła tak że w spra wiena szych in te re sów w KE. Izba za bie ra ła rów -nież głos na te mat ko niecz no ści in we sty cjiw pol skiej elek tro ener ge ty ce, awa rii w pol skimsys te mie ener ge tycz nym, no wych tech no lo gii,OZE, a tak że kwe stii bu do wy elek trow ni ją dro -wej w Pol sce. W ro ku ubie głym Izba zor ga ni -zo wa ła lub by ła współ or ga ni za to rem kil ku na -stu kon fe ren cji, spo tkań i szko leń. By ła tak żewspół or ga ni za to rem ta kich im prez ener ge tycz -nych jak: ENEX w Kiel cach, EXPO PO WERw Po zna niu, ENER GE TAB w Biel sku-Bia łeji PO LE KO. Izba kon ty nu owa ła dzia łal ność wy daw ni cząpo przez wy da wa nie „Prze glą du Ener ge tycz -ne go”, któ ry pro mu je człon ków Izby i ich ofer -ty, a tak że po ru sza naj waż niej sze spra wy dzie -ją ce się w sek to rze elek tro ener ge tycz nym.Na je go ła mach od by wa ją się dys ku sje re dak -cyj ne z udzia łem eks per tów do ty czą ce naj waż -niej szych pro ble mów go spo dar czych. Izba pro -

wa dzi tak że bo ga tą in for ma cyj nie stro nę in ter -ne to wą.Dy rek tor Ge ne ral ny IGE iOŚ Sła wo mir Kry -stek przed sta wił spra woz da nie fi nan so we. Do -dat ni wy nik za ubr. nie jest wy so ki, ale w dzia -łal no ści Izby nie cho dzi o zysk, ale o to by speł -nia ła ona swo je ce le i na to za ra bia ła pie nią dze.Trze ba po wie dzieć, że za ra bia się co raz trud niejtym bar dziej, że Izba nie chcia ła by kon ku ro waćze swo imi człon ka mi. Ma my suk ce sy w swo jejdzia łal no ści me ry to rycz nej i lob bin go wej. Wy -da je się, że nasz głos jest po waż nie słu cha ny.Ko mi sja Re wi zyj na po zy tyw nie oce ni ładzia łal ność Izby w ro ku 2007, a w szcze gól no -ści: udział w dys ku sjach nad opra co wa niem rzą -do wej stra te gii dla ener ge ty ki, uświa da mia niezgro żeń wy ni ka ją cych z nie do in we sto wa niaelek tro ener ge ty ki oraz za gro żeń bez pie czeń -stwa pra cy pol skie go sys te mu elek tro ener ge -tycz ne go, skut ków eko no micz nych wzro stu cenener gii w wy ni ku otrzy ma nia nie wy star cza ją -cych li mi tów CO2, per spek tyw roz wo ju tech no -lo gii, w tym ener ge ty ki ją dro wej i od na wial -nych źró deł ener gii, or ga ni za cję kon fe ren cjii spo tkań w śro do wi sku dla pod no sze nia po zio -mu wie dzy o pro ble mach pol skiej elek tro ener -ge ty ki. Ko mi sja po sta wi ła wnio sek o udzie le nieskwi to wa nia Za rzą do wi IzbyPre zes Ma rian Ba biuch za pro po no wał, że bywe wrze śniu, a naj póź niej paź dzier ni ku br. od -być Nad zwy czaj ne Wal ne Zgro ma dze nieIzby po łą czo ne z we wnętrz nym se mi na riumna te mat po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski do ro -ku 2030. Jak wie my, rząd do koń ca ro ku maopra co wać ta ką po li ty kę. Bę dzie to do bry czasna dys ku sje i prze my śle nia. Je śli cho dzi o spra -wy izbo we to Nad zwy czaj ne Wal ne Zgro ma -dze nie mia ło by do za ła twie nia trzy kwe stie.Po pierw sze – zmia ny w Sta tu cie. Ta ka ko -niecz ność wy stę pu je po nie waż obec ny Sta tutzo stał uchwa lo ny w 1992 ro ku. Wte dy wszy scyby li śmy przed się bior stwa mi pań stwo wy mi,a te raz je ste śmy w wie lu przy pad kach spry wa -ty zo wa ni, ostat nio zaś wie le firm jest skon so li -do wa nych. Po nad to od 2004 ro ku je ste śmyw Unii Eu ro pej skiej. Sta tut wy ma ga więczmian. Po dru gie – zmia na spo so bu na li cza niaskła dek od 2009 ro ku. Do tej po ry skład ki by łypła co ne w za leż no ści od licz by za trud nio nychpra cow ni ków. Są fir my o ma łej licz bie pra cow -ni ków, a o du żych ob ro tach, mu si my więc tę re -gu łę zmie nić. Zamierzamy uza leż nić wy so kośćskład ki od ob ro tów fir my. Po trze cie – je śli bę -dą sto sow ne wnio ski, to na stą pią ewen tu al nezmia ny w Za rzą dzie Izby. Prze wod ni czą cy ob rad za pro po no wał zo -bo wią za nie Za rzą du Izby do zwo ła nia Nad -zwy czaj ne go Wal ne go Zgro ma dze nia. Pro po -zy cja da nia Za rzą do wi Izby ta kiej de le ga cjizo sta ła, w try bie gło so wa nia jaw ne go, przy ję -ta jed no gło śnie.

Z DZIAŁALNOŚCI IZBY

31

XVI Walne Zgromadzenie Izby
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W
sto łecz nym cen trum EXPO XXI, na po cząt ku lip ca br. od by ła
się zor ga ni zo wa na po raz pierw szy przez ame ry kań ską kor po -
ra cję Pen n Well kon fe ren cja CO AL -GEN Eu ro pe, po świę co -
na ener gii wę glo wej. Nie przy pad kiem w na szym kra ju, wszak

Pol ska „wę glem stoi”. Za uważ my, że ro sną ce w szyb kim tem pie ce ny ro -
py naf to wej i ga zu, dra ma tycz nie brzmią ce py ta nia do ty czą ce bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go, wy ko rzy sty wa nie szan ta żu „za krę co ne go kur -
ka” w ce lach po li tycz nych spra wia ją, iż co raz czę ściej pro du cen ci ener -
gii wra ca ją do in ten syw ne go wy ko rzy sta nia wę gla, za rów no ka mien ne go
jak i bru nat ne go.

Naj więk szy pro blem, jak się obec nie wy da je, jest na tu ry tech no lo gicz -
nej i kosz to wej, in ny mi sło wy do sto so wa nia tech no lo gii spa la nia do wiel -
ce re stryk cyj nych prze pi sów do ty czą cych emi sji do at mos fe ry ga zów cie -
plar nia nych, zwłasz cza dwu tlen ku wę gla. W tej kwe stii nor my Unii Eu -
ro pej skiej są wręcz wy śru bo wa ne, to też sek tor ener ge tycz ny stoi pod prę -
gie rzem ich speł nie nia, do ko nu jąc re wo lu cyj nych zmian na po lu my śli
tech nicz nej. Stąd, by nie wda wać się w szcze gó ły m.in. tech no lo gie czy -
ste go wę gla, wy chwy ty wa nie i skła do wa nie CO2, tech no lo gie nad kry -
tycz ne i ul tra nad kry tycz ne.

Tym i in nym za gad nie niom po świę co na by ła trzy dnio wa kon fe ren cja,
w trak cie któ rej przed sta wio no kil ka dzie siąt re fe ra tów, pod czas trzech,
rów no le gle od by wa ją cych się se sji.

In au gu ra cję kon fe ren cji sta no wi ło wy stą pie nie po wi tal ne He ather
John sto ne, prze wod ni czą cej kon fe ren cji i wy gło szo ne po nim dwa re fe -
ra ty – Joh na Top pe ra, dy rek to ra za rzą dza ją ce go IEA Cle an Co al Cen -
trem i Jac ka Sa wic kie go, dy rek to ra ds. roz wo ju PGE Pol skiej Gru py
Ener ge tycz nej SA. John sto ne stwier dzi ła, iż sek tor ener ge tycz ny stoi
w ob li czu wzro stu za po trze bo wa nia na ener gię, a Eu ro pa zma ga się z ro -
sną cy mi ce na mi ener gii i oba wa mi co do pew no ści do staw ga zu i ro py
naf to wej. Stąd też po wrót do za in te re so wa nia wę glem, je go wy do by ciem
ja ko pa li wa re la tyw nie ta nie go, w któ re go zło ża ob fi tu je Eu ro pa. Oczy -
wi ście to wa rzy szą wy ko rzy sta niu wę gla ja ko pa li wa ener ge tycz ne go ta -
kie za gad nie nia jak opty ma li za cja je go spa la nia, mo der ni za cja elek trow -
ni, wdro że nie tech no lo gii na pa ra me try nad kry tycz ne, roz wią za nia umoż -
li wia ją ce kon tro lę i re duk cję emi sji ga zów cie plar nia nych ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem dwu tlen ku wę gla.

John Top per wska zał na ko niecz ność roz wo ju czy stych tech no lo gii wę -
glo wych stwier dza jąc, iż ogra ni cze nie emi sji CO2 to w ska li glo bal nej
pro blem przede wszyst kim po li ty ków. Licz ba no wych elek trow ni wę glo -
wych szyb ko ro śnie, zwłasz cza w In diach i Chi nach (uru cha mia na jest
jed na ty go dnio wo). To też mu si my sto so wać tech no lo gie wy chwy ty wa nia
i ma ga zy no wa nia emi sji CO2. Ko niecz no ścią jest re duk cja te go ga zu po -
przez mo der ni za cję ma ło spraw nych blo ków ener ge tycz nych. Mu si my
zmie rzać do do sko na ło ści tech no lo gicz nej; cie szy, iż już wi dać ro sną cą
spraw ność ener ge tycz ną elek trow ni, dzię ki za sto so wa niu sto pów ni klo -
wych pod nie sio no tem pe ra tu rę spa la nia.

Ja cek Sa wic ki stwier dził, iż od lat 90. za czę li śmy bu do wę no we go sys -
te mu, za kła da ją ce go de cen tra li za cję, roz bi cie sek to ra na po szcze gól ne
elek trow nie i spół ki dys try bu cyj ne. W 2007 r. rząd okre ślił osta tecz ny
kształt pol skie go sek to ra ener ge tycz ne go (kon so li da cja – 4 gru py wy twór -
cze), a w br. pro gram rzą do wy za kła da upu blicz nie nie spół ek PGE i Enea.
Zda niem Sa wic kie go roz wój pol skiej sie ci prze sy ło wej od by wa się zbyt
wol no, wy zwa niem dla pol skiej ener ge ty ki jest wzrost mo cy, a za tem ko -
niecz ność bu do wy no wych in sta la cji – po 2015 r. mo gą być nie do bo ry
ener gii. Win na zo stać, po ro ku 2020, zbu do wa na elek trow nia ją dro wa.

Na stęp nie roz po czę ły się ob ra dy kon fe ren cji w trzech dzie dzi nach zło -
żo nych z dwóch mo no te ma tycz nych se sji. W dzie dzi nie „Ak ty wa obec -
ne”, w se sji „Opty ma li za cja spa la nia” zo sta ło wy gło szo nych sześć re -
fe ra tów przez eks per tów z Wiel kiej Bry ta nii, Nie miec i USA. Mó wio no

m.in. o po pra wie spa la nia, opty ma li za cji pra cy ko tłów wę glo wych
przy uży ciu pi ro me trii aku stycz nej, sy mu la cji sys te mów ko tłów i za si la -
nia w zmo der ni zo wa nych elek trow niach. 

W dzie dzi nie „No we roz wią za nia”, w se sji „Elek trow nie no wej ge ne -
ra cji” Lo thar Bal ling z Sie mens Po wer Ge ne ra tion, Niem cy, mó wił
o „Suk ce sie ryn ko wym elek trow ni z blo ka mi pa ro wy mi na pa ra me try nad -
kry tycz ne o mo cy 800/1000 MW”. Omó wił opła cal ność elek trow ni wę -
glo wych w ob li czu czte ro krot ne go wzro stu cen, w la tach 2005-2008, ro py
naf to wej i ga zu. Przed sta wił pod sta wy tech no lo gii ko tłów na pa ra me try
nad kry tycz ne i ul tra nad kry tycz ne (efek tyw ność ener ge tycz na 46 proc.).

Eg bert Re inartz z RWE Po wer In ter na tio nal, Niem cy, przed sta wił re fe -
rat „Opcje czy ste go wę gla ka mien ne go i li gni tu”, w któ rym po ru szył
m.in. kwe stię tra jek to rii ze ro wej emi sji CO2: prze chwy ty wa nie – trans port
– skła do wa nie, wska zu jąc, iż jej koszt jest wy so ki i ro śnie wraz z kom plek -
so wo ścią tech no lo gii. Kon klu du jąc po wie dział, że nor my praw ne do ty czą -
ce śro do wi ska bę dą w przy szło ści za ostrza ne, to też wę giel mu si być wy ko -
rzy sty wa ny w ra mach czy stych tech no lo gii. An dres Ba czo ni z Na lco, Wę -
gry, mó wił z ko lei o tym „W ja ki spo sób wy daj ność sys te mów chło dzą cych
wpły wa na pro duk tyw ność i ga zy emi to wa ne przez elek trow nię?”.

W se sji „Stu dium przy pad ków” Ja ri Nie me la z Po hjo al Vo ima Oy,
Fin lan dia, za pre zen to wał „Za sa dy pro jek to wa nia elek tro cie płow -
ni 200 MW za si la nych róż ny mi pa li wa mi – w ja ki spo sób spa lać jed -
no cze śnie wę giel, torf i drew no?”. Przed sta wił bo ga te do świad cze nia
fiń skie na tym po lu, wska zał na ko niecz ność sto so wa nia ela stycz no ści
w wy ko rzy sta niu bio ma sy. Sze ro ko omó wił tech no lo gie i efek ty ener ge -
tycz ne jej spa la nia. Na stęp nie Gau tam Ku mar, DCPL, In die, za jął się
„Wska zów ka mi do ty czą cy mi pro jek to wa nia ren tow nych elek trow ni
wę glo wych oraz re duk cją emi sji dwu tlen ku wę gla”.

W dzie dzi nie „Za gad nie nia śro do wi sko we i re gu la cje praw ne”
w se sji „Re duk cja dwu tlen ku wę gla oraz za gad nie nia tech nicz ne”
przed sta wio no trzy re fe ra ty au to rów z Ho lan dii, Nie miec i USA do ty czą -
ce wy chwy ty wa nia i spo so bach ma ga zy no wa nia CO2. W se sji „Re duk -
cja dwu tlen ku wę gla, pla ny i do świad cze nia” trzej re fe ren ci z Ka na dy,
Ho lan dii i Fran cji przed sta wi li do świad cze nia ich kra jów na tym po lu.

Dru gie go dnia kon fe ren cji w dzie dzi nie „Ak ty wa obec ne”, w ra mach
se sji „Ja kość pa liw” przed sta wio no m.in. kwe stię roz wo ju i za sto so wa -
nia no wa tor skich tech no lo gii opa la nia pa li wa mi wę glo wo -wod ny mi,
a w se sji „Ja kość pro duk tów ubocz nych” mó wio no m.in. o in no wa cyj -
nej me to dzie prze kształ ca nia po pio łu den ne go w po piół lot ny w elek -
trow niach za si la nych wę glem. W ra mach se sji „Mo der ni za cja elek trow -
ni” przed sta wio no m.in. naj no wo cze śniej sze roz wią za nia w dzie dzi nie
su che go chło dze nia w elek trow niach wę glo wych. 

Or ga ni za to rzy za po wie dzie li, iż ko lej na kon fe ren cja CO AL -GEN
Eu ro pe pla no wa na jest na po czą tek lip ca 2008 ro ku.

AU

Konferencja COAL-GEN Europe 
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W
dniach 1–3 lip ca 2008 ro ku, w ha li EXPO XXI w War sza wie, od -
by ły się Tar gi i Kon fe ren cja CO AL -GEN Eu ro pe 2008 po świę -
co ne ener gii wę glo wej. Na 2500 m kw. za pre zen to wa li się pro du -
cen ci sprzę tu, fir my świad czą ce usłu gi w ener ge ty ce wę glo wej,

twór cy no wo cze snych tech no lo gii po pra wia ją cych pro ce sy spa la nia oraz
od wie dza ją cy po szu ku ją cy no wa tor skich roz wią zań dla swo ich przed się -
biorstw.

CO AL -GEN Eu ro pe to przed się wzię cie ame ry kań skiej kor po ra cji Pen -n Well, któ ra do tych cza so we im pre zy or ga ni zo wa ła na te re nie Sta nów
Zjed no czo nych, gro ma dząc 300 firm i po nad 3 tys. zwie dza ją cych. Pierw -
sza jej edy cja w Pol sce, kra ju opie ra ją cym swą ener ge ty kę na wę glu, zgro -
ma dzi ła 33 pod mio ty go spo dar cze m.in. z Chin, Ka na dy, Nie miec, Ro sji,
Szwe cji, USA, Wiel kiej Bry ta nii, Włoch i Pol ski. By li ta cy świa to wi gi gan -
ci jak Al stom czy Sie mens za opa tru ją cy w urzą dze nia elek trow nie opa la ne
wę glem i ga zem, elek trow nie ją dro we, wod ne i wia tro we, w szcze gól no ści
ofe ru ją cy blo ki ener ge tycz ne pro du cen tom ener gii elek trycz nej.

Fir ma Con for ma Clad ze Sta nów Zjed no czo nych do star cza elek trow -
niom za si la nym wę glem po wło ki wol fra mo wo -kar bi do we, wy dłu ża ją ce
czas eks plo ata cji sprzę tu po mię dzy prze rwa mi w za si la niu po przez ochro -
nę przed du żym zu ży ciem pal ni ków, pul we ry za to rów, wen ty la to rów, sprzę -
tu do po pio łu, rur ko tłów. DU RAG Gro up z Nie miec po le ca ła wy ro by
do mo ni to ro wa nia spa la nia i śro do wi ska np. oprzy rzą do wa nie do ini cja cji
za pło nu, ste ro wa nia pal ni ka mi, czy sys te my za rzą dza nia da ny mi śro do wi -
sko wy mi. Rów nież nie miec ka fir ma Envi Con & Plant En gi ne ering ofe -
ro wa ła m.in. kom plek so we przy go to wa nie pro jek tów du żych in we sty cji,
do radz two i pla no wa nie. Bry tyj ski Lo esche Ener gy Sys tems zaj mu je się
np. do sta wą su chych mły nów do elek trow ni. Szwedz ki Na ln co Mo bo tec
spe cja li zu je się w usłu gach zwią za nych z kon tro lą róż ne go ro dza ju za nie -
czysz czeń. Nie miec ki RUD Ket ten – Rie ger & Dietz szczy ci się dłu gą tra -
dy cją w pro duk cji i do star cza niu łań cu chów o du żej wy trzy ma ło ści i kom -
po nen tów do wind oraz prze no śni ków.

W sto isku Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska,
współ or ga ni za to ra CO AL -GEN Eu ro pe War saw 2008, za pre zen to wa ły

swe ofer ty spół ki Ener go pro jekt z Ka to wic i Ener go po miar z Gli wic,
pierw sza świad czą ca usłu gi in ży nier skie, dru ga zaj mu ją ca się m.in. do radz -
twem tech nicz nym i in we sty cyj nym. – Cie szy nas, iż Izba po wró ci ła
do two rze nia sto isk ko lek tyw nych na tar gach bran żo wych – po wie dzia łaAne ta Szu bert, kie row nik dzia łu mar ke tin gu Ener go pro jek tu. Zda niemWoj cie cha Grze siu ka, kie row ni ka dzia łu han dlo we go Ener go pro jek tu,
im pre za CO AL -GEN ma dla fir my cha rak ter roz po znaw czy, jest po raz
pierw szy or ga ni zo wa na w Pol sce. – Nie mie li śmy wy obra że nia o jej prze -
bie gu, za in te re so wa niu nią, fre kwen cji zwie dza ją cych, wy staw cach itd.
– stwier dził Grze siuk.

W opi nii Ka ta rzy ny Lu ko szek, dy rek tor ds. mar ke tin gu Ener go po mia -
ru, do bór Pol ski ja ko lo ka li za cji CO AL -GEN jest w peł ni uza sad nio ny,
wszak na sza ener ge ty ka opie ra się na wę glu. A.U.
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P
ra wie 500 mln zł wart jest kon trakt, ja ki Fa bry -
ka Ko tłów RA FA KO S.A. z Ra ci bo rza za war -
ła z Vat ten fall He at Po land S.A. Jest to naj -

więk sza te go ty pu eko lo gicz na in we sty cja w kra ju.
Pod pi sa na 9 czerw ca umo wa do ty czy bu do wy

in sta la cji mo kre go od siar cza nia spa lin w Elek -tro cie płow ni Sie kier ki w War sza wie, na le żą cej
do kon cer nu Vat ten fall. Jest to naj więk szy sa mo -
dziel ny kon trakt w hi sto rii RA FA KO S.A., uzna -
ne go na ca łym świe cie pro du cen ta ko tłów dla
ener ge ty ki ciepl nej i za wo do wej oraz in sta la cji
oczysz cza nia spa lin. 

Pro jek to wa na dla war szaw skiej elek tro cie -
płow ni in sta la cja od siar cza nia spa lin jest in we -
sty cją szcze gól ną tak że z in ne go po wo du. – Bę -
dzie wy po sa żo na w no wo cze sny układ pod grze -
wu spa lin od siar czo nych skła da ją cy się z dwóch
wy mien ni ków cie pła z wy mu szo nym we wnętrz -
nym obie giem cyr ku la cyj nym, re ali zo wa ny
w kra ju po raz pierw szy dla te go ty pu in sta la cji.
To bar dzo za awan so wa na tech no lo gia, wy ko rzy -
sty wa na już przez nas wcze śniej, w nie co in nych
kon fi gu ra cjach. W tym przy pad ku pro jekt wy ma -
ga du że go za an ga żo wa nia oraz za sto so wa nia
od po wied nich ma te ria łów ter mo pla stycz nych
od por nych na ko ro zję i wy so ką tem pe ra tu rę
– mó wi Ja cek Cie lec ki, dy rek tor Biu ra Han dlo -
we go IOS w RA FA KO S.A. 

Spe cy fi ka ukła du pod grze wu spa lin od siar czo -
nych po le ga na tym, że oczysz czo ne już z tlen -

ków siar ki spa li ny po wyj ściu z ab sor be ra osią -
gną tem pe ra tu rę po nad 85°C, co w efek cie ogra -
ni cza kon den sa cję pa ry wod nej w spa li nach wy -
do sta ją cych się z ko mi na. Funk cjo nu ją ce do tych -
czas w Pol sce nie któ re sys te my pod grze wu spa -
lin nie są zbyt efek tyw ne, ze wzglę du na nie -
szczel no ści zwią za ne z prze cie ka mi spa lin za -
siar czo nych do spa lin już oczysz czo nych. Po wo -
du je to wzrost emi sji tlen ków siar ki, któ ry prze -
kła da się na zwięk sze nie kosz tów in we sty cyj -
nych zwią za nych ze wzro stem spraw no ści od -
siar cza nia ab sor be rów. W przy pad ku EC Sie kier -
ki za sto so wa ny zo sta nie cał ko wi cie szczel ny
układ wy mien ni ków cie pła naj now szej ge ne ra cji.

In we sty cja re ali zo wa na bę dzie w dwóch eta -
pach do sto so wa nych do okre su grzew cze go
elek tro cie płow ni. Obiekt ma zo stać od da ny
do eks plo ata cji w dru giej po ło wie 2012 r.

– Ro bi my ta kie in sta la cje, po nie waż je ste śmy
w sta nie sa mo dziel nie je za pro jek to wać. Po nad -
to sta ra my się an ga żo wać w nie in ne pol skie fir -
my, miesz czą ce się w ob rę bie in we sty cji – mó wiJe rzy Thamm, wi ce pre zes za rzą du RA FA -
KO S.A., któ ry uczest ni czył w pod pi sa niu re kor -
do wej umo wy.

– Cią gle szu ka my no wo ści tech no lo gicz nych
i sta ra my się roz wi jać. Chce my ro bić nie tyl ko
wy spy ko tło we czy in sta la cje oda zo to wa nia
spa lin, lecz tak że ca łe elek trow nie o pa ra me -
trach nad kry tycz nych pa ry. Ta ki kie ru nek to
ko niecz ność ze wzglę du na wy mo gi re duk cji
emi sji dwu tlen ku wę gla przy jed no cze snym
kur cze niu się za so bów ro py naf to wej czy ga zu
ziem ne go. Ofe ro wa nie kom plet nych blo ków
na pa ra me try nad kry tycz ne to przy szłość
w ener ge ty ce, do któ rej się przy go to wu je my.
Jest to o ty le moż li we, że w kwiet niu ra ci bor -
ska spół ka za war ła umo wę li cen cyj ną z fir mąSie mens AG Ear lan gen Niem cy na bu do wę
ko tłów prze pły wo wych ty pu „Ben son” na pa -
ra me try nad kry tycz ne pa ry. Wcze śniej ko -
niecz ne by ło za wią zy wa nie kon sor cjów, np.
przy bu do wie blo ku nad kry tycz ne go 464 MW
dla Elek trow ni Pąt nów II czy przy trwa ją cej re -
ali za cji elek trow ni w Beł cha to wie o mo cy 858
MW. Dzię ki po zy ska nej li cen cji RA FA -
KO S.A. jest w sta nie re ali zo wać ta kie in we -
sty cje sa mo dziel nie, tym bar dziej, że to wła -
śnie ra ci bor ski pro du cent ma naj więk szą ba zę
wy twór czą w Eu ro pie.

Rekordowa inwestycja
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Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska w II półroczu 2008 r.

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień w kalendarzu imprez.

L.p. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator

1 16–18 wrzesień Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie Bielsko-Biała IGEiOŚ – Stoisko informacyjne
ENERGETAB 2008

2 1–2 październik XI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna Warszawa, Hotel Sheraton Econ Trade Sp. z o.o. 
EUROPOWER  2008 przy współpracy IGEiOŚ

3 8 październik Konferencja pt. „Budowa elektrowni systemowej o dużej Gdańsk IGEiOŚ
mocy w Porcie Północnym”

4 17 październik V konferencja polsko-niemiecka pt. „Energetyka Sulechów IGEiOŚ wraz z LTnRRE 
przygraniczna Polski i Niemiec – doświadczenia PWSZ – budynek rektoratu przy współpracy PWSZ 
i perspektywy” w Sulechowie,

E.ON edis AG,
PGNiG O/Zielona Góra

5 22 październik Konferencja nt. instalacji wodnych akumulatorów ciepła Gdynia – wyjazd do Szwecji IGEiOŚ
w elektrowniach i elektrociepłowniach wraz z Energoprojekt-Warszawa S.A.

6 27 październik Konferencja towarzysząca Poleko 2008 Poznań, Centrum Targowe IGEiOŚ
wraz z MTP Sp. z o.o.

7 27–30 październik Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, Centrum Targowe IGEiOŚ – stoisko kolektywne

8 Listopad V Konferencja „Inwestycje w polskich elektrowniach Warszawa IGEiOŚ
i elektrociepłowniach zawodowych”

9 Listopad Konferencja pt. „Strategiczne wyzwania dla branży Warszawa IGEiOŚ wraz z Hay Group
elektroenergetycznej – potencjał ludzki”

10 16 grudzień Spotkanie integracyjne z okazji opłatka i Nowego Roku Warszawa IGEiOŚ
– Courtyyard By Marriott



Ry szard
Ra taj czak

Ry szard Ra taj czak uro dził się
w 1946 r. w Po zna niu. W 1971 r.
uzy skał ty tuł ma gi stra in ży nie ra
na wy dzia le me cha nicz no -ener ge -
tycz nym Po li tech ni ki Wro cław skiej.
Po ukoń cze niu stu diów pra co wał
przez 22 la ta w Elek trow ni Tu rów
w Bo ga ty ni. Za trud nio ny był na od -
po wie dzial nych sta no wi skach, za rów no w ru chu jak i w eks plo ata cji,
a tak że w służ bach in we sty cyj nych. Przez 11 lat, w bar dzo trud nym
okre sie go spo dar ki pol skiej, spra wo wał funk cję Dy rek to ra Tech nicz -
ne go tej Elek trow ni. Pod je go kie row nic twem Elek trow nia osią ga ła
bar dzo do bre wskaź ni ki tech nicz no -eks plo ata cyj ne, co skut ko wa ło
mak sy mal ną pro duk cją ener gii elek trycz nej i bar dzo do bry mi wy ni ka -
mi eko no micz ny mi. Był do sko na łym fa chow cem i twór cą wie lu opa -
ten to wa nych roz wią zań ra cjo na li za tor skich, któ re przy nio sły Elek -
trow ni Tu rów wy mier ne efek ty eko no micz ne. 

Za wsze bar dzo moc no iden ty fi ko wał się z fir mą, w któ rej pra co wał.
Ja ko Czło nek Kie row nic twa Elek trow ni Tu rów za swo ją rze tel ność,
skrom ność i uczci wość oraz kom pe ten cje cie szył się wiel kim sza cun -
kiem i uzna niem. 

Był współ za ło ży cie lem i Człon kiem Za rzą du Spe cja li stycz ne go
Przed się bior stwa Bu dow la ne go SA VEX w Zgo rzel cu. Do sko na ły or -
ga ni za tor i po my sło daw ca z po zy tyw nym sto sun kiem do wszel kich
zmian. Za wsze wy bie rał roz wią za nia wy ma ga ją ce du że go na kła du
pra cy in te lek tu al nej i in ży nier skiej. Ini cja tor i twór ca no wych roz wią -
zań tech nicz nych, do ty czą cych sys te mów chło dze nia w chłod niach
ko mi no wych i wen ty la to ro wych oraz no wych roz wią zań wo do roz -
dzia łów pod no szą cych spraw ność i efek tyw ność schła dza nia, a tym
sa mym do ob ni że nie kosz tów wy ko na nia i eks plo ata cji.

Ra cjo na li za tor i wy na laz ca, opra co wał zgło szo ny w Urzę dzie Pa -
ten to wym uni kal ny wzór plat for my wy bu rze nio wej, wy po sa żo nej
w szczę ki hy drau licz ne dla wy bu rza nia żel be to wych ko mi nów prze -
my sło wych, po zwa la ją cej na bez piecz ne wy bu rza nie w gę stej za bu do -
wie. Po nad to jest au to rem wie lu in nych roz wią zań uspraw nia ją cych
pra cę i po pra wia ją cych bez pie czeń stwo pra cow ni ków, w tym rusz to -
wań wi szą cych, po de stów, wcią ga rek i wy cią gów.

Współ pra co wał z ośrod ka mi na uko wo -ba daw czy mi i biu ra mi pro -
jek to wy mi w ca łej Pol sce. Był współ twór cą prac na uko wo -tech nicz -
nych dla ener ge ty ki, np.: „Sys tem au to ma tycz nej re gu la cji mo cy i czę -
sto tli wo ści”. Ini cja tor i or ga ni za tor I Kon fe ren cji Na uko wo -Tech nicz -
nej „Chłod nie ko mi no we. Efek tyw ne sys te my ochro ny i na praw.” Au -
tor i współ au tor re fe ra tów na uko wo -tech nicz nych jak „Sys te my chło -
dzą ce i ich wpływ na spraw ność blo ków ener ge tycz nych”. Opra co wa -
ne przez nie go roz wią za nia przy czy ni ły się do roz wo ju fir my i jej
uzna nia w kra ju i za gra ni cą. Świad czą o tym na gro dy i wy róż nie nia
np. Dol no ślą ska Bu do wa Ro ku, Na gro da I Stop nia za opra co wa nie
Plat for my do cię cia wiel ko ga ba ry to wych żel be to wych ko mi nów prze -
my sło wych nada na przez Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, a tak że
re ali zo wa ne przez fir mę kon trak ty za gra nicz ne.

Za swo ją dzia łal ność za wo do wą, na uko wą i spo łecz ną był uho no ro -
wa ny m. in. Brą zo wym i Srebr nym Krzy żem Za słu gi, Za słu żo ny dla
Elek trow ni Tu rów, od zna ka mi ho no ro wy mi za za słu gi dla KWB Tu -
rów, Mia sta Zgo rzel ca i Wo je wódz twa Je le nio gór skie go oraz Zło tą
Od zna ką Za słu żo ny dla Ener ge ty ki.

Ry szard Ra taj czak zmarł 6.08.2008 ro ku. Po cho wa ny zo stał
na cmen ta rzu w Zgo rzel cu.

Był ak tyw ny za wo do wo do ostat nich dni swo je go ży cia. Pra cow ni -
cy wspo mi na ją Go ja ko życz li we go, ale wy ma ga ją ce go sze fa. Je go
przy ja cie le pa mię ta ją, że był on za wsze wzo rem do brych ma nier.
W śro do wi sku ener ge ty ków był bar dzo sza no wa ny za swo ją ogrom ną
wie dzę, ini cja ty wę oraz życz li wy sto su nek do lu dzi.
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17 paź dzier ni ka 2008 ro ku od bę dzie się w Pań stwo wej Wyż szej
Szko le Za wo do wej w Su le cho wie V Kon fe ren cja pol sko -nie miec ka
pt. „Ener ge ty ka przy gra nicz na Pol ski i Nie miec – do świad cze niai per spek ty wy”.

Współ or ga ni za to ra mi kon fe ren cji są Lu bu skie To wa rzy stwona Rzecz Roz wo ju Ener ge ty ki oraz Izba Go spo dar cza Ener ge ty kii Ochro ny Śro do wi ska i PWSZ w Su le cho wie przy współ udzia le
firm E. ON edis AG oraz PGNiG Od dział w Zie lo nej Gó rze.

Kon fe ren cja kie ro wa na jest do przed sta wi cie li sa mo rzą dów te ry to -
rial nych Za chod niej Pol ski i wschod nich lan dów Nie miec oraz do firm
ener ge tycz nych dzia ła ją cych na rzecz ener ge ty ki.

Wię cej in for ma cji o kon fe ren cji na stro nie in ter ne to wej Izby
www.ige os.pl oraz Lu bu skie go To wa rzy stwa www.ltnr re.pl

Z DZIAŁALNOŚCI IZBY
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Energetyka przygraniczna
Polski i Niemiec

– doświadczenia i perspektywy

Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska przy
współ pra cy z Ener go pro jek tem War sza wa S.A. or ga ni zu je kon fe -
ren cję na te mat in sta la cji wod nych aku mu la to rów cie pła w elek -trow niach i elek tro cie płow niach. Kon fe ren cja od bę dzie się w dru -
giej po ło wie paź dzier ni ka 2008 r. w Gdy ni.

W cza sie trwa nia kon fe ren cji bę dzie moż li wość zwie dze nia jed ne -
go z naj więk szych aku mu la to rów cie pła w Eu ro pie w elek tro cie płow -
ni na po łu dniu Szwe cji.

Prze wi dy wa ne są mię dzy in ny mi wy stą pie nia na na stę pu ją ce te ma ty:– za bu do wa aku mu la to ra cie pła w elek tro cie płow ni i elek trow ni,– opty ma li za cja pro duk cji ener gii elek trycz nej i ciepl nej przy wy -ko rzy sta niu aku mu la to ra cie pła,– bu do wa aku mu la to ra cie pła w EC Sie kier ki w War sza wie,– do świad cze nia fir my AF - PRO IN STALL ze Szwe cji w pro jek to -wa niu, bu do wie i eks plo ata cji aku mu la to rów cie pła.
Ser decz nie za pra sza my do wzię cia udzia łu w w/w kon fe ren cji. Wię -

cej in for ma cji znaj dzie cie Pań stwo na stro nie in ter ne to wej Izby
www.ige os.pl

Wodne akumulatory ciepła

Spra wa bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go bu dzi co raz wię cej emo cji.
In for ma cje me dial ne o cze ka ją cym nas kry zy sie ener ge tycz nym
i znacznych pod wyż kach cen prą du wy wo łu ją po waż ne za nie po ko je -
nie spo łe czeń stwa. W tej sy tu acji nie zwy kle pil ną i waż ną spra wą sta -
je się przed sta wie nie opi nii pu blicz nej i wszyst kim za in te re so wa nym
śro do wi skom rze tel nej in for ma cji w tym za kre sie. Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska pod pa tro -
na tem ho no ro wym Pre zy den ta Mia sta Gdań ska i Mar szał ka Wo je -
wódz twa Po mor skie go za mie rza zor ga ni zo wać dla sze ro kie go krę gu
za in te re so wa nych w dniu 8 paź dzier ni ka br. w Gdań sku, w Fil har mo -
nii Bał tyc kiej Kon fe ren cję, któ rej ce lem bę dzie rze tel ne przed sta wie -
nie sy tu acji w za kre sie bi lan su ener gii i bez pie czeń stwa ener ge tycz -ne go oraz po szu ki wa nia roz wią zań gwa ran tu ją cych bez pie czeń -stwo, w tym bu do wy no wych źró deł ener gii w re gio nie gdań skim.

Na kon fe ren cji prze wi du je my 15 mi nu to we pre zen ta cje, w któ rych
po ten cjal ni in we sto rzy przed sta wią go to wość wy bu do wa nia elek trow -
ni do trzy mu ją cej naj wyż szych stan dar dów ochro ny śro do wi ska wy -
zna czo nych przez Unię Eu ro pej ską. 

Wię cej in for ma cji na te mat kon fe ren cji na stro nie in ter ne to wej biu -
ra Izby www. ige os. pl

Bilans energii
i bezpieczeństwo energetyczne

W dniach 19–20 czerw ca 2008 r. od by ła się w Za ko pa nem
już IV kon fe ren cja „Przy szłość ener ge ty ki pol skiej na wę glu”, któ -
rej or ga ni za to rem by ła Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro nyŚro do wi ska. Uczest ni cy kon fe ren cji w cza sie dwóch dni mie li moż li -
wość za po zna nia się z sze ro ki mi za gad nie nia mi i pro ble ma mi ener ge -
ty ki pol skiej, opar tej głów nie na pro duk cji ener gii z wę gla, per spek ty -
wa mi i pro ble ma mi bran ży gór ni czej oraz mo gli sko rzy stać z uro ków
śro do wi ska gór, czy li miej sca od by cia kon fe ren cji.

Wy gło szo no i prze dys ku to wa no wie le re fe ra tów o te ma ty ce ener ge -
tycz nej i gór ni czej, roz po czy na jąc od re fe ra tu De par ta men tu Ener ge -
ty ki Mi ni ster stwa Go spo dar ki zwią za ne go z za ło że nia mi przy go to wa -
nej po li ty ki ener ge tycz nej do 2030 r. Omó wio no pa kiet ener ge tycz no -
-kli ma tycz ny UE i je go od dzia ły wa nie na Pol skę, dłu go okre so wą po -
li ty kę wy twa rza nia ener gii elek trycz nej i cie pła z uwzględ nie niem
uwa run ko wań wy ni ka ją cych z KPRU II.

Obec ni przed sta wi cie le bran ży gór ni czej z Kam pa nii Wę glo -wej S.A., Głów ne go In sty tu tu Gór nic twa, Lu bel skie go Wę gla„Bog dan ka” S.A. od nie śli się w swo ich wy stą pie niach do spraw
bran ży ener ge tycz nej prze ko nu jąc, że wę gla w Pol sce w per spek ty -
wie 30 lat na pew no nie za brak nie. Bra li po uwa gę obec ne je go źró dła
jak i już roz po zna ne i pla no wa ne do ewen tu al nej eks plo ata cji w przy -
szło ści. 

Wnio ski te pły nę ły z ta kiej te ma ty ki re fe ra tów jak wie lo let nia per -
spek ty wa wy do by cia wę gla ja ko ofer ta han dlo wa dla pol skiej elek tro -
ener ge ty ki, moż li wo ści wy do by cia i do staw wę gla ka mien ne go dla
ener ge ty ki w per spek ty wie 20 lat, złóż wę gla bru nat ne go w Pol sce
i per spek tyw za spo ko je nia po trzeb ener ge ty ki, czy też wie lo let nich
per spek tyw wy do by cia wę gla z pun ku wi dze nia „Bog dan ki” S.A.

Przed sta wi cie le gór nic twa, oprócz opty mi stycz nych per spek tyw
wy do by cia wę gla na ce le ener ge tycz ne, kry tycz nie od nie śli się
do bra ku sprzy ja ją cych gór nic twu unor mo wań praw nych do ty czą -
cych za go spo da ro wa nia me ta nu ja ko pro duk tu ubocz ne go przy wy -
do by wa niu wę gla ka mien ne go. Ich su ge stia zmie rza ła do uzna nia

pro duk cji ener gii z te go ubocz ne go pa li wa ga zo we go ja ko ener gii od -
na wial nej.

Na tym tle omó wio no tak że me cha ni zmy fi nan so wa nia in we sty cji
w ener ge ty ce zwią za ne z in sta la cja mi CCS, czy li in sta la cja mi czy ste -
go spa la nia wę gla łącz nie z wy ła py wa niem i ma ga zy no wa niem CO2,na któ re to Pol ska dla pi lo ta żo wych in sta la cji ma szan sę uzy skać do -
fi nan so wa nie z UE.Kon fe ren cji to wa rzy szy ła przy ja zna at mos fe ra re la cji gór ni czo --ener ge tycz nych oraz wspa nia ła po go da, któ ra nie za wio dła tak żepod czas ko la cji w ple ne rze.Bar dzo dzię ku je my wszyst kim uczest ni kom kon fe ren cji za udział.

Przyszłość energetyki polskiej na węglu

Informacji na temat konferencji i szkoleń
organizowanych przez IGEiOŚ
udziela Aleksandra Mikołajczyk

tel. (0-22) 627 35 64, tel. kom. 0-602 524 801
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WZRA STA ZU ŻY CIE ENER GII
ELEK TRYCZ NEJ NA ŚWIE CIE

Naj now szy ra port opu bli ko wa ny przez fir mę kon sul tin go wą Ener -da ta in for mu je, że w sto sun ku do ro ku 2006, w ro ku 2007 świa to wezu ży cie ener gii wzro sło o 2,8% (408 TWh), głów nie za spra wą znacz -ne go po py tu w Azji. Świa to wa pro duk cja ener gii elek trycz nej zwięk -szy ła się w ro ku 2007 o 4,7%, przy czym bli sko po ło wa te go wzro stuprzy pa da na Chi ny. W 27 kra jach UE za po trze bo wa nie na ener gię po -zo sta wa ło sto sun ko wo sta bil ne – wzrost wy niósł 11 TWh.Na elek trow nie opa la ne wę glem przy pa da ło w 2007 ro ku 41% świa -to wej pro duk cji ener gii elek trycz nej, na elek trow nie ga zo we 21%, hy -dro elek trow nie 16%, elek trow nie ją dro we 14%, a na elek trow nie wia -tro we 0,8%. Pro duk cja w elek trow niach opa la nych wę glem i ga zemro sła, pod czas gdy w elek trow niach ją dro wych ma la ła. W UE -27 na elek trow nie wę glo we przy pa dał naj więk szy, wy no szą -cy 30,2%, udział w łącz nej pro duk cji ener gii elek trycz nej. Na ko lej -nych po zy cjach upla so wa ły się ener ge ty ka ją dro wa z udzia łem 27,8%,elek trow nie opa la ne ga zem z udzia łem 21,5% i hy dro elek trow niez udzia łem 10,3%. Na elek trow nie opa la ne ole jem przy pa dło w Eu ro -pie 3,5% pro duk cji ogó łem, pod czas gdy na ener ge ty kę wia tro wąi bio ma sę 3,1%. Źró dło – Mon tel, 12-06-2008
G8 ZA BA DA NIA MI NA RZECZ

ZRÓW NO WA ŻO NE GO ROZ WO JU 
15 czerw ca, mi ni stro wie wła ści wi ds. na uki i tech no lo gii z gru pyośmiu naj bar dziej roz wi nię tych państw świa ta (Ka na da, Fran cja,Niem cy, Wło chy, Ja po nia, Ro sja, Wiel ka Bry ta nia i USA), ko mi sarzUE ds. ba dań Ja nez Po točnik oraz wy so cy ran gą przed sta wi cie le Bra -zy lii, Chin, In dii, Mek sy ku, Re pu bli ki Po łu dnio wej Afry ki, Fi li pini Re pu bli ki Ko rei, spo tka li się, aby omó wić moż li wo ści mię dzy na ro -do wej współ pra cy na uko wo -tech nicz nej w dzie dzi nie zrów no wa żo ne -go roz wo ju. W oce nie uczest ni ków spo tka nia, w per spek ty wie dłu go okre so wejzwięk sza nie efek tyw no ści ist nie ją cych tech no lo gii nie wy star czy że -by ogra ni czyć emi sję ga zów cie plar nia nych; po trzeb ny jest prze łomw na uce. Stro ny zo bo wią za ły się do zwięk sze nia na kła dów na ba da -nia pod sta wo we i sto so wa ne, do ty czą ce śro do wi ska i czy stych tech -no lo gii oraz do zin ten sy fi ko wa nia współ pra cy w za kre sie al ter na tyw -nych roz wią zań ener ge tycz nych, ta kich jak syn te za ją dro wa, gro ma -dze nie i prze cho wy wa nie dwu tlen ku wę gla oraz bio pa li wa na stęp nejge ne ra cji. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 01-07-2008

CHI NY I IN DIE NIE PO PAR ŁY
OB NI ŻE NIA EMI SJI GA ZÓW

CIE PLAR NIA NYCH 
Jed nym z ce lów trzy dnio we go szczy tu G8, któ ry od był się w Ja po -nii 7–9 lip ca, by ło osią gnię cie prze ło mu w wal ce ze zmia na mi kli ma -tycz ny mi. Wbrew ocze ki wa niom, nie do ko na no po stę pu w tej waż nejspra wie. Na dzie je wzro sły, gdy przy wód cy kra jów G8 zgo dzi li się „roz wa -żyć moż li wość osią gnię cia co naj mniej 50% re duk cji glo bal ne go po -zio mu emi sji do ro ku 2050”. Przed sta wi cie le du żych państw roz wi ja -ją cych się, w szcze gól no ści Chin i In dii, któ rzy zo sta li za pro sze ni

na spo tka nie, nie po par li jed nak tej ini cja ty wy. Kra je emi tu ją ce naj -więk sze ilo ści za nie czysz czeń za de kla ro wa ły je dy nie w koń co wymko mu ni ka cie, że „po trzeb ne są istot ne ogra ni cze nia emi sji ga zów cie -plar nia nych”, bez wska za nia na kon kret ne dzia ła nia i ce le. Źró dło: PEi Di gest Da ily, 09-07-2008
TECH NO LO GIE CCS MO GŁY BY

ISTOT NIE ZMNIEJ SZYĆ PO ZIOM
EMI SJI CO2

Gdy by do 2030 ro ku 100 naj więk szych elek trow ni opa la nych pa li -wem ko pal nym wdro ży ło tech no lo gie wy chwy ty wa nia i prze cho wy -wa nia dwu tlen ku wę gla (ang. car bon cap tu re and sto ra ge, CCS), mo -gło by to ogra ni czyć o jed ną trze cią glo bal ną emi sję dwu tlen ku wę glaze źró deł sta cjo nar nych, wy ni ka z ana li zy ame ry kań skiej fir my Bo -ston Con sul ting Gro up.Wy so ki koszt tech no lo gii CCS spo wol nił ich upo wszech nie nie. Sta -bi li za cja ce ny za emi sję dwu tlen ku wę gla na po zio mie 30 EUR/t, któ -ra mo gła by zo stać osią gnię ta dzię ki sub sy diom rzą do wym, wpły nę ła -by na opła cal ność tych tech no lo gii, twier dzi Bo ston Con sul ting. Po -cząt ko we sub sy dia w wy so ko ści 100 mld EUR spra wi ły by, że w mia -rę sta bi li zo wa nia się ce ny dwu tlen ku wę gla na stę po wał by roz wójCCS. Obec nie, naj wię cej wy sił ków ma ją cych na ce lu ogra ni cze nie glo -bal ne go ocie ple nia kon cen tru je się na po pra wie efek tyw no ści ener ge -tycz nej i wy ko rzy sty wa niu ener gii od na wial nej. Cho ciaż oby dwa tekie run ki są wła ści we i po trzeb ne, zda niem przed sta wi cie li wspo mnia -nej fir my do rad czej jest ma ło praw do po dob ne, aby wy star czy ły onedo po wstrzy ma nia ro sną cej glo bal nej emi sji dwu tlen ku wę gla. Źró dło: Platts News – Elec tric Po wer, 01-07-2008
RA DA UE PRO MU JE EFEK TYW NOŚĆ

ENER GE TYCZ NĄ 
3–4 lip ca mi ni stro wie UE wła ści wi ds. ener gii i śro do wi ska spo tka -li się, aby prze dys ku to wać za gad nie nia zwią za ne z pro jek tem pa kie tuener ge tycz no -kli ma tycz ne go. Re ali zu jąc prio ry te ty prze wod nic twaFran cji w Ra dzie Eu ro pej skiej, fran cu ski mi ni ster Je an -Lo uis Bor loozwo łał w Pa ry żu nie for mal ną se sję po świę co ną moż li wo ściom re ali -za cji ce lów w za kre sie: ob ni że nia do 2020 ro ku emi sji ga zów cie plar -nia nych o 20% w sto sun ku do ro ku 1990, zmian w sys te mie han dluemi sja mi od ro ku 2013, udzia łu źró deł od na wial nych w struk tu rze wy -ko rzy sty wa nia ener gii do ro ku 2020 na po zio mie 20%, udzia łu źró dełod na wial nych w pa li wach na po trze by trans por tu wy no szą cym 10%oraz uzy ska nia wzro stu efek tyw no ści ener ge tycz nej o 20% (cel nie -wią żą cy). Ze spo tka nia nie opu bli ko wa no ofi cjal nych wnio sków, jed nak mi ni -ster Bor loo po in for mo wał, że uczest ni cy zgo dzi li się co do ko niecz no -ści zin ten sy fi ko wa nia dzia łań na rzecz po pra wy efek tyw no ści ener ge -tycz nej. Efek tyw ność ener ge tycz na jest klu czo wa dla eu ro pej skiej po -li ty ki ener ge tycz nej z uwa gi na fakt, że „ma za sad ni cze zna cze nie dlare duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych” i – ogra ni cza jąc za po trze bo wa -nie na ener gię – „w dłu gim okre sie przy czy nia się do osła bia nia skut -ków ro sną cej ce ny ro py”. Mi ni stro wie we zwa li Ko mi sa rza UE ds. Ener gii An dri sa Pie balg sa,aby przy spie szył pra ce nad no wym pra wem do ty czą cym zrów no wa -żo nej kon sump cji i pro duk cji. Pod nie sio na zo sta ła rów nież kwe stiaroz po zna nia przez Ko mi sję Eu ro pej ską branż, któ re mo gą dą żyć do re -

Energetyka na świecie
Przegląd najważniejszych wydarzeń w energetyce światowej w opracowaniu EPC S.A.



lo ko wa nia pro duk cji po za UE, aby unik nąć re stryk cyj nej po li ty kizwią za nej z ogra ni cza niem emi sji dwu tlen ku wę gla.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 15-07-2008
RA PORT DO TY CZĄ CY PRO GRA MU
ŚWIA DO MO ŚCI ENER GE TYCZ NEJ

Or ga ni za cja eu ro pej skie go prze my słu ener ge tycz ne go Eu re lec -tric opu bli ko wa ła czwar te spra woz da nie z re ali za cji Pro gra muŚwia do mo ści Ener ge tycz nej (ang. Ener gy Wis dom Pro gram me),za wie ra ją ce wy ni ki za la ta 2005–2007. In for ma cje po cho dzą od 14przed się biorstw i do ty czą re ali za cji oko ło 130 przed się wzięć zwią -za nych z wy twa rza niem, prze sy łem i dys try bu cją ener gii, a tak żepo pra wą efek tyw no ści koń co we go wy ko rzy sty wa nia ener gii. Da -ne wska zu ją, że pod ję te dzia ła nia po zwo li ły zmniej szyć po ziomemi sji o 150 Mt ekwi wa len tu dwu tlen ku wę gla oraz za osz czę -dzić 36 Mtoe pa liw pier wot nych. Pro gram Świa do mo ści Ener ge tycz nej jest do bro wol ną ini cja ty wą,ma ją cą po ka zy wać, jak spół ki elek tro ener ge tycz ne po pra wia ją efek -tyw ność i zmniej sza ją emi sję dwu tlen ku wę gla po przez wdra ża niein no wa cyj nych przed się wzięć. Do pro gra mu mo gą być zgła sza newszyst kie przed się wzię cia roz po czę te po ro ku 1990, któ re do pro wa -dzi ły do re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych lub zwięk sze nia efek -tyw no ści ener ge tycz nej. Jak do tąd prze ka za no in for ma cje o po -nad 400 pro jek tach z lat 1990–2007, dla któ rych re duk cja emi sji sza -co wa na jest na oko ło 450 Mt ekwi wa len tu dwu tlen ku wę gla. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 16-07-2008
ROZ WÓJ HAN DLU PRA WA MI

DO EMI SJI CO2

Z in for ma cji prze ka za nej przez fir mę do rad czą Po int Car bon wy ni -ka, że w pierw szym pół ro czu 2008 ro ku na stą pił istot ny wzrost ob ro -tów na glo bal nym ryn ku emi sji dwu tlen ku wę gla. Han del do ty czył ze -zwo leń na emi sję 1,8 gi ga to ny rów no waż ni ka CO2 o war to ści oko ło 38mld EUR. Łącz na war tość trans ak cji w pierw szym pół ro czu te go ro kusię gnę ła 94% war to ści wszyst kich trans ak cji z ro ku 2007 (40 mldEUR). Wzrost ob ro tów w znacz nym stop niu wy ni ka z wyż szej śred -niej ce ny praw do emi sji, któ ra wy nio sła 20,61 EUR za to nę me trycz -ną rów no waż ni ka CO2, w po rów na niu z 13,36 EUR/t w ro ku ubie -głym. Oko ło 70% ob ro tów w prze li cze niu na rów no waż nik CO2 zre -ali zo wa no w ra mach sys te mu han dlu ze zwo le nia mi na emi sję UE. Po int Car bon po in for mo wa ła po nad to, że po wsta ło kil ka no wychryn ków i seg men tów ryn ko wych, w tym Re gio nal na Ini cja ty wa do ty -czą ca Ga zów Cie plar nia nych w USA, sys tem han dlu w pro win cji Al -ber ta w Ka na dzie oraz fe de ral ny sys tem han dlu emi sja mi Au stra lii.W oce nie ana li ty ków Po int Car bon, han del dwu tlen kiem wę glana świe cie jest do brze roz wi nię ty pod wzglę dem do stęp no ści ryn kówi wy ko rzy sty wa nych in stru men tów, sprzy ja mu tak że ko niunk tu ra.Źró dło: Platts News – Elec tric Po wer, 08-07-2008
PRO DUK CJA URA NU NIE PO KRY WA
ŚWIA TO WE GO ZA PO TRZE BO WA NIA
Świa to wa pro duk cja ura nu pod ko niec ro ku 2006 wy nio sła 39 600 t,za spa ka ja jąc tyl ko 60% ilo ści nie zbęd nej na po trze by pra cy re ak to rówją dro wych, o czym po in for mo wa ła Agen cja Ener ge ty ki Ją dro wejOECD w swym naj now szym ra por cie.Za po trze bo wa nie 435 dzia ła ją cych re ak to rów ko mer cyj nych okre ślo -no na 66 500 t ura nu. Róż ni ca mię dzy wy pro du ko wa ną a za po trze bo wa -ną ilo ścią pier wiast ka zo sta ła po kry ta ze źró deł wtór nych, ta kich jak za -pa sy rzą do we i za pa sy przed się biorstw ryn ko wych, wy co fa na broń ją -dro wa i po now ne wzbo ga ca nie ura no wych pro duk tów od pa do wych.We dług Agen cji, więk szość źró deł wtór nych wy ka zu je obec nie ten -den cję spad ko wą, stąd po trzeb ny bę dzie wzrost pro duk cji pod sta wo -wej dla za spo ko je nia po py tu. Roz po zna ne kon wen cjo nal ne za so by

ura nu, któ re mo gą być wy do by wa ne po kosz cie nie prze kra cza ją cymobec nej ce ny 130 USD za kg, oce nia się na oko ło 5,5 Mt. Są one wy -star cza ją ce, aby za spo ko ić świa to we za po trze bo wa nie na bie żą cympo zio mie przez co naj mniej sto lat.Jed no cze śnie ocze ku je się, że świa to wy po ten cjał wy twór czy ener -ge ty ki ją dro wej wzro śnie o 38–80% do ro ku 2030, tj. z 372 GW w ro -ku 2007 do 509–663 GW w 2030. W związ ku z tym za po trze bo wa niena uran wzro śnie do 94 000–122 000 t. Roz po zna ne za so by ura nu sąwy star cza ją ce, aby ten po pyt zrów no wa żyć.Źró dło: Platts News – Elec tric Po wer, 03-06-2008
TRZE CI PA KIET ENER GE TYCZ NY

– DE CY ZJE W SPRA WIE RYN KU GA ZU 
Na se sji ple nar nej 9 lip ca, Par la ment Eu ro pej ski przy jął tekst dy rek -ty wy w spra wie we wnętrz ne go ryn ku ga zu i no we prze pi sy o wa run -kach do stę pu do sie ci prze sy ło wych ga zu ziem ne go. Naj waż niej sze ure gu lo wa nia do ty czą spo so bu za pew nie nia roz dzia -łu dzia łal no ści sie cio wej od kon ku ren cyj nych seg men tów ryn ku. Eu -ro po sło wie opo wie dzie li się za do pusz cze niem opcji al ter na tyw nejw sto sun ku do po dzia łu wła sno ścio we go, tj. za mo de lem Nie za leż ne -go Ope ra to ra Prze sy łu (ang. In de pen dent Trans mis sion Ope ra tor).Nie za leż ność wy ko ny wa nia ope ra cji sie cio wych ma zo stać za pew nio -na po przez za sto so wa nie roz wią zań, ta kich jak pro gram zgod no ścii usta no wie nie urzę do we go nad zo ru w ce lu za po bie ga nia „po stę po wa -niu dys kry mi na cyj ne mu”, a tak że utwo rze nie or ga nu nad zo ru ją ce go,zło żo ne go z przed sta wi cie li uczest ni ków ryn ku.In ne waż ne po sta no wie nia od no szą się do ryn ków de ta licz nychi ochro ny od bior ców. Obej mu ją one obo wiąz ko we wpro wa dze nie in -te li gent nych mier ni ków w cią gu 10 lat od wej ścia no we go pra wa w ży -cie, za pew nie nie od bior com moż li wo ści wy co fy wa nia się z umówna do sta wę bez do dat ko wych opłat oraz po wo ła nia nie za leż ne gorzecz ni ka ds. ener gii, któ ry zaj mo wał by się skar ga mi klien tów. Od no śnie prze pi sów re gu lu ją cych do stęp do sie ci, jed na z waż nychklau zul wy ma ga ła by od państw człon kow skich za pew nie nia, aby ope ra -to rzy mie li do dys po zy cji „je den lub wię cej zin te gro wa nych sys te mówna po zio mie re gio nal nym” (obej mu ją cy kil ka państw), na po trze by przy -dzie la nia zdol no ści prze sy ło wych i za pew nie nia bez pie czeń stwa sie ci. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 24-07-2008
NE GO CJA CJE W SPRA WIE NO WEJ

UMO WY O PART NER STWIE
I WSPÓŁ PRA CY UE – RO SJA 

Przy wód cy UE i Ro sji roz po czę li ne go cja cje w spra wie no wej umo wyo part ner stwie i współ pra cy, pod czas spo tka nia na szczy cie, ja kie mia łomiej sce 26–27 czerw ca w sy be ryj skim mie ście Khan ty -Man siysk. Trak tat, któ ry za stą pi nie ak tu al ną już umo wę z ro ku 1997, bę dzieobej mo wał na stę pu ją ce gru py za gad nień: go spo dar kę; wol ność, bez -pie czeń stwo i spra wie dli wość; bez pie czeń stwo ze wnętrz ne; ba da niai edu ka cję. Po ro zu mie nie bę dzie do ty czy ło w szcze gól no ści współ pra -cy i han dlu w ob sza rze ener ge ty ki oraz współ pra cy po li tycz nej. Wy so -ką po zy cję na li ście prio ry te tów UE zaj mu je bez pie czeń stwo do stawener gii oraz gwa ran cja rów ne go do stę pu do ryn ku i ochro na in we sty -cji spół ek UE dzia ła ją cych w Ro sji. UE chce, aby no wa umo wa by ła opar ta na Trak ta cie Kar ty Ener ge -tycz nej (ang. Ener gy Char ter Tre aty), a więc na za sa dach przej rzy sto -ści, uczci wej kon ku ren cji, wza jem no ści i nie dy skry mi na cji. Cho ciażRo sja jest sy gna ta riu szem Trak ta tu, jak do tąd nie do ko na ła je go ra ty -fi ka cji, ar gu men tu jąc, że nie za bez pie cza on wy star cza ją co jej in te re -sów. In nym pro ble mem jest fakt, że UE chcia ła by szcze gó ło wychuzgod nień, co do za sad do stę pu do ryn ków, pod czas gdy wła dze Ro sjidą żą do za war cia umo wy o cha rak te rze ra mo wym. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 17-07-2008
Mag da le na Ryś -Prze szla kie wiczEPC S.A.
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W
ar ty ku le przed sta wio no kon cep cję dia gno sty ki ciepl no -prze pły -
wo wej tur bi ny pa ro wej. Do oce ny zmia ny wa run ków pra cy tur -
bi ny za sto so wa no cha rak te ry sty kę mo cy tur bi ny. Na to miast
do okre śla nia sta nu tech nicz ne go gru py stop ni tur bi ny wy ko rzy -

sta no rów na nie prze lot no ści. Po praw ność pro po no wa nych mo de li dia gno -
stycz nych spraw dzo no na pod sta wie rze czy wi stych da nych dla tur bi ny pa -
ro wej o mo cy 200 MW.

OZNA CZE NIA
a, b – współ czyn ni ki
a1,…., a6 – współ czyn ni ki w mo de lu cha rak te ry sty ki mo cy tur bi ny
CSF – sta ła Sto do li–Flügla
i – en tal pia wła ści wa
m° – stru mień ma sy
p – ci śnie nie
P – moc
T – tem pe ra tu ra
v – ob ję tość wła ści wa
v9 – ob ję tość wła ści wa pa ry za 9-tą gru pą stop ni
∆iWP – izen tro po wy spa dek en tal pii w czę ści wy so ko pręż nej tur bi ny
∆iSP – izen tro po wy spa dek en tal pii w czę ści śred nio pręż nej tur bi ny
∆ iNP – izen tro po wy spa dek en tal pii w czę ści ni sko pręż nej tur bi ny
ω – sto su nek sta łych Sto do li–Flügla
In dek sy
elem – od no si się do mo cy mie rzo nej
ele obl – od no si się do mo cy ob li czo nej
WP – część wy so ko pręż na tur bi ny
SP – część śred nio pręż na tur bi ny
NP – część ni sko pręż na tur bi ny
u – upust
1,2,3,.., 7 – nu mer upu stu.
* – od no si się do pa ra me trów tur bi ny w „gor szym” sta nie tech nicz nym
o – od no si się do pa ra me trów od nie sie nia
α – wlot
ω – wy lot

Wpro wa dze nie
Osią gi tur bi ny pa ro wej (spraw ność oraz moc) w głów nej mie rze za le -

żą od sta nu tech nicz ne go ukła du prze pły wo we go tur bi ny. Za nie czysz cze -
nia i wil goć za war ta w pa rze wod nej od dzia ły wa ją na po wierzch nie ło pa -
tek co pro wa dzi do zmia ny ich pro fi li. Od kła da nie się za nie czysz czeń ma
miej sce naj czę ściej w czę ści wy so ko pręż nej tur bi ny na to miast ero zja
i ko ro zja na sku tek wil go ci za war tej w pa rze za cho dzi szcze gól nie na kra -
wę dzi spły wu ło pa tek w czę ści ni sko pręż nej tur bi ny. Dru gim ele men tem
ukła du prze pły wo we go, któ ry ma wpływ na osią gi tur bi ny są uszczel nie -
nia mię dzy ło pat ko we (dław ni ce). Wraz z upły wem cza su eks plo ata cji tur -
bi ny mo że na stę po wać stop nio wa de gra da cja dław nic, któ ra głów nie wy -
ni ka z nie wła ści we go przy go to wa nia tur bi ny do eks plo ata cji lub nie pra -

wi dło we go roz ru chu lub od sta wie nia tur bi ny. Przed sta wio ne zja wi ska fi -
zycz ne za cho dzą ce w tur bi nach pa ro wych są trud ne do wy kry cia ze
wzglę du na stop nio wy i dłu go trwa ły ich cha rak ter od dzia ły wa nia. Sze ro -
kie sto so wa nie ukła dów DCS w ener ge ty ce za wo do wej stwa rza no we
moż li wo ści w two rze niu mo de li dia gno stycz nych po zwa la ją cych okre -
ślać ak tu al ny stan tech nicz ny tur bi ny pa ro wej i uła twia ją cych pra wi dło -
wą eks plo ata cję.

1. Ty po we pa ra me try mie rzo ne
w tur bi nie pa ro wej oraz pro po no wa ne

mia ry dia gno stycz ne

W tur bi nie pa ro wej zwy kle do ko nu je się po mia ru tem pe ra tu ry i ci śnie -
nia pa ry na wlo cie do tur bi ny (TWP, α, pWP, α), przed prze grze wa czem wtór -
nym (TWP, ω, pWP, ω), za prze grze wa czem (TSP, α, pSP, α) oraz w upu stach. Jest
mie rzo ny stru mień ma sy pa ry do pły wa ją cej do tur bi ny, na to miast stru mie -
nie ma sy pa ry po bie ra ne z upu stów są wy zna cza ne z ob li czeń bi lan so wych
ca łej in sta la cji (bi lan se ma sy i ener gii dla po szcze gól nych wy mien ni ków
re ge ne ra cyj nych). Do ko ny wa ny jest rów nież po miar ci śnie nia pa ry na wy -
lo cie z tur bi ny (po miar ci śnie nia w skra pla czu) oraz mo cy elek trycz nej.
Sche mat tur bi ny z za zna czo ny mi wiel ko ścia mi mie rzo ny mi w prak ty ce
przed sta wio no na rys. 1.

Z przed sta wio nej ana li zy mie rzo nych wiel ko ści w tur bi nie pa ro wej wy -
ni ka, że moż li wo ści po mia ro we pa ra me trów są ogra ni czo ne. Fakt ten, jak
rów nież błę dy po mia ro we wiel ko ści mie rzo nych skła nia ją do roz pa try wa -
nia moż li wie pro stych miar dia gno stycz nych opi su ją cych pro ce sy za cho -
dzą ce w tur bi nie pa ro wej.

Do oce ny sta nu tech nicz ne go tur bi ny pa ro wej za pro po no wa no za sto so -
wa nie na stę pu ją cych miar dia gno stycz nych [1]:
• cha rak te ry sty ka mo cy tur bi ny,
• sto su nek sta łych Sto do li–Flügla dla no wej i w bie żą cym sta nie tech nicz -

nym gru py stop ni,
• za leż no ści zmia ny sta łej Sto do li–Flügla.

Rafał Laskowski, Janusz Lewandowski
Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej

Możliwości diagnozowania
stanu cieplno-przepływowego

turbiny parowej przy wykorzystaniu
typowych pomiarów ruchowych

Rys. 1. Sche mat tur bi ny pa ro wej z za zna czo ny mi wiel ko ścia mi mie rzo ny mi w prak ty ce
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2. Za sto so wa ne mo de le ma te ma tycz ne

Z do świad czeń eks plo ata cyj nych wia do mo, że moc tur bi ny moż na za pi -
sać w aprok sy ma cyj nej po sta ci [5]

Pe le obl = (a1∆ iWP + a2∆ iSP + a3∆ iNP) m°
α + a4∆ iWP + a5∆ iSP + a6∆ iNP (1)

Na rys. 2 przed sta wio no re la cje mię dzy ob li cza ną (Pe le obl) z za leż no ści
(1), a mie rzo ną (Pe lem) mo cą tur bi ny. Dla no wej tur bi ny cha rak te ry sty ka
ta (cha rak te ry sty ka ba zo wa) jest funk cją li nio wą prze cho dzą cą przez po -
czą tek ukła du współ rzęd nych (Pe lem = Pe le obl) z do kład no ścią, ja ką za leż no -
ścią (1) moż na aprok sy mo wać cha rak te ry sty kę mo cy. Po nie waż w przy -
pad ku po gor sze nia się sta nu tech nicz ne go przy ta kim sa mym stru mie niu

i pa ra me trach pa ry moc
tur bi ny bę dzie mniej -
sza niż moc wy zna czo -
na z za leż no ści (1) dla
no wej tur bi ny, bie żą ca
cha rak te ry sty ka ule -
gnie prze su nię ciu. Od -
le głość mię dzy cha rak -
te ry sty ką ba zo wą i bie -
żą ca mo że być trak to -
wa na ja ko mia ra de gra -
da cji tur bi ny. 

Ob ser wa cja zmia ny
mo cy tur bi ny jest rów -
nież moż li wa na wy -
kre sie we współ rzęd -
nych mocy tur bi ny
w funk cji stru mie nia
ma sy pa ry. Przy kła do -
wy spa dek mo cy tur bi -
ny z za zna czo ny mi
cha rak te ry sty ka mi zo -
stał przed sta wio ny na
rys. 3.

Nie co in ne wy ko rzy -
sta nie cha rak te ry sty ki

mo cy do dia gno sty ki zwią za ne jest z cią głym wy zna cza niem współ czyn ni -
ków w rów na niu (1). War to ści współ czyn ni ków a i b moż na wy zna czyć
me to dą naj mniej szych kwa dra tów. Wraz z de gra da cją tur bi ny bę dzie na stę -
po wać zmia na współ czyn ni ków a1 – a6. W trak cie eks plo ata cji ba zo wą cha -
rak te ry sty kę P = f (m°

α) moż na po rów ny wać z cha rak te ry sty ką bie żą cą,
a mia rą po gor sze nia się osią gów tur bi ny mo że być prze su nię cie cha rak te -
ry sty ki mo cy tur bi ny mie rzo ne ja ko róż ni ca stru mie ni ma sy (rys. 3)

∆m° = m°
α – m° * (2)

Do okre śle nia sta nu tech nicz ne go ukła du ło pat ko we go gru py stop ni wy -
ko rzy stać moż na rów na nie prze lot no ści, któ re okre śla zwią zek mię dzy ci -
śnie niem na wlo cie i wy lo cie a stru mie niem ma sy prze pły wa ją cym przez
gru pę stop ni [5]. Przy kła do wej ana li zie pod da no trzy gru py stop ni od upu -
stu do wy lo tu w czę ści wy so ko pręż nej tur bi ny (rys. 1). Przy ję to na stę pu ją -
cą po stać rów na nia prze lot no ści

(3)

gdzie:
m°

x= m°
α – m°

u1 (4) 
m°

x, o= m°
α, o – m°

u1, o (5)
Sche mat czę ści wy so ko pręż nej tur bi ny z przy ję ty mi ozna cze nia mi oraz

teo re tycz ną li nią roz prę ża nia prze sta wio no na rys. 4.
De gra da cja ukła du ło pat ko we go (za so le nie lub ero zja ło pa tek) po wo du -

je zmia nę kształ tu ka na łu ło pat ko we go. Przy za ło że niu tych sa mych war to -
ści ci śnień od nie sie nia na wlo cie i wy lo cie z tur bi ny ( pu1, o, pω, o) mu si na -

stą pić zmia na war to ści stru mie nia ma sy od nie sie nia m° *
x, o. Rów na nie prze -

lot no ści moż na wte dy za pi sać ja ko

(6)

Po prze kształ ce niach za leż no ści (3) i (6) otrzy mu je my sta ły pa ra metr
okre śla ją cy de gra da cje ukła du ło pat ko we go zde fi nio wa ny ja ko

(7)

Pa ra metr ω ma sta łą war tość dla da nej de gra da cji ukła du ło pat ko we go.
Dla „no wej” gru py stop ni war tość pa ra me tru ω wy no si je den.

Po wpro wa dze niu sta łej Sto do li–Flügla [7] rów na nie prze lot no ści (3)
moż na za pi sać ja ko

(8)

W przy pad ku de gra da cji ukła du ło pat ko we go mo że my ba dać zmia nę
war to ści sta łej Sto do li–Flügla. Przy czym moż li we są trzy przy pad ki po -
rów ny wa nia pa ra me trów:
• ta kie sa me war to ści stru mie nia ma sy pa ry i ci śnie nia na wlo cie do gru py

stop ni, wpływ de gra da cji ukła du ło pat ko we go bę dzie wy ni kał ze zmia ny
ci śnie nia wy lo to we go,

• ta kie sa me war to ści ci śnie nia na wlo cie i wy lo cie z gru py stop ni, wpływ
de gra da cji ukła du ło pat ko we go bę dzie wy ni kał ze zmia ny stru mie nia mas
pa ry,

• ta kie sa me war to ści ci śnie nia na wy lo cie z gru py stop ni i stru mie nia ma -
sy pa ry na wlo cie do gru py stop ni, wpływ de gra da cji ukła du ło pat ko we -
go bę dzie wy ni kał ze zmia ny ci śnie nia na wlo cie do gru py stop ni.
Po przy ję ciu dru gie go wa rian tu, zmia nę sta łej Sto do li–Flügla moż na

przed sta wić ja ko

(9)

Zwią zek sta łej Sto do li -Flügla oraz pa ra me tru ω okre śla za leż ność

(10)

3. We ry fi ka cja pro po no wa nych miar
dia gno stycz nych dla tur bi ny pa ro wej
na pod sta wie rze czy wi stych da nych

Na pod sta wie da nych z DCS dla blo ku 200 MW prze pro wa dzo no ana li -
zę sta nu tech nicz ne go tur bi ny pa ro wej. Na rys. 5 przed sta wio no po rów na -
nie mię dzy mo cą mie rzo ną, a wy zna czo ną z za leż no ści (1) dla mie sią ca
stycz nia i grud nia. Przy ję to, że ba zo we współ czyn ni ki są wy zna czo ne
na pod sta wie da nych dla mie sią ca stycz nia.

Rys. 4. Sche mat czę ści wy so ko pręż nej tur bi ny z za zna czo ny mi stru mie nia mi mas oraz teo re tycz ną
li nią roz prę ża nia

Rys. 2. Kon cep cja dia gno sty ki tur bi ny na pod sta wie cha rak te ry -
sty ki mo cy

Rys. 3. Zmia na cha rak te ry sty ki mo cy tur bi ny na sku tek po gor sze -
nia się osią gów

40



DZIAŁ NAUKOWO-TECHNICZNY

41

Na rys. 6. przed sta wio no za leż ność mo cy elek trycz nej od stru mie nia ma -
sy pa ry na wlo cie do tur bi ny wraz z za zna czo ną li nią tren du dla da nych
z pierw sze go ty go dnia mie sią ca stycz nia.

Na rys. 7 przed sta wio no po rów na nie li nii tren du mo cy elek trycz nej tur -
bi ny od stru mie nia ma sy pa ry na wlo cie do tur bi ny dla mie sią ca stycz nia,
ma ja, wrze śnia, czerw ca i grud nia.

Na rys. 8 przed sta wio no po rów na nie mo cy elek trycz nej tur bi ny od stru -
mie nia ma sy pa ry na wlo cie do tur bi ny dla mie sią ca lu te go, czerw ca i paź -
dzier ni ka.

Na pod sta wie przed -
sta wio nych ry sun ków
5 oraz 7 moż na stwier -
dzić, że osią gi tur bi ny
się nie zmie ni ły w cią -
gu ro ku. Je dy nie dla
cha rak te ry styk mo cy
skon stru owa nych na
pod sta wie da nych
z mie sią ca czerw ca
i paź dzier ni ka wy stę -
pu ją nie wiel kie róż ni -
ce w mo cy dla mniej -
sze go prze pły wu pa ry
(rys. 8). Róż ni ca ta mo -
że wy ni kać z błę dów
po mia ro wych jak rów -
nież z uprosz czo nej po -
sta ci mo de lu.

We ry fi ka cję mo de lu
dia gno stycz ne go dla
gru py stop ni tur bi ny
prze pro wa dzo no na
pod sta wie da nych rze -
czy wi stych czę ści wy -
so ko pręż nej tur bi ny
200 MW dla gru py
stop ni od upu stu do
wy lo tu (rys. 1 oraz
rys. 11). Na rys. 9,
przed sta wio no prze -
bieg roz prę ża nia w czę -
ści wy so ko pręż nej (li -
nia czar na prze ry wa na)
dla mie rzo nej tem pe ra -
tu ry w upu ście. Jak wi -
dać, zmie rzo na tem pe -
ra tu ra w upu ście znacz -
nie róż ni się od war to -
ści tem pe ra tu ry pa ry
wy zna czo nej dla za ło -
żo nej (0.85) spraw no -
ści we wnętrz nej gru py
stop ni od wlo tu do upu -
stu w czę ści WP tur bi -
ny. Róż ni ca tem pe ra tu -

Rys. 5. Po rów na nie mię dzy mie rzo ną mo cą a wy zna czo ną z za leż no ści (1). Ba zo we współ czyn ni ki
wy zna czo ne na pod sta wie da nych z mie sią ca stycz nia

Rys. 7. Po rów na nie li nii tren du cha rak te ry styk mo cy elek trycz nej tur bi ny dla mie sią ca stycz nia, ma -
ja, wrze śnia, czerw ca i grud nia

Rys. 8. Po rów na nie li nii tren du cha rak te ry styk mo cy elek trycz nej tur bi ny dla mie sią ca lu te go, czerw -
ca i paź dzier ni ka

Rys. 11. Prze krój osio wy czę ści wy so ko pręż nej tur bi ny 200 MW

Rys. 6. Cha rak te ry sty ka mo cy elek trycz nej tur bi ny na pod sta wie da nych z pierw sze go ty go dnia
stycz nia

Rys. 9. Li nie roz prę ża nia w czę ści wy so ko pręż nej tur bi ny 200 MW

Rys. 10. Po rów na nie mię dzy tem pe ra tu rą pa ry mie rzo ną w upu -
ście, a ob li czo ną we dług li nio we go mo de lu roz prę ża nia



ry wy ni ka z prze cie ków pa ry przez uszczel nie nia la bi ryn to we ka dłu ba we -
wnętrz ne go. Część stru mie nia ma sy pa ry prze pły wa ją cej przez dław ni ce
jest kie ro wa na do upu stu, gdzie na stę pu je mie sza nie się pa ry o róż nych
tem pe ra tu rach. Do pie ro wy pad ko wa tem pe ra tu ra pa ry jest mie rzo na
w upu ście (rys. 11). War tość tem pe ra tu ry pa ry za 9-tą gru pą stop ni wy zna -
czo no z li nio we go mo de lu roz prę ża nia (li nia sza ra cią gła). Po rów na nie
mię dzy tem pe ra tu rą mie rzo ną w upu ście a wy zna czo ną na pod sta wie li nio -
we go mo de lu roz prę ża nia przed sta wio no na rys. 10.

Po wy zna cze niu war to ści tem pe ra tu ry za 9-tym stop niem moż na wy zna -
czyć sza cun ko wą war tość stru mie nia pa ry omy wa ją cą we wnętrz ną część
kor pu su (rys. 11) z rów na nia bi lan su ma sy i bi lan su ener gii dla upu stu

m°
u1 = m°

y + m°
prze (11) 

m°
u1i ( pu1, Tu1) = m°

yi ( pu1, T9) + m°
przei ( pα, Tα) (12) 

(13) 

Zmia nę w cią gu ro ku stru mie nia ma sy pa ry omy wa ją ce go we wnętrz ny
kor pus, sto su nek stru mie nia ma sy pa ry omy wa ją cej we wnętrz ny kor pus
do stru mie nia ma sy pa ry na wlo cie do tur bi ny i sto su nek stru mie nia ma -
sy pa ry omy wa ją cy we wnętrz ny kor pus tur bi ny do stru mie nia ma sy pa ry
po bie ra nej z upu stu przed sta wio no na rys. 12–14. Na rys. 15 przed sta wio -
no po rów na nie mię dzy ob li czo nym i wy zna czo nym z cha rak te ry sty ki
dław ni cy stru mie niem ma sy pa ry omy wa ją cym we wnętrz ny kor pus tur -
bi ny.

Po praw ność pro po no wa nej mia ry dia gno stycz nej spraw dzo no na pod -
sta wie da nych rze czy wi stych dla gru py stop ni czę ści WP tur bi ny od upu stu
do wy lo tu. Po wy eli mi no wa niu ze ro wych war to ści pa ra me trów zmia nę

róż ni cy sta łej Sto do li -Flügla dla gru py stop ni od upu stu do wy lo tu czę ści
WP tur bi ny przed sta wio no na rys. 16, na to miast zmia nę pa ra me tru w dla
jed ne go ro ku przed sta wio no na rys. 17.

Na po cząt ku i pod ko niec ro ku pro po no wa ne mia ry dia gno stycz ne przyj -
mu ją zbli żo ne wiel ko ści co su ge ru je, że osią gi gru py stop ni nie ule gły po -
gor sze niu.
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Rys. 12. Stru mień ma sy pa ry omy wa ją cy we wnętrz ny kor pus tur -
bi ny

Rys. 13. Sto su nek stru mie nia ma sy pa ry omy wa ją cy we wnętrz ny kor -
pus tur bi ny do stru mie nia ma sy pa ry do pły wa ją cej do tur bi ny w %

Rys. 14. Sto su nek stru mie nia ma sy pa ry omy wa ją cy we wnętrz ny
kor pus tur bi ny do stru mie nia ma sy pa ry po bie ra nej z upu stu

Rys. 15. Po rów na nie mię dzy ob li czo nym i wy zna czo nym z cha -
rak te ry sty ki dław ni cy stru mie niem ma sy pa ry omy wa ją cym we -
wnętrz ny kor pus tur bi ny

Rys. 16. Zmia na róż ni cy sta łej Sto do li -Flügla dla gru py stop ni
od upu stu do wy lo tu czę ści WP tur bi ny

Rys. 17. Zmia na pa ra me tru w dla trzech ostat nich grup stop ni WP
dla ro ku
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