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• Ja ki jest stan obec ny wy ko rzy sta nia
ga zu w sek to rze elek tro ener ge tycz nym
w Pol sce?

– W XIX wie ku naj waż niej szym su row -
cem ener ge tycz nym był wę giel, a XX wiek
uwa ża ny jest za wiek ro py naf to wej, obec -
ny na le żeć bę dzie praw do po dob nie do pa -
liw ga zo wych, przede wszyst kim ga zu
ziem ne go oraz – w przy szło ści – do wo do -
ru. W ostat nich dzie się cio le ciach na stą pił
znacz ny wzrost zu ży cia ga zu ziem ne go
na świe cie, tyl ko w okre sie 2000–2008 zu -
ży cie ga zu ziem ne go wzro sło o po nad
24%. Su ro wiec ten jest wy ko rzy sty wa ny
w wie lu ga łę ziach go spo dar ki, głów nie dla
po trzeb prze my słu (zwłasz cza che micz ne -
go), sek to ra usług oraz w go spo dar stwach

do mo wych. Po nad to w wie lu kra jach gaz
ziem ny jest tak że sze ro ko wy ko rzy sty wa ny
do wy twa rza nia ener gii elek trycz nej.
W Pol sce wy ko rzy sta nie ga zu ziem ne go
do te go ce lu jest obec nie mar gi nal ne, jed -
nak że bio rąc pod uwa gę zo bo wią za nia
eko lo gicz ne wy ni ka ją ce z przy stą pie nia
do Unii Eu ro pej skiej oraz ro sną ce w kra ju
za po trze bo wa nie na ener gię elek trycz ną,
na le ży się spo dzie wać roz wo ju mo cy wy -
twór czych opar tych na pa li wach ga zo -
wych.

Moc za in sta lo wa na Kra jo we go Sys te mu
Elek tro ener ge tycz ne go to 35,8 GW (2008
r.) i w ostat nich la tach prak tycz nie nie ule -
gła zmia nie (2000 r. – 34,6 GW). W 2008 r.
wiel kość pro duk cji ener gii elek trycz nej

wy nio sła 155,6 TWh, nie znacz nie się
zmniej szy ła w od nie sie niu do 2007 r.
– 159,5 TWh, po ziom im por tu to 8,5 TWh,
a eks por tu – 9,7 TWh. Udział ga zu ziem ne -
go w 2008 r. w struk tu rze pro duk cji ener gii
elek trycz nej wy niósł 2,6%. W ostat nich
trzech la tach wiel ko ści pro duk cji ener gii
elek trycz nej z ga zu ziem ne go utrzy mu ją
się na po zio mie ok. 4 TWh. 

Roz pa tru jąc zna cze nie ga zu ziem ne go
w sek to rze wy twa rza nia ener gii elek trycz -
nej z punk tu wi dze nia udzia łu ener gii elek -
trycz nej wy pro du ko wa nej w opar ciu o ga -
zo we jed nost ki wy twór cze, wi dać znacz ne
zróż ni co wa nie w po szcze gól nych kra jach
UE (wy kres).

W przy pad ku Ho lan dii, Ir lan dii czy też
Włoch elek trow nie ga zo we wy twa rza ją
naj wię cej – bo oko ło po ło wy ener gii elek -
trycz nej. W in nych kra jach zaś waż ną ro lę
od gry wa ją elek trow nie ją dro we (Bel gia,
Sło wa cja, Szwe cja), czy też wod ne (Au -
stria, Szwe cja). Tak że war to pod kre ślić dy -
na micz ny roz wój ener ge ty ki wia tro wej
w ostat nich la tach szcze gól nie w Niem -
czech i Hisz pa nii. Kra jo we ga zo we jed nost -
ki wy twór cze, o mo cy po wy żej 10 MW,
przed sta wio no w ta be li 1 (str. 6).

W więk szo ści przy pad ków pa li wem dla
elek tro cie płow ni ga zo wych jest gaz ziem -
ny wy so ko me ta no wy. Z więk szych jed no -
stek wy jąt ka mi są Elek tro cie płow nia Zie -
lo na Gó ra oraz Elek tro cie płow nia Go rzów
– pra cu ją w opar ciu o gaz ziem ny za azo to -
wa ny wy do by wa ny z ro dzi mych złóż. Cie -
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dokończenie na str. 6

Działania podejmowane przez

kolejne polskie rządy

w stosunku do gazowego

podsektora energetycznego,

a w szczególności do importu

gazu, były niejednoznaczne,

nie zachowujące ciągłości,

fragmentami nasycone

ideologią, a nie pragmatyką

– uważa MACIEJ KALISKI,

dyrektor Departamentu Ropy

i Gazu w Ministerstwie

Gospodarki.

Udział ener gii elek trycz nej wy two rzo nej w ga zo wych jed nost kach wy twór czych w wy bra nych kra jach UE
w 2006 r.
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Przez 30 lat pod sta wo wym źró dłem wy twór czym ener giielek trycz nej i cie pła Elek tro cie płow ni „Zie lo na Gó ra” byłblok wę glo wy. Od sierp nia 2004 r. ro lę tę prze jął no wo cze snyblok ga zo wo -pa ro wy (BGP) o mo cy elek trycz nej 198 MWe orazmo cy ciepl nej 135 MWt za si la ny kra jo wym ga zem ziem nym(w 2009 r. oko ło 85% cał ko wi tej ilo ści cie pła oraz 99% cał ko -wi tej ilo ści ener gii elek trycz nej wy pro du ko wa no w BGP). Blokwę glo wy sta no wi re zer wo we i szczy to we źró dło cie pła. Po mi modo bre go sta nu tech nicz ne go je go urzą dzeń, ze wzglę du na wy -ma ga nia eko lo gicz ne Unii Eu ro pej skiej, blok mu si zo stać wy łą -czo ny z ru chu do koń ca ro ku 2015.W 2009 r. Za rząd Spół ki przy jął do ku ment pn. „Stu dium
wy ko nal no ści bu do wy ko tłów ole jo wo -ga zo wych” orazpod jął de cy zję o roz po czę ciu w tym za kre sie pro ce su in we sty -cyj ne go. Od czerw ca 2009 r. do stycz nia 2010 r. prze pro wa dzo -no pro ce du rę prze tar gu pu blicz ne go na wy bór wy ko naw cyin we sty cji. Spo śród 6 pod mio tów, któ re przy stą pi ły do prze tar -gu, naj ko rzyst niej szą ofer tę zło ży ło kon sor cjum firm Mo sto -
stal War sza wa i Co mex Sp. z o.o. w Ka to wi cach. 5mar ca 2010 r. pod pi sa no z kon sor cjum kon trakt na pro jekt, bu -do wę, do sta wę urzą dzeń i wy po sa że nia, mon taż na miej scu bu -do wy, uru cho mie nie i prze ka za nie do eks plo ata cji ukła du ko tłówole jo wo -ga zo wych w for mu le re ali za cji „pod klucz”, z ter mi nemod da nia do eks plo ata cji na 30 czerw ca 2012 r. Ce na kon trak tuto pra wie 55 mln zł.W ra mach mo der ni za cji blo ku wę glo we go zo sta nie wy bu -do wa nych pięć no wo cze snych, wy so ko spraw nych ko tłów wod -nych ole jo wo -ga zo wych o mo cy 32 MWt każ dy (łącz na moc

ukła du 160 MWt), je den ko cioł pa ro wy ole jo wo -ga zo wy o wy -daj no ści 9 t pa ry/h oraz układ za si la nia w gaz i olej wrazz dwo ma zbior ni ka mi ole ju opa ło we go o po jem no ści oko -ło 3000 t.Ko tły wod ne bę dą opa la ne nad wyż ka mi ga zu (oko ło 50 mlnNm3 rocz nie) w ra mach ist nie ją cej umo wy dłu go ter mi no wejna do sta wy ga zu z Pol skim Gór nic twem Naf to wym i Ga zow nic -twem SA lub w przy pad ku wy ko rzy sta nia ca łej do stęp nej mo cygo dzi no wej w ga zie, ole jem sta no wią cym jed no cze śnie pa li wore zer wo we.Efek tem mo der ni za cji blo ku wę glo we go bę dzie cał ko wi taeli mi na cja spa la nia wę gla już od paź dzier ni ka 2012. Znik ną od -pa dy pa le ni sko we i py ły oraz na stą pi re duk cja emi sji w po rów -na niu do emi sji ze spa la nia wę gla w spo sób na stę pu ją cy: CO2o 25 554 to ny rocz nie (59%); SO2 o 142,8 ton rocz nie (91%);NOx o 53,6 ton rocz nie (83%). Zmniej szy się rów nież zu ży cieener gii elek trycz nej na po trze by wła sne (o 4300 MWh rocz nie),a zmia na spo so bu obie gu wo dy grzew czej bę dzie skut ko waćzwięk sze niem spraw no ści blo ku ga zo wo -pa ro we go.W związ ku z mo der ni za cją blo ku wę glo we go Elek tro cie płow -nia wy stą pi ła z wnio skiem do NFO ŚiGW o do ta cję – ze środ kówEu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go, Dzia ła nienr 4.3. – „Wspar cie dla przed się biorstw w za kre sie wdra ża nianaj lep szych do stęp nych tech nik (BAT)”. Mak sy mal na kwo tawspar cia dla te go Dzia ła nia wy no si 30% wy dat ków kwa li fi ko wa -nych, ale nie wię cej niż 20 mln zł. Pro jekt EC ZG zna lazł sięna li ście ran kin go wej, zaj mu je pierw sze miej sce wśród pro jek -tów za kwa li fi ko wa nych ja ko pro jek ty re zer wo we. 

Mi sja Spół ki:Je ste śmy no wo cze snym i so lid nym do staw cąener gii elek trycz nej i cie pła z Zie lo nej Gó ry.Speł nia my ocze ki wa nia klien tów i ak cjo na riu szy w opar ciuo kom pe ten cje i za an ga żo wa nie pra cow ni ków dzia ła jącw przy jaź ni ze śro do wi skiem na tu ral nym.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
zastępuje kotły węglowe kotłami olejowo-gazowymi

Elek tro cie płow nia „Zie lo na Gó ra” SA
ul. Zjed no cze nia 103, 65–120 Zie lo na Gó ra
www.ec.zgo ra.pl kan ce la ria@ec.zgo ra.pl



ka wym przy pad kiem jest Elek tro cie płow -nia we Wła dy sła wo wie. W obiek cie tymwy ko rzy stu je się od pa do wy gaz, któ ry to -wa rzy szy po kła dom ro py naf to wej. Gaz tentrans por tu je się do Wła dy sła wo wa ru ro cią -giem z plat for my wiert ni czej „Bal tic Be ta”,usta wio nej ok. 80 km od li nii brze go wejBał ty ku (na pół noc od Ro ze wia).Moc za in sta lo wa na w ga zo wych jed nost -kach wy twór czych nie prze kra cza obec -nie 900 MW. Do pla no wa nych in we sty cjiw obiek ty wy twór cze ba zu ją ce na ga zieziem nym na le ży za li czyć (w na wia sach po -da no kon cer ny, któ re bę dą od po wie dzial neza te in we sty cje):
– Sta lo wa Wo la (Tau ron Pol ska Ener gia

S.A.),
– Tar nów (PGNiG S.A., Za kła dy Azo to -

we w Tar no wie – Mo ści cach S.A., Po li -
mex-Mo sto stal S.A., Tau ron Pol ska
Ener gia S.A.),

– Ska wi na (CEZ Pol ska, CEZ Pol ska
Sp. z o.o.),

– Gdańsk (Gru pa LO TOS S.A., Gru pa
ENER GA S.A. oraz PGNiG S.A.),

– Szcze cin (PGE S.A.), 
– Po lko wi ce/Gło gów (KGHM S.A.).Bio rąc pod uwa gę re ali za cję tyl ko kil kupo wyż szych in we sty cji, to zde cy do wa niewzro śnie za po trze bo wa nie na gaz ziem nydla sek to ra elek tro ener ge tycz ne go, z obec -ne go po zio my oko ło 1 mld m3 do oko ło3 mld m3. 

• Ja kie są za so by kra jo we i jak wy glą da
dy wer sy fi ka cja do staw ga zu?– Wy do by wal ne za so by ga zu ziem ne go– we dług sta nu na 31.12.2008 r. – w prze li -cze niu na gaz ziem ny wy so ko me ta no wywy no szą 93,3 mld m3. Kra jo we za so by ga -zu zim ne go skon cen tro wa ne są głów niena Ni żu Pol skim (66% udo ku men to wa -nych za so bów), 29,5% przy pa da na przed -gó rze Kar pat, 3,2% zlo ka li zo wa ne jestw pol skiej eko no micz nej stre fie mor skiejBał ty ku (zło ża ga zo we: B4 i B6, zło ża ga -zo we to wa rzy szą ce ro pie naf to wej: B3i B8), a na Kar pa ty przy pa da tyl ko oko -ło 0,9%. Roz pa tru jąc kra jo we za so by ga zuziem ne go na le ży tak że wziąć pod uwa gęza so by me ta nu zwią za ne ze zło ża mi wę glaka mien ne go Gór no ślą skie go Za głę bia Wę -glo we go – 48 złóż o za so bach wy do by wa -nych na po zio mie 85,9 mld m3.W 2008 r. kra jo we zu ży cie wy nio sło13,98 mld m3 ga zu ziem ne go i w po rów na -niu do 2007 r. nie znacz nie się zwięk szy ło– o 2,7%. Struk tu ra im por tu ga zu w 2008 r.by ła zbli żo na do struk tu ry z 2007 r. – do mi -no wał im port z Fe de ra cji Ro syj skiej – po -wy żej 7 mld m3. Tak że struk tu ra sprze da żyga zu ziem ne go w kra ju w ostat nich la tachpo zo sta je na usta bi li zo wa nym po zio mie(ta be la 2).
• Ja kie dzia ła nia od no śnie do sek to ra

ga zo we go są pla no wa nych i ja kie bę dę ich
kosz ty?– Od lat 90. ubie głe go wie ku moż na by-ło za uwa żyć, że dzia ła nia po dej mo wa ne

przez ko lej ne pol skie rzą dy w sto sun kudo ga zo we go pod sek to ra ener ge tycz ne go,a w szcze gól no ści do im por tu ga zu by ły nie -jed no znacz ne, nie za cho wu ją ce cią gło ści,frag men ta mi na sy co ne ide olo gią, a nie prag -ma ty ką – co po twier dzi ły ra por ty Naj wyż -szej Izby Kon tro li. W Po li ty ce ener ge tycz -nej Pol ski do 2030 ro ku re ali za cję głów ne goce lu – za pew nie nie bez pie czeń stwa ener ge -tycz ne go kra ju – pla nu je się osią gnąć po -przez mię dzy in ny mi roz bu do wę kra jo we gosys te mu prze sy ło we go w ce lu umoż li wie niaod bio ru ga zu z ter mi na lu LNG w Świ no uj -ściu, któ ry jest pro jek tem prio ry te to wymw kwe stii dy wer sy fi ka cji do staw ga zu ziem -ne go do Pol ski. Za ten pro jekt od po wie -dzial nym jest OGP GAZ – SYS TEM S.A.Re ali za cja pro jek tu jest prze wi dy wa nana po ło wę 2014 r. Zdol ność prze ła dun ko water mi na lu ma wy no sić 5,0 mld m3 (moż li -wość roz bu do wy do 7,5 mld m3). 29 kwiet nia 2009 r. PGNiG S.A. za war łoz ka tar ską fir ma Qa tar gas umo wę na do sta -wy skro plo ne go gazu ziem ne go w ilość 1mln t rocz nie (co od po wia da ok. 1,4 mldm3). Umo wa zo sta ła pod pi sa na na 20 lat. In nym dzia ła niem w za kre sie dy wer sy fi -ka cji do staw ga zu ziem ne go do Pol ski jestbu do wa po łą czeń mię dzy sys te mo wychumoż li wia ją cych od biór ga zu z kie run kuza chod nie go i po łu dnio we go. Obec nie tedzia ła nia są re ali zo wa ne po przez roz bu do -wę punk tu wej ścia w La so wie i bu do wępunk tu wej ścia w Cie szy nie. Obie re ali za -cje zo sta ną za koń czo ne do 2011 r. Dzię kitym in we sty cjom wzro sną moż li wo ści od -bio ru ga zu ziem ne go do Pol ski o oko ło 1mld m3/rok z kie run ków al ter na tyw nychwo bec wschod nie go. War to tak że pod kre -ślić, że rów nież na gra ni cy wschod niejobec nie trwa roz bu do wa punk tu zdaw czo-od bior cze go w oko li cy Hru bie szo wa. Jejefek tem bę dzie wzrost moż li wo ści im por tuga zu z Ukra iny z obec ne go po zio mu ok.5 mln m3/rok do 200 mln m3/rok. Jak po ka -za ły do świad cze nia ostat nich lat, a szcze -gól nie kry zys ga zo wy ro syj sko-ukra iń skiz po cząt ku 2009 r., moż li we są za kłó ce niado staw ga zu do kra jów UE. Zróż ni co wa nieźró deł i kie run ków do staw ga zu ziem ne gomi ni ma li zu je skut ki za kłó ceń do staw ga zu.Tak że ba za pod ziem nych ma ga zy nów ga zuziem ne go za bez pie cza do sta tecz nie przezza kłó ce nia mi do staw błę kit ne go pa li wa. War to pod kre ślić, że bar dzo waż nymele men tem wzmac nia ją cym bez pie czeń -stwo ener ge tycz ne kra ju jest od po wied niaba za PMG. Obec na po jem ność czyn na ma -ga zy nów to 1,66 mld m3. W naj bliż szychla tach pla no wa na jest roz bu do wa ma ga zy -nów: do 2015 r. po jem no ści ma ga zy no we– we dług pla nów PGNiG S.A. – ma jąwzro snąć do 3,8 mld m3, a na kła dy in we -sty cyj ne na ten cel to po nad 3,7 mld zł.
• Dzię ku ję za roz mo wę.Roz ma wiał: Je rzy Ro bert
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Tabela 1. Elektrociepłownie gazowe o mocy elektrycznej powyżej 10 MW

Lp. Nazwa obiektu Typ obiektu Moc elektryczna, MW

1. EC Lublin – Wrotków blok gazowo-parowy 235

2. EC Zielona Góra blok gazowo-parowy 198

3. EC Nowa Sarzyna blok gazowo-parowy 116

4. EC Rzeszów blok gazowo-parowy 101

5. EC Gorzów blok gazowo-parowy 55

6. PE w Siedlcach turbina gazowa 14,6

7. EC we Władysławowie turbina gazowa 12

Tabela 2. Struktura dostaw gazu ziemnego do Polski w latach 2001–2008, mln m3

Źródło/kierunek
pocho dzenia 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wydobycie krajowe 4 073,90 4 276,00 4 277,10 4 318,10 4 326,70 4 058,50

Import gazu, w tym: 10 264,30 9 286,50 10 028,40 9 690,60 9 304,00 8 622,70

– Rosja 7 056,70 6 219,20 6 839,70 6 340,30 5 757,60 6 754,90

–Niemcy 825,4 783,6 477,5 330,6 386,2 417,6

– Norwegia 0,0 0 360,1 485,1 480 487,5

– Czechy 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

– Kraje Azji Środko wej 2 377,2 2 279,30 2 346,90 2 533,10 2 679,90 962,4

– Ukraina 4,8 4,2 3,9 1,2 0 0
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Realizujemy “pod klucz”
inwestycje dotycz¹ce 
typowych si³owni paro-
wych oraz pracuj¹cych w 
uk³adach ORC w zakresie:

Oferujemy modernizacjê 
uk³adów regulacji turbin 
zastêpuj¹c przestarza³e 
uk³ady mechaniczno- 

hydrauliczne uk³adami 
elektrohydraulicznymi
(EHR) z wykorzystaniem 
sterowników
mikroprocesorowych.
Wyposa¿amy uk³ady 
sterowania turbin oraz 
urz¹dzenia towarzysz¹ce 
w komputerowe systemy 
wizualizacji i nadzoru.

 oraz 
modernizacj¹ kot³owni 
wodnych i parowych oraz 
cz³onów ciep³owniczych, 
a tak¿e projektowaniem:
ruroci¹gów parowych i 

Zajmujemy siê 
projektowaniem

wodnych, uk³adów AKPiA
turbin, kot³ów i urz¹dzeñ 
pomocniczych oraz 
instalacji olejowych.

cieplno-przep³ywowe,
eksploatacyjne
i gwarancyjne turbin oraz
kot³ów parowych. 

modernizacyjne,
ekspertyzy, diagnostykê 
poawaryjn¹ turbin. 

Wykonujemy badania 

Wykonujemy remonty

Opracowujemy

Prowadzimy prace

specjalistyczne programy
in¿ynierskie,
wykonujmy obliczenia 
wytrzyma³oœciowe,
cieplne i przep³ywowe 
maszyn i urz¹dzeñ 
energetycznych oraz ich 
elementów.

projektowe i wdro¿eniowe 
dotycz¹ce uk³adów 
kogeneracyjnych
i wspó³spalania. 

Wykonujemy zmiany 
modernizacyjne turbin
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• Gaz, mi mo nie zbyt za chę ca ją cych pro -
gnoz ce no wych do ty czą cych wy twa rza nia
ener gii elek trycz nej z te go no śni ka ener gii,
jest jed nak po waż nym po ten cja łem dla no -
wych jed no stek wy twór czych ener gii elek -
trycz nej, któ re ewen tu al nie u nas po wsta -
ną. Jak po waż nym? – bę dzie za le ża ło
od wiel ko ści wzro stu za po trze bo wa nia
na ener gię elek trycz ną. Wszyst ko wska zu -
je na to, że to za po trze bo wa nie nie bę dzie
wzra stać w tem pie ja kie wcze śniej za kła da -
li śmy. Za de cy du ją o tym: po pierw sze
– praw dzi we ce ny ener gii elek trycz nej, któ -
re zmu szą od bior ców do jej oszczę dza nia;
po dru gie – for mal ne wy ma ga nia unij ne
do ty czą ce ra cjo nal ne go użyt ko wa nia ener -
gii. Tym nie mniej, je śli się uwzględ ni, że
jed nost ko we zu ży cie ener gii elek trycz nej
w Pol sce jest na dal 2,5-krot nie niż sze
od śred nie go zu ży cia w UE – 27, to na le ży
się jed nak li czyć ze wzro stem zu ży cia ener -
gii elek trycz nej. Tym cza sem, ze wzglę du
na wy mo gi eko lo gicz ne, du ża część obec -
nie funk cjo nu ją cych elek trow ni wę glo -
wych bę dzie mu sia ła być wy co fa na z eks -
plo ata cji. Od bu do wa tych mo cy, w opar ciu
o ten sam no śnik ener gii, czy li wę giel, bę -
dzie nas dro go kosz to wa ła z uwa gi na prze -
wi dy wa ne wy so kie ce ny upraw nień do
emi sji CO2. Je śli do da my do te go, że tyl ko
w opar ciu o me cha ni zmy ryn ko we bar dzo
trud no pod jąć de cy zję o in we sty cji trwa ją -

cej kil ka, al bo kil ka na ście lat, jak w przy -
pad ku ener ge ty ki ją dro wej, to wte dy mo że
się oka zać: po pierw sze – że nie kon ku ren -
cyj ny gaz sta nie się kon ku ren cyj ny,
a po dru gie – że bę dzie tym no śni kiem
ener gii, któ ry po zwa la szyb ko za peł nić lu -
kę mię dzy mo cą dys po zy cyj ną w sys te mie,
a za po trze bo wa niem na moc w sys te mie.
Jed nost ki wy twór cze na ga zie moż na bo -
wiem bu do wać szyb ko, nie mó wiąc o tym,
że współ cze sne tech no lo gie po zwa la ją
w nich osią gać bar dzo wy so kie spraw no ści

gdy są bu do wa ne ja ko ga zo wo -pa ro we.
Wszyst ko to zmu sza nas do bra nia pod
uwa gę ga zu ja ko po waż nej opcji roz wo ju
pol skiej elek tro ener ge ty ki. By jed nak in -
we sto rzy by li go to wi do pod ję cia ry zy ka
bu do wy te go ty pu jed no stek, mu szą za ist -
nieć ku te mu okre ślo ne wa run ki. W tym
miej scu ro dzi się py ta nie do ty czą ce bez pie -
czeń stwa do staw ga zu.– M. Le wen ste in: – Cie szę się, że po ru -sza my ten pro blem, któ ry przez dłu gi czasbu dził za in te re so wa nie wie lu in we sto rów
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Nie pew ność w za kre sie wdra ża nia w kra ju wy mo gów po li ty ki eko lo gicz nej Unii Eu ro pej skiej po wo du je spo wol nie -
nie de cy zji in we sty cyj nych w za kre sie wy twa rza nia ener gii elek trycz nej. Stwa rza to za gro że nie wy stą pie nia de fi cy -
tów do staw ener gii elek trycz nej, je śli go spo dar ka w kra ju od bu du je się po kry zy sie fi nan so wym i eko no micz nym. Bu -
do wa mo cy w opar ciu o źró dła wę glo we, zwłasz cza wy po sa żo nych w nie zbęd ne in sta la cje ochro ny śro do wi ska, to
pro ce sy dłu go trwa łe. Jesz cze bar dziej dłu go trwa ły jest pro ces przy go to wa nia i re ali za cji elek trow ni ją dro wych,
a bu do wa ener ge ty ki od na wial nej mo że oka zać się nie wy star cza ją ca ze wzglę du na ogra ni czo ny jej ra cjo nal ny po -
ten cjał, a w przy pad ku elek trow ni wia tro wych ze wzglę du na pro ble my w sys te mie elek tro ener ge tycz nym. Na tu ral -
nym wyj ściem z tej sy tu acji jest bu do wa źró deł ga zo wych o znacz nie krót szym cy klu in we sty cyj nym lecz o du żym ry -
zy ku zwią za nym z ewen tu al nym wzro stem cen ga zu na ryn ku kra jo wym. Te kwe stie war to prze dys ku to wać. Z te go
wzglę du, ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni zo wa nej przez Izbę
Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska po świę ci li śmy za gad nie niom pod ha słem „Per spek ty wy wy ko rzy sta -
nia ga zu w pol skiej elek tro ener ge ty ce”.

Do dys ku sji za pro si li śmy:
– Krzysz to fa Fi ga ta – Pre ze sa Za rzą du Przed się bior stwa Ener ge tycz ne go w Sie dl cach Sp. z o.o.,
– Zie mo wi ta Iwań skie go – Dy rek to ra Wy ko naw cze go na Cen tral ną i Środ ko wą Eu ro pę w GE Ener gy,
– Prof. dr hab. inż. Ja nu sza Le wan dow skie go – Dy rek to ra In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej w PW,
– Mar ci na Le wen ste ina – Dy rek to ra Biu ra No wych Przed się wzięć w PGNiG,
– Mie czy sła wa Mi chal skie go – Pre ze sa Za rzą du, Dy rek to ra PGE Elek tro cie płow nia Lu blin – Wrot ków Sp. z o.o.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wał: Dr Mi ro sław Du da, ARE – mo de ra tor dys ku sji.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Perspektywy wykorzystania gazu
w polskiej elektroenergetyce



DYSKUSJA REDAKCYJNA

9

w Pol sce przy mie rza ją cych się do bu do wyno wych, ga zo wych jed no stek wy twór czychener gii elek trycz nej. Nie dłu go pro blem za -pew nie nia do staw ga zu po wi nien zejśćna dal szy plan, bo wiem w ostat nich ty go -dniach sfi na li zo wa li śmy umo wę, któ raumoż li wi PGNiG do star cze nie sto sow nychilo ści ga zu wszyst kim po trze bu ją cym goklien tom. Oczy wi ście mó wi my o wo lu me -nie, nie zaś o do tar ciu z ga zem do po szcze -gól nych re gio nów kra ju. W grę wcho dząbo wiem kwe stie zwią za ne z za się giemi ogra ni cze nia mi tech nicz ny mi sie ci prze -sy ło wych, bę dą ce od ręb nym pro ble mem.Po pod pi sa niu umo wy z na szym naj więk -szym do staw cą ga zu, dys po nu je my dłu go -ter mi no wym, ela stycz nym kon trak tem,któ ry w per spek ty wie wie lo let niej bę dziesta bi li zo wał pol ski ry nek. Rów no cze śnie,trwa ją pra ce nad po łą cze niem pol skie gosys te mu ga zo we go z sys te ma mi cze skimi nie miec kim. No i wresz cie klu czo wa in -we sty cja zwią za na z bu do wą ter mi na laLNG. Mam na dzie ję, że w naj bliż szej per -spek ty wie wszyst ko to, po la tach nie pew -no ści na ryn ku ga zu, za pew ni nam na nimwresz cie spo kój i moż li wość pla no wa niadłu go fa lo we go roz wo ju.
• To bar dzo opty mi stycz ne in for ma cje.

Ten opty mizm jesz cze bar dziej wzra sta gdy
uwzględ ni się naj śwież sze, do bre per spek -
ty wy, lep sze niż jesz cze przed ro kiem, do -
staw w wy mia rze glo bal nym. Wią że się to
z po ja wie niem się do staw ga zu na ryn ku
ame ry kań skim po cho dzą ce go z no wej
tech no lo gii po zio me go wy do by cia. Zwięk -
sza to globalny po ten cjał wy do byw czy ga -
zu, choć nie bar dzo wia do mo na ile te go ty -
pu tech no lo gie mo gą być sto so wa ne w in -
ne go ro dza ju zło żach.– M. Le wen ste in: – Na szym zda niem,ist nie ją za sad ni cze róż ni ce mię dzy zło ża mi,

któ re są eks plo ato wa ne w ten spo sóbw USA i pol ski mi. Otóż w USA gaz łup ko -wy wy do by wa się na ob sza rach, na któ rychw prze szło ści by ły pro wa dzo ne in ten syw nepo szu ki wa nia i wy do by cie ga zu. Tam jestsieć, moż li wość roz pły wu ga zu, wie le firmdo sko na le do te go przy go to wa nych, firmser wi so wych, ogrom na licz ba od wier tów.Ce ny tych usług są tym sa mym in ne niżw Pol sce. Nie na le ży tak że za po mi nać, żew pierw szych dwóch la tach, ga zu łup ko we -go z od wier tu wy do by wa się bar dzo du żo,a po tem wy do by cie moc no spa da. Cha rak -te ry sty ka wy do by cia te go ga zu jest za temzu peł nie in na niż ze złóż eks plo ato wa nychw Pol sce tra dy cyj ny mi me to da mi. A przedewszyst kim, naj pierw ten gaz trze ba u nas„tra fić”. Nie je stem geo lo giem, ale moizna ją cy się na rze czy ko le dzy ma ją wąt pli -wo ści, czy struk tu ry geo lo gicz ne w Pol scesą rze czy wi ście tak po dob ne do tych wy ko -rzy sty wa nych w USA. Za łóż my jed nak, żeten gaz bę dzie. Mo gą wów czas mi nąć dłu -gie la ta za nim go „od bie rze my”, za nim doj -dzie my do zło ża z ru ro cią ga mi. Kła nia sięchoć by pra wo dro gi.
• Co by nie mó wić, waż ne jest tak że dla

nas, iż glo bal ne per spek ty wy do staw ga zu,
przy naj mniej na ja kiś czas, po pra wia ją się.– M. Le wen ste in: – To praw da. Trze bajed nak pa mię tać, że przy naj mniej do tych -czas by ło tak, że w kon trak tach dłu go ter mi -no wych ce no wo gaz po dą żał za ro pą. Klu -czo wym dla ryn ku ga zu w per spek ty wienaj bliż szej de ka dy jest py ta nie: czy więk -sza do stęp ność ga zu po zwo li na ro zej ściesię tych ryn ków? Wy da je się, że w USA jestto już ob ser wo wa ne. Trud no oce nić czy po -dob nie sta nie się na ryn ku eu ro pej skim. Jestna to szan sa, tak że ze wzglę du na roz wójtech no lo gii LNG, któ ra zde cy do wa nieszyb ciej re agu je na zmia ny na glo bal nymryn ku, mo że więc być ich ka ta li za to rem.Pol ski ter mi nal LNG nie bę dzie w peł ni za -kon trak to wa ny. Bę dzie więc bu fo rem, po -zwo li nam le piej re ago wać na ryn ko wezmia ny i ko rzy stać z nich.– M. Mi chal ski: – Te ar gu men ty nieprze ko nu ją mnie ja ko po ten cjal ne go in we -sto ra w ga zo we źró dła ener gii elek trycz nej.Mo wa tu jest bo wiem o per spek ty wie krót -ko ter mi no wej, a mnie po trzeb na jest za ry -so wa na 40-let nia. Ty le bo wiem trwa przy -go to wa nie in we sty cji, jej re ali za cja i eks -plo ata cja za in sta lo wa nych urzą dzeń, za nimza koń czą swój ży wot tech nicz ny. Ta kiejdłu go fa lo wej per spek ty wy po ten cjal ne muin we sto ro wi w Pol sce bra ku je.– M. Le wen ste in: – Trud no po go dzićsprzecz ne opi nie i po glą dy po ja wia ją ce sięw tej spra wie. Pod pi su jąc dłu go okre so wykon trakt na do sta wy ga zu od głów ne go je -go do staw cy, w do dat ku kon trakt bar dzoela stycz ny, wy cho dzi my na prze ciw tak żepo ten cjal nym in we sto rom w ga zo we źró dławy twa rza nia ener gii elek trycz nej, któ rzy

do ma ga ją się stwo rze nia im okre ślo nej per -spek ty wy dłu go okre so wej. Z dru giej stro ny– wie lu ko men ta to rów wy ty ka nam za gro -że nia wy ni ka ją ce z pod pi sa nia kon trak tuna aż tak dłu gi okres. Tym cza sem, na szymzda niem jest on do brą pod sta wą do za mie -rzo nej roz bu do wy in fra struk tu ry ga zo wejw Pol sce. Je że li do te go zra cjo na li zu je sięi za pew ni trwa łość roz wią zań re gu la cyj -nych istot nych dla funk cjo no wa nia ga zo -wych źró deł wy twa rza nia ener gii elek trycz -nej, to wów czas zo sta ną stwo rzo ne wa run -ki, któ rych do ma gał się mój przed mów ca.W ten spo sób za czną dzia łać czyn ni ki bu -du ją ce po pyt oraz ry nek na gaz, co nam– je go do staw com po zwo li kon trak to waćdo sta wy we wła ści wym cza sie i w od po -wied nich ilo ściach. Je że li ktoś oba wia się,że w per spek ty wie 40-let niej ga zu bę dzieza ma ło, to chcę po in for mo wać, że ter mi nalna LNG ma do ce lo wo umoż li wiać spro wa -dza nie do 7,5 mld m3 ga zu rocz nie. Po nad -to w pla nach jest in ter ko nek tor ga zu w oko -li cach Po lic o prze pu sto wo ści 3 mld m3 ga -zu rocz nie, roz bu do wa ist nie ją ce go po łą -cze nia w La so wie oraz ga zo ciąg na gra ni cyz Cze cha mi. Wy da je nam się za tem, że niepo win ni śmy mieć ja kichś za sad ni czychpro ble mów kon trak to wych.– J. Le wan dow ski: – My ślę, że 40-let -niej pew no ści za opa trze nia nie moż na uzy -skać w przy pad ku żad ne go pa li wa. Na wetw przy pad ku wę gla gdzie licz ba nie wia do -mych i za gro żeń, do ty czą cych m.in. do stęp -no ści i ce ny upraw nień do emi sji CO2 jestjesz cze więk sza niż w przy pad ku ga zu.– Z. Iwań ski: – Punk tem wyj ścia do tejdys ku sji po wi nien być fakt, iż w pol skiejelek tro ener ge ty ce 94% za in sta lo wa nychmo cy opar te jest o wę giel. Na ra zie ma my

Krzysztof Figat
–- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa

Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.

Ziemowit Iwański
– Dyrektor Wykonawczy

na Centralną i Środkową Europę w GE Energy



luk su so wą sy tu ację bo to na CO2 kosz tu -je 15 eu ro, czy li znacz nie mniej niż się mo -gło wy da wać rok te mu. Ale jak dłu go utrzy -ma się ona na tym po zio mie? Na pew nopo ro ku 2015 zmie ni się ra dy kal nie. Mo żeto nie bę dzie 60 eu ro za to nę, jak pro ro ku jąnie któ rzy, ale 30–40 eu ro jest bar dzo praw -do po dob ne. Blok ga zo wo -pa ro wy, w tech -no lo gi dnia dzi siej sze go, emi tu je 1/3 CO2,któ rą emi tu je obec nie naj no wo cze śniej szyblok wę glo wy tej sa mej mo cy. Spraw no ściblo ku ga zo wo -pa ro we go o mo cy 400–500MW za czy na ją się od 58% i osią ga ją 60%.Na wet teo re tycz nie są to spraw no ści nie -osią gal ne dla blo ków wę glo wych z ko tła mina pa ra me try ul tra, su per nad kry tycz ne.Na to miast w ukła dach ko ge ne ra cyj nychmoż na mó wić o spraw no ściach wy ko rzy -sta nia ener gii pier wot nej prze kra cza ją cych80%. Spra wa na stęp na, to do stęp ność ru -cho wa, któ ra dla tur bin ga zo wych mo żebyć gwa ran to wa na na po zio mie po wy -żej 96%. Na le ży jed nak pa mię tać o tym, żete go ro dza ju blok po chła nia rocz nie około400 mln m3 ga zu. Jest to istot na wiel kośćz punk tu wi dze nia bi lan so wa nia sys te muga zo we go. Ta kie tur bi ny po zwa la ją na wy -łą cze nia noc ne i roz ruch w cią gu 20 mi nut.Wią że się to z pro ble mem ela stycz no ściprze sy łu ga zu, je go aku mu la cji w ukła dzieprze sy ło wym itd. Krót ko mó wiąc, jest toukład rów nań z wie lo ma nie wia do my mi,któ ry jed nak jest roz wią zy wal ny. PGNiGpo win no się nad tym po chy lić i zo ba czyć coz te go wy nik nie.
• Za le ty wy twa rza nia ener gii elek trycz -

nej w jed nost kach ga zo wo -pa ro wych są po -
wszech nie zna ne. Oba wy bu dzą ce ny ga zu.
Pro gno zy do ty czą ce je go cen, po cho dzą ce
z róż nych ośrod ków ana li tycz nych na ca -
łym świe cie, bar dzo się od sie bie róż nią.
Wszyst kie jed nak wska zu ją na do syć istot -

ny wzrost cen ga zu. Po za tym LNG, ja ko
czyn nik mający po pra wić bez pie czeń stwo
do staw ga zu do Pol ski, bę dzie kosz to wał.
Na świe cie ten gaz jest droż szy o oko ło 30%
od nor mal ne go ga zu. Od bior cy bę dą mu -
sie li za to za pła cić. My ma my na szczę ście
możliwość mie sza nia gazu im por to wa nego
z ro dzi mym co po zwa la nie zwięk szać nad -
mier nie cen ga zu dla od bior ców, cze go Pre -
zes URE bar dzo skrzęt nie pil nu je.– M. Le wen ste in: – Jak czę sto wska zu jeKo mi sja Eu ro pej ska, ce lem nad rzęd nymna eu ro pej skim ryn ku ga zu jest do pro wa -dze nie do kon ku ren cyj no ści te go ryn kui sy tu acji, w któ rej od bior cy ma ją rze czy wi -stą moż li wość wy bo ru do staw cy ga zu. Pol -ska na eu ro pej skim ryn ku ga zu, ze wzglę duna dzia ła nie me cha ni zmu, o któ rym mó wiłmój przed mów ca, sta no wi pod tym wzglę -dem do syć trud ną do dzia ła nia wy spę. Ce nyga zu w Pol sce są na ta kim po zio mie, żenasz ry nek nie jest atrak cyj ny dla firm ga -zo wych, któ re chcia ły by nań wejść i sprze -da wać gaz. Brak spek trum moż li wo ści, któ -re nor mal ny ry nek da je po wo du je, że UREnie chce uwol nić ta ryf i spo wo do wać by ce -na ga zu kształ to wa ła się ryn ko wo. W tymmiej scu nie ja ko au to ma tycz nie ro dzi siępy ta nie: czy ce ny ener gii w Pol sce w ogó lenie są utrzy my wa ne na po zio mie sztucz -nym i w związ ku z tym ma my do czy nie niaz nie chę cią in we sto rów do in we sto wa niaw no we źró dła wy twa rza nia ener gii elek -trycz nej i cie pła? Cie płow nic two jest tu naj -bar dziej ja skra wym przy kła dem.– J. Le wan dow ski: – GJ w wę glu dla du -żych elek trow ni kosz tu je obec nie oko -ło 12 zł. Na to miast w ga zie po nad 30 zł.Sko ro tak, to na wet róż ni ca w spraw no -ściach elek trow ni ga zo wych i wę glo wychnie kom pen su je róż ni cy w ce nach ener giiza war tej w tych dwóch no śni kach. Wię cej,na wet gdy by ce na upraw nień do emi sji CO2wzro sła do 60 eu ro za to nę, to gaz na dal niebę dzie kon ku ren cyj ny wo bec wę gla. Jesz -cze go rzej niż przy pro duk cji ener gii elek -trycz nej wy glą da sy tu acja z pro duk cją cie -pła na ga zie. Tym cza sem, nie ma przy zwo -le nia spo łecz ne go na wzrost cen cie pła.– Z. Iwań ski: – My ślę, że przyj dzie mo -ment kiedy trze ba bę dzie uwzględ niaćwszyst kie kosz ty eko lo gicz ne pro duk cjiener gii elek trycz nej i cie pła. I wte dy te kal -ku la cje za czną wy glą dać ina czej.– M. Mi chal ski: – Mam przed so bą ca łyze staw da nych tech no lo gicz nych, eko lo -gicz nych i eko no micz nych do ty czą cychpra cy obiek tu w Lu bli nie, któ rym kie ru ję,za ubr. Co z nich wy ni ka? W obec nych wa -run kach eko no micz nych ten obiekt, opa la -ny ga zem, w ukła dzie ko ge ne ra cyj nym,eko no micz nie „bar dzo ład nie się za my ka”.To jest do bry biz nes. Mam wąt pli wo ści czyna dal był by to do bry biz nes w ukła dzie pra -cy kon den sa cyj nej. Ukła dy ga zo we są bar -dzo do bre do pra cy cie płow ni czej. Dzię ki

swym wa lo rom po win ny być tak że wy ko -rzy sty wa ne w okre sie let nim do re gu la cjisys te mu, gdy nie ma od bio ru cie pła. Mo gądo sko na le pra co wać ja ko moc szczy to wa.– K. Fi gat: – Mó wio no tu wcze śniejo tym, że ce na ga zu w Pol sce jest niż sza niżna in nych ryn kach dzię ki te mu, iż mie sza -my gaz kra jo wy z im por to wa nym. Otóżi tak, i nie. Mie li śmy ofer ty sprze da ży namga zu od firm za gra nicz nych, głów nie nie -miec kich, któ re ofe ro wa ły nam go po ce -nach niż szych niż ku pu je my go w kra ju.Do sta wy oka za ły się jed nak nie moż li we.Po pierw sze – bo nie ma in ter ko nek to rów.Po dru gie – bo wy ma ga się od do staw cówma ga zy no wa nia ga zu. Ta ry fy ga zo we toskan dal. Ko le ga z Lu bli na ma 150 MWci 250 MWe, i ku pu je gaz dro żej niż ja, któ -ry w swej fir mie mam 14 MWe. Cho ra jestpo li ty ka ak cy zo wa. Gdy by zdjąć ak cy zęz ole ju opa ło we go, stał by się on w do machjed no ro dzin nych, blo kach rów no praw nympa li wem w sto sun ku do in nych no śni kówener gii. Ta ry fy trze ba po sta wić z gło wyna no gi.– Z. Iwań ski: – Mu szą za cząć dzia łaćsfor ma li zo wa ne za chę ty do oszczę dza niapa liw i ener gii. Po to by pew ne pro ste me to -dy oszczęd no ści opła ca ło się sto so wać. Niema nic łatwiejszego od odstawiania blo kuga zo wo-pa ro we go w no cy, daj my na tood godz. 22 do 6. Gaz od da wa ny był bydo sys te mu i elek tro cie płow nia nie by ła bynim ob cią ża na. Na to miast aku mu la to ry cie -pła utrzy my wa ły by cie pło w sys te mie cie -płow ni czym. W no cy zaś, gdy ener gia elek -trycz na jest ta nia, nie by ła by pro du ko wa na.– K. Fi gat: – Roz wa ża my bu do wę jesz -cze jed ne go aku mu la to ra cie pła. Tur bi naga zo wa, choć bar dzo szyb ko mo że się za -trzy mać i po tem wy star to wać, to jed nak te -go nie lu bi. Skra ca się w ten spo sób zna ko -mi cie jej ży wot ność.
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Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej

w Politechnice Warszawskiej

Marcin Lewenstein
– Dyrektor Biura Nowych Przedsięwzięć w PGNiG



DYSKUSJA REDAKCYJNA

11

– Z. Iwań ski: – Róż nie to by wa, są bar -dzo róż ne tech no lo gie. Nor mal na tur bi naga zo wa, bez spe cjal ne go uszczerb ku, jestw sta nie „znieść” po nad 250 roz ru chówrocz nie. Roz ruch ze sta nu „cie płe go” niesta no wi żad ne go za gro że nia. Trud no ści po -ja wia ją się w przy pad ku tzw. od sta wieńawa ryj nych.
• Bu do wa źró deł ga zo wych w ener ge ty ce

pol skiej za le ży od wie lu czyn ni ków, w tym
nie tyl ko od pro gnoz cen te go pa li wa
na ryn ku, ale tak że je go do stęp no ści w re -
jo nach, w któ rych prze wi du je się lo ka li za -
cje ta kich obiek tów.– M. Le wen ste in: – Ze wzglę du na bra kiin fra struk tu ral ne i pro blem kształ to wa niata ryf przez URE, trud no na pol skim ryn kuo ar bi traż.  Do dat ko wo, gdy gaz w pew nychokre sach jest tań szy za gra ni cą, spro wa dza -nie go ce lem krót ko okre so wej po pra wykon ku ren cyj no ści. jest moż li we je dy nie dlanie wiel kich wo lu me nów, bo wiem usta wama ga zy no wa dla du że go im por tu (od 50mln m3 w gó rę w ska li ro ku) wy ma ga jużza kon trak to wa nia po jem no ści ma ga zy no -wych. Tym cza sem, nikt nie zgło sił za in te re -so wa nia kon trak to wa niem po jem no ści ma -ga zy no wych w Pol sce pod czas zre ali zo wa -nej przez nas w po ło wie 2009 r. sto sow nejpro ce du ry. Ta ry fo we ce ny ga zu nie sąatrak cyj ne dla firm spo za Pol ski. Mam za -tem po waż ne wąt pli wo ści czy to po ziomcen ga zu jest w Pol sce pod sta wo wą przy -czy ną bra ku za do wa la ją ce go roz wo ju ga zo -wych źró deł – po wsta je py ta nie, czy niewy ni ka on z względ nie ni skie go po zio mucen ener gii elek trycz nej i cie pła.– K. Fi gat: – Cał ko wi cie się z Pa nemzga dzam. Ce ny ga zu po dą ża ją za ce na miro py, wia do mo więc ja ka jest ryn ko wa ce naga zu, ty le ma kosz to wać i już. Pro ble mem

są ce ny ener gii elek trycz nej i ta ry fy ga zo -we. Gdy by by ły one usta lo ne lo gicz nie, tonie by ło by pro ble mów. No nie mo że byćnp. tak, że klient jest ka ra ny za więk szy po -bór ga zu.
• Na ile pol skie sie ci ga zo we są przy sto -

so wa ne do ewen tu al ne go, zwięk szo ne go
po bo ru ga zu na po trze by pro duk cji ener gii
elek trycz nej?– M. Le wen ste in: – Efek tyw ność ener -ge tycz na go spo dar ki sys te ma tycz nie ro -śnie, przez co trud no o istot ny wzrost zu ży -cia ga zu, a więc i o do dat ko we wo lu me ny,któ ry mi moż na by ło by ga zo we ru ry wy peł -nić. Mi mo to, w ta ry fach ga zo wych zmie -nia się jed nak stop nio wo na lep sze i udziałkosz tów sta łych, za trans port, w cał ko wi tejce nie ga zu sys te ma tycz nie spa da. Kosz tytrans por tu ga zu praw do po dob nie po zo sta -ną jed nak sto sun ko wo wy so kie, bo wiemsieć wy ma ga wiel kich in we sty cji. Po po -przed nim okre sie ustro jo wym za sta li śmysys tem ga zo wy, któ ry nie uła twia roz wo juryn ku i po zy ski wa nia no wych od bior ców.No we in we sty cje w sys tem trans por tu ga zuma ją za tem du że zna cze nie, szcze gól new re jo nach kra ju gdzie bra ku je ener giielek trycz nej i by ło by uza sad nio nym bu do -wa nie jed no stek ga zo wych, a gdzie na dalsieć po zo sta wia wie le do ży cze nia – jakw Pol sce pół noc nej i pół noc no -wschod -niej.
• Nie łudź my się, ry nek ga zu nie dzia ła

nie tyl ko w Pol sce, ale i w ca łej Eu ro pie,
gdzie w głów nej mie rze opar ty jest o kon -
trak ty dłu go ter mi no we, z dominującym
dostawcą. Ry nek konkurencyjny ga zu
dzia ła w zasadzie je dy nie w USA. Ja ka jest
na to ra da? Współ pra ca z PGNiG w tym
za kre sie wy da je się wa run kiem si ne qua
non. Ja ki po wi nien być za kres tej współ -
pra cy, czy tyl ko ka pi ta ło wa, czy rów nież
kor po ra cyj na?– K. Fi gat: – To PGNiG bę dzie sprze da -wa ło ta ni gaz swo im elek trow niom? Za -miast bu do wać elek trow nie, PGNiG niechpo pro wa dzi ru ry w kil ka do brych miejsc,gdzie bę dzie moż na zbu do wać elek trow -nie.– M. Mi chal ski: – Wej ście PGNiG w bu -do wę elek trow ni ga zo wych po zwo li ło byna roz ło że nie ry zyk. Po za tym, by ło by onoza in te re so wa ne w ra cjo na li za cji struk tu ryta ryf, bo by ło by to w je go in te re sie. Mniesię ta ki po mysł po do ba.
• Tak się skła da, że w re jo nach Pol ski,

w któ rych jest sła ba sieć elek tro ener ge -
tycz na, sła ba jest rów nież sieć ga zo wa.– J. Le wan dow ski: – Swe go cza su ro bi -li śmy ana li zy moż li wo ści lo ka li za cji szczy -to wych źró deł wy twa rza nia ener gii elek -trycz nej na ga zie. I oka za ło się, że sy tu acjajest tra gicz na. Py tam: ile jest w Pol scemiejsc gdzie z ist nie ją cej sie ci ga zo wejmoż na by po brać ty le ga zu by za in sta lo -wać 2 tys. MW mo cy? Od po wia dam: oko li -

ce Wło cław ka i być mo że oko li ce Po lic,pod wa run kiem, że po wsta nie tam in ter ko -nek tor. I na tym ko niec...– M. Le wen ste in: –... mo że jesz cze oko -li ce Droz do wicz.– J. Le wan dow ski: – Nie zmie nia to fak -tu, że są to po je dyn cze lo ka li za cje.– K. Fi gat: – Ja nie wi dzę sen su bu do wyaż tak du żych źró deł ener gii na ga zie. Gazjest bo wiem ide al nym pa li wem dla ko ge ne -ra cji.– M. Le wen ste in: – Mó wi my o sy tu acjigdy 94% źró deł ener gii opar te jest w na -szym kra ju na wę glu, a źró dła ga zo we wy -stę pu ją na ska lę śla do wą. I na gle te ostat niema ją się po ja wić na zna czą cą ska lę. To jestcał ko wi cie no wa sy tu acja dla do staw cy ga -zu i dla ope ra to ra sys te mu prze sy ło we go.Oni mu szą mieć czas i wa run ki by siędo niej przy go to wać, to wszyst ko mu si sięod by wać ewo lu cyj nie. Trze ba za cząćod bu do wy ko ge ne ra cyj nych, stan dar do -wych jed no stek ga zo wych o mo cy 400MW, któ rych w Eu ro pie jest bar dzo du żo.Mię dzy in ny mi do te go ce lu po wo ła li śmynie daw no spół kę PGNiG Ener gia.– M. Mi chal ski: – To ozna cza ko niecz -ność do star cze nia 100 tys. m3 ga zu na go -dzi nę.– J. Le wan dow ski: – I ta kich miejscw Pol sce, gdzie moż na by do star czyć ty lega zu na go dzi nę, jest rów nież nie wie le.
• Nie za po mi naj my o ko lej nym ogra ni -

cze niu lo ka li za cyj nym – mu si być za po -
trze bo wa nie na po bór cie pła. Roz wój źró -
deł ga zo wych bę dzie na stę po wał nie
w wy ni ku za rzą dzeń pań stwo wych lecz
in dy wi du al nych de cy zji in we sto rów. Te
de cy zje mo gą być jed nak w okre ślo ny
spo sób ukie run ko wy wa ne sto sow na po li -
ty ką, np. w od nie sie niu do po mo cy pu -
blicz nej. W elek tro ener ge ty ce funk cjo nu -
je ry nek ener gii elek trycz nej, na któ rym

Dr Mirosław Duda – ARE

Mieczysław Michalski
– Prezes Zarządu, Dyrektor

PGE Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.



ce na jest usta la na przez me cha ni zmy kon ku ren cji, nie za leż nie
od man ka men tów te go ryn ku. Ist nie ją ce źró dła ga zo we ko rzy -
sta ją z tzw. żół tych cer ty fi ka tów, któ re umoż li wia ją uzy ska nie
kon ku ren cyj no ści źró deł ga zo wych na tym ryn ku. Czy i w ja kim
za kre sie po win no się utrzy mać ten sys tem wspar cia dla źró deł
ga zo wych?– M. Le wen ste in: – Nie za leż nie od te go czy sys tem wspar cia bę -dzie, czy też go nie bę dzie, to raz a do brze mu si my wie dziećna czym sto imy i w ja kiej per spek ty wie. Mu si to wie dzieć in we stor,bank, do staw ca ga zu. Sys tem żół tych cer ty fi ka tów ma dzia łaćdo 2012 ro ku. Chce my wie rzyć, że usta wo daw ca za cho wa się ra -cjo nal nie i prze dłu ży je go dzia ła nie. Ale ban ki w swych mo de lachnie po dzie la ją tej wia ry i nie chcą uwzględ niać po 2012 ro ku przy -cho dów z żół tych cer ty fi ka tów.– K. Fi gat: – To rze czy wi ście po waż ny pro blem, dwa ban ki od -mó wi ły nam z te go po wo du kre dy to wa nia. Trze ci kre dyt jed nakudzie lił. Pew nie dla te go, że przed się bior stwo jest na ty le moc ne, iżi bez żół tych cer ty fi ka tów jest w sta nie ob słu żyć ten kre dyt. Zdro -wy roz są dek wska zu je, że sys tem żół tych cer ty fi ka tów mu si byćutrzy ma ny.– J. Le wan dow ski: – Pro wa dzi my obec nie ana li zy do ty czą -ce eko no micz nych aspek tów funk cjo no wa nia ko ge ne ra cjiw przy szło ści, tj. po wpro wa dze niu płat nych upraw nień do emi -sji CO2. Co z nich wy ni ka? Moż na przy jąć, że je śli nie ma -my kosz tów spła ty kre dy tów – kosz tów ka pi ta ło wych, to ko ge ne -ra cja wę glo wa, w du żych blo kach, po zwa la uzy skać wy nik fi nan -so wy oko ło ze ra. W mniej szych, gdzie kosz ty są wyż sze, dro -żej sprze da je się tak że cie pło i bi lans rów nież za mknie się w oko -li cach ze ra. W ist nie ją cych obiek tach wę glo wych wspar -cie być mo że nie bę dzie  po trzeb ne. W przy pad ku ko ge ne ra cji ga -zo wej mu szą mieć miej sce do pła ty mniej wię cej na ta kim po zio -mie jak obec nie. Pro blem jest z no wy mi in we sty cja mi. Cie płow -nic two nie ge ne ru je pie nię dzy na spła tę kre dy tów. Po za tym,że by roz po cząć in we sty cję trze ba mieć po ło wę wła snych pie -nię dzy.– K. Fi gat: – URE trzy ma ce ny na ta kim po zio mie, że ren tow no -ści oscy lu ją wo kół ze ra. W ta kich wa run kach nikt nie da kre dy tu.Po li ty ka jest na sta wio na na ko lek to ry sło necz ne.– M. Mi chal ski: – My tu za po mi na my o sta nie sie ci ma gi stral -nych i roz dziel czych. One koń czą swój ży wot tech nicz ny i trze basię li czyć z ich od bu do wą.
•Wspar cie pu blicz ne dla roz wo ju źró deł ga zo wych nie mo że być

do raź ne lecz dłu go ter mi no we i za pi sa ne w Po li ty ce ener ge tycz nej.
Al bo też na le ży po dać wa run ki, przy któ rych to wspar cie nie bę -
dzie po trzeb ne. Bo je śli doj dzie do te go, że ob cią że nia źró deł wę -
glo wych z ty tu łu róż ne go ro dza ju opłat eko lo gicz nych wzro sną
na ty le, że źró dła ga zo we bę dą w spo sób na tu ral ny kon ku ren cyj -
ne, to po moc pu blicz na dla tych ostat nich, być mo że, nie bę dzie
po trzeb na.– M. Mi chal ski: – Ko ge ne ra cja nie ma szczę ścia do sta ło ści wo -bec niej po li ty ki, roz wią zań praw nych. Pro szę zo ba czyć co dzia łosię w tym wzglę dzie w ostat niej de ka dzie. O przy szło ści mu si mymó wić w per spek ty wie przy naj mniej 15 lat. Wte dy jest szan sana po dej mo wa nie ra cjo nal nych de cy zji biz ne so wych.– K. Fi gat: – Czas naj wyż szy by ce ny ener gii elek trycz nejwresz cie ure al ni ły się. I uwzględ nia ły kosz ty pro duk cji, ka pi ta ło -we, amor ty za cję. Je że li wszyst kie te kosz ty bę dą w ryn ko wej ce nieener gii, to prąd z ga zu się obro ni. Dziś nikt się nie chwa li ile kosz -tu je np. prąd z Ła gi szy.– M. Le wen ste in: – My ślę, że ha mul cem roz wo ju ener ge ty kina ga zie jest tak że to, że de cy den ci nie cał kiem po waż nie trak tu jąza pi sy unij ne do ty czą ce ochro ny śro do wi ska. Są dzą, że ja koś to bę -dzie, w związ ku z tym bra ku je sto sow nych dzia łań. Czy mu si dojśćdo za pa ści, by je pod ję to?– K. Fi gat: – Są dzę, że wszyst ko zmie rza w tym kie run ku.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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PGE Gór nic two i Ener ge ty ka S.A. (daw niej BOT GiE S. A.) jest
spół ką za rzą dza ją cą ob sza rem dzia łal no ści Ener ge ty ka Kon -
wen cjo nal na Pol skiej Gru py Ener ge tycz nej. W ra mach ob sza ru
Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na dzia ła ją spół ki wy do byw cze i wy -
twór cze, wśród któ rych są ko pal nie wę gla bru nat ne go, elek trow -
nie i elek tro cie płow nie.

Dzię ki tym spół kom Gru pa Ka pi ta ło wa PGE jest w bli sko 68
proc. nie za leż na od ze wnętrz nych do staw ców pa li wa. W 2008 ro -
ku jej ko pal nie wy do by ły łącz nie 45 mln ton wę gla bru nat ne go, co
sta no wi ło bli sko 76 proc. wy do by cia te go su row ca w Pol sce. 

W 2008 ro ku pro duk cja ener gii elek trycz nej w Gru pie Ka pi ta ło wej
PGE wy nio sła oko ło 56 TWh, z cze go 55,9 TWh wy two rzo no
w elek trow niach kon wen cjo nal nych i elek tro cie płow niach (resz tę
wy two rzo no ze źró deł od na wial nych). Przy cał ko wi tej mo cy wy -
twór czej wy no szą cej 12,4 GW i z 42 proc. udzia łem w ryn ku, Gru pa
Ka pi ta ło wa PGE jest naj więk szym pro du cen tem ener gii w Pol sce.

W 2009 ro ku na stą pił ko lej ny etap re ali za cji in te gra cji w ra mach
PGE, zo sta ła do ko na na zmia na na zwy spół ki na PGE Gór nic two
i Ener ge ty ka SA. Ak tu al nie ener ge ty ką kon wen cjo nal ną w Gru pie
Ka pi ta ło wej PGE zaj mu ją się:
• PGE Elek trow nia Beł cha tów S.A. (wy bra na na in te gra to ra dzia -

łal no ści Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na w Gru pie Ka pi ta ło wej
PGE),
• PGE Elek trow nia Opo le S.A.,
• PGE Elek trow nia Tu rów S.A.,
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• PGE Ko pal nia Wę gla Bru nat ne go Beł cha tów S.A.,
• PGE Ko pal nia Wę gla Bru nat ne go Tu rów S.A.,
• PGE Ze spół Elek trow ni Do la na Od ra S.A.,
• PGE Elek tro cie płow nia Go rzów S.A.,
• PGE Ze spół Elek tro cie płow ni Byd goszcz S.A.,
• PGE Elek tro cie płow nia Rze szów S.A.,
• PGE Elek tro cie płow nia Kiel ce S.A.,
• PGE Elek tro cie płow nia Lu blin -Wrot ków Sp. z o.o.,
• Ener ge ty ka Bo ru ta Sp. z o.o.,
• Przed się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej Sp. z o.o. w Gry fi nie,
• PEC Go rzów Sp. z o.o.,

Do 2012 ro ku spół ka za mie rza prze zna czyć na in we sty cje
38,9 mld zł, z cze go po nad 20 proc. środ ków sta no wić bę dą na kła -
dy na roz wój od na wial nych źró deł ener gii. W stycz niu 2009 ro -
ku pol ski rząd po wie rzył PGE bu do wę dwóch elek trow ni ją dro -
wych o pla no wa nej mo cy 3 tys. MW każ da. We dług za ło żeń pierw -
sza z nich zo sta nie uru cho mio na w 2020 ro ku (część eks per tów
wy ra zi ła po gląd, że ter min re al ny to la ta 2022–2024).

Oprócz re ali za cji pro gra mu in we sty cyj ne go, wśród głów nych
ce lów PGE na naj bliż sze la ta znaj du ją się:
• Kon so li da cja Gru py Ka pi ta ło wej PGE, dzię ki stwo rze niu 6

głów nych spół ek od po wie dzial nych za po szcze gól ne seg men ty
dzia łal no ści tj.: Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na (wy do by cie i wy -
twa rza nie), Ener ge ty ka Ją dro wa, Ener ge ty ka Od na wial na, Ob rót
Hur to wy, Dys try bu cja i Sprze daż De ta licz na. Ta zmia na ma
znacz nie po pra wić efek tyw ność dzia ła nia i za rzą dza nia or ga ni -
za cją. 
• Eks pan sja kra jo wa i za gra nicz na po le ga ją ca na bu do wie no -

wych mo cy wy twór czych i mo der ni za cji ist nie ją cych. PGE nie
wy klu cza tak że akwi zy cji w Pol sce oraz w kra jach Eu ro py Środ -
ko wej i Wschod niej (w tym w Niem czech).
Bu do wa no we go blo ku ener ge tycz ne go (nr 13) w Elek trow ni

„Beł cha tów” prze bie ga zgod nie z za ło że nia mi do ty czą cy mi tej
wiel kiej in we sty cji. Je go bu do wa w PGE Elek trow ni Beł cha tów
jest naj więk szą in we sty cją pro wa dzo ną obec nie w Gru pie Ka-

i ta ło wej i jed ną z naj więk szych in we sty cji ener ge tycz nych w Eu -
ro pie. Uru cho mie nie blo ku pla no wa ne jest na po czą tek 2011 ro ku. 

Moc no we go blo ku brut to wy nie sie 858 MW, a spraw ność net to
w wa run kach no mi nal nych pla no wa na jest na po zio mie po wy -
żej 41,7 proc. Pla no wa na wy so kość pro duk cji ener gii elek trycz nej
brut to bę dzie wy no si ła oko ło 6.247 GWh/rok, przy rocz nym zu ży -
ciu wę gla bru nat ne go na po zio mie oko ło 6.488 tys. ton. Re ali za cja
pro jek tu ma na ce lu zwięk sze nie mo cy osią gal nej Elek trow ni Beł -
cha tów, a czę ścio wo, w związ ku z pla no wa nym wy łą cze niem z eks -
plo ata cji blo ków 1 i 2 po ro ku 2015, od two rze nie mo cy wy twór -
czych. Blok zo sta nie przy sto so wa ny do im ple men ta cji in sta la cji
CCS (in sta la cji wy ła py wa nia i pod ziem ne go skła do wa nia CO2).

AU

Wczoraj i dziś
Polskiej Grupy Energetycznej

Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa (MSP) pla nu je sprze daż ak -
cji Pol skiej Gru py Ener ge tycz nej (PGE) po ce nie nie niż szej
niż w ubie gło rocz nej pier wot nej ofer cie pu blicz nej spół ki,
tj. 23 zł, po in for mo wał w po ło wie lu te go br. mi ni ster skar bu
Alek san der Grad. Szef re sor tu za po wie dział też roz ło że nie
sprze da ży pa kie tu 24 proc. ak cji PGE na 2010 i przy szły rok.

– Ak cji Pol skiej Gru py Ener ge tycz nej nie sprze da my po ni -
żej ce ny z ofer ty pier wot nej, czy li 23 zł – po wie dział Grad
agen cji Reu ters 12 lu te go br. 

W roz mo wie z agen cją Reu ters wy ja śnił, że sprze daż 24
proc. ak cji gru py Skarb Pań stwa roz ło ży na co naj mniej
dwa la ta. Do koń ca 2010 r. na ry nek tra fi 10 proc. jej ak cji.
Po nad to wi ce mi ni ster skar bu Jan Bu ry za po wia dał, że MSP
mo że za ofe ro wać na war szaw skiej gieł dzie 22–24% ak cji
PGE w tym ro ku. 

Obec nie Skarb Pań stwa ma 1.470.576.500 ak cji spół ki,
sta no wią cych 85 proc. ka pi ta łu za kła do we go.

PGE za de biu to wa ła na GPW w li sto pa dzie 2009 r. Spół ka
prze pro wa dzi ła wcze śniej pier wot ną ofer tę pu blicz ną,
po któ rej 15 proc. jej wa lo rów zna la zło się w rę kach no wych
ak cjo na riu szy. PGE po zy ska ło z IPO – naj więk szej ofer ty
pu blicz nej od 2004 r. – ok. 6 mld zł.



G
ru pa Ka pi ta ło wa ENER GA po wsta ła w grud niu 2006 r. w efek -cie wnie sie nia do niej przez Mi ni stra Skar bu Pań stwa 85% swo ichak cji Kon cer nu Ener ge tycz ne go ENER GA i Ze spo łu Elek trow niOstro łę ka SA, któ ry two rzą Elek tro cie płow nia A i Elek trow nia B. – ENER GA Elek trow nie Ostro łę ka S.A. ma moc osią gal ną elek trycz -

ną 722 MW z cze go Elek tro cie płow nia A – 75 MW i Elek trow nia B – 647
MW. W po rów na niu z mo cą osią gal ną pol skich elek trow ni za wo do wych
nie jest to wiel kość im po nu ją ca – tyl ko ok. 2,2%. Ale Elek trow nia B, choć
na le ży do jed nych z naj mniej szych elek trow ni sys te mo wych, jest je dy ną
na ob sza rze pół noc no -wschod niej Pol ski, co spra wia, że jest bar dzo waż -
na z punk tu wi dze nia za pew nie nia bez piecz ne go pro wa dze nia ru chu Kra -
jo we go Sys te mu Elek tro ener ge tycz ne go i nie za wod no ści do staw ener gii– mó wi Ry szard Nie dziół ka, Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ge ne ral nyENER GA Elek trow nie Ostro łę ka S.A.Elek tro cie płow nia Ostro łę ka A o mo cy osią gal nej ciepl nej 367 MWti elek trycz nej 75 MWe wy po sa żo na jest w 4 ko tły py ło we, ko cioł flu idal -ny i 4 tur bo ze spo ły. Ko tły py ło we opa la ne są wę glem ka mien nym, a ko -cioł flu idal ny bio ma są. Ener gia elek trycz na, wy twa rza na w sko ja rze niuz cie płem, wy pro wa dza na jest na na pię ciu 6 kV i 110 kV. Cie pło w wo dziei pa rze tech no lo gicz nej za si la sys tem cie płow ni czy 55-ty sięcz nej Ostro łę -ki oraz oko licz ne za kła dy prze my sło we. Dys try bu to rem ener gii ciepl nejjest na le żą ce do Gru py Ka pi ta ło wej ENER GA – Ostro łęc kie Przed się -
bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej Sp. z o.o., któ re ogrze wa obiek ty o po -wierzch ni po nad 1 mln m2.Elek trow nia Ostro łę ka B jest elek trow nią sys te mo wą blo ko wą kon den -sa cyj ną z otwar tym ukła dem chło dze nia skra pla czy wo dą z rze ki Na rew.Wy po sa żo na jest w 3 blo ki ener ge tycz ne. Pa li wem pod sta wo wym jest wę -giel ka mien ny, a po moc ni czym olej opa ło wy. Ener gia elek trycz na wy pro -wa dza na jest na na pię ciu 220 kV (blo ki nr 1 i 2) oraz 110kV (blok nr 3).W wy ni ku prze pro wa dzo nej w la tach 2000-2003 mo der ni za cji w dwóchblo kach moc zwięk szo no o po nad 20 MW tak więc obec nie ma jąone 221, 200 i 226 MW.

Niż sze opła ty śro do wi sko we

Spół ka jest pio nie rem w pol skiej ener ge ty ce w za go spo da ro wa niu bio -ma sy po cho dze nia ro ślin ne go. Dzia ła nia w za kre sie ener ge tycz ne go wy -ko rzy sta nia bio ma sy pro wa dzo ne są od po ło wy lat 90. Prze my sło we spa -la nie zręb ków ener ge tycz nych roz po czę to w 1997 r. Obec nie w Elek tro -cie płow ni Ostro łę ka A jest eks plo ato wa na naj więk sza w Pol sce (o mo cyciepl nej ok. 32 MW) jed nost ka ener ge tycz na (ko cioł flu idal ny) pra cu ją cawy łącz nie na pa li wie od na wial nym.Ale to nie wszyst ko. W pierw szej po ło wie 2007 r. roz po czę to w Elek -trow ni Ostro łę ka B roz ruch tech no lo gicz ny in sta la cji za pro jek to wa neji zbu do wa nej w ce lu wy twa rza nia pa li wo wej mie szan ki wę glo wo -bio ma -

so wej i po da wa nia jej do ko tłów w pro por cjach do 15% bio ma sy do wę gla.In sta la cja, zbu do wa na w sie dem mie się cy kosz tem ok. 11 mln zł, z cze gobli sko po ło wa po cho dzi ła ze środ ków NFOŚ i GW i UE, spa la rocz nieok. 130 tys. t bio ma sy w po sta ci bry kie tów i pe let wy pro du ko wa nych z od -pa dów po cho dzą cych z le śnic twa, rol nic twa i prze my słu spo żyw cze go. – Obec nie więk szość du żych elek trow ni do da je do wę gla bio ma sę. Dzie -
je się tak rów nież w na szej Elek trow ni B, w któ rej bio ma sa – w ilo ści du -
żo więk szej niż w ko tle flu idal nym w Elek tro cie płow ni – jest spa la na wraz
z pa li wem pod sta wo wym we wszyst kich trzech ko tłach – wy ja śnia pre zesNie dziół ka. – Bio ma sę uzy sku je my z ryn ku lo kal ne go. I tak zręb ki drzew -
ne do Elek tro cie płow ni są z oko licz nych za kła dów prze rób ki drew na (tar -
ta ków), a bry kie ty i pe le ty do Elek trow ni B – z oko licz nych tar ta ków i firm
pro du ku ją cych for my spra so wa ne z bio ma sy po cho dzą cej z drew na i od -
pa dów z rol nic twa i prze my słu prze twa rza ją ce go pro duk ty rol ne.

Prak tycz nie od ro ku 2008 STO RA En so Po land S. A nie jest do staw cą
bio ma sy (ko ry) do na sze go ko tła flu idal ne go, któ ry obec nie jest opa la ny
wy łącz nie zręb ka mi drzew ny mi. Na to miast w na szych urzą dze niach pro -
du ku je my też ener gię od na wial ną wy ko rzy stu jąc pa rę z Ko tła So do we go
STO RA En so Po land S.A. Ilość ener gii od na wial nej wy two rzo nej na tej
pa rze nie jest tak du ża w po rów na niu z ca łą pro duk cją ze źró deł od na wial -
nych ENER GA Elek trow nie Ostro łę ka S.A. Wy bu do wa nie przez STO RA
En so Po land S.A. ko tłow ni i wstrzy ma nie do staw pa ry nie po win no zmniej -
szyć pro duk cji przez nas ener gii od na wial nej – pla nu je my na wet jej zwięk -
sze nie po przez in ten sy fi ka cję spa la nia bio ma sy w Elek trow ni B. Obec nie
pro duk cja ener gii elek trycz nej ze źró deł od na wial nych wy no si ok. 260 tys.
MWh co sta no wi ok. 8 % ca łej ener gii elek trycz nej pro du ko wa nej przez
ENER GA Elek trow nie Ostro łę ka.In sta la cja do współ spa la nia wę gla z bio ma są umoż li wia ostro łęc kiejelek trow ni do dat ko wą pro duk cję ok. 200 000 MWh ener gii zie lo nejrocz nie; zmniej sze nie emi sji dwu tlen ku wę gla z pa liw ko pal nycho 180 000 t; zmniej sze nie zu ży cia wę gla o ok. 90 000 t; ob ni że nie emi sjidwu tlen ku siar ki o 800 t i ob ni że nie opłat za ko rzy sta nie ze śro do wi skao ok. 200 000 zł. W 2008 r. od na wial ne źró dła ener gii (bio ma sa) mia ły 8,9% udział w struk -tu rze pa liw i in nych no śni ków ener gii pier wot nej zu ży tych do wy twa rza niaener gii elek trycz nej sprze da nej, wę giel ka mien ny – 90,8%, in ne – 0,3%.
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Energia z biomasy

RY SZARD NIE DZIÓŁ KA, od
26.06.2009 r. Pre zes Za rzą du,
Dy rek tor Ge ne ral ny ENER GA
Elek trow nie Ostro łę ka S.A., jest
ab sol wen tem Wy dzia łu Me cha -
nicz ne go Po li tech ni ki Bia ło -
stoc kiej i Po dy plo mo we go Stu -
dium Me ne dżer skie go w Szko le
Głów nej Han dlo wej. Ma du że
do świad cze nie me ne dżer skie
w za rzą dza niu ope ra cyj nym du -
żą jed nost ką oraz bez po śred -
nim – pro duk cją. Po twier dze -
niem są spraw nie prze pro wa -
dzo ne pro ce sy re struk tu ry za cji
i pry wa ty za cji. Do 1991 r. pra co -
wał na sta no wi skach in ży nie ryj -
nych zwią za nych z utrzy ma -
niem ru chu. W la tach 1992–95
był dy rek to rem ge ne ral nym
pań stwo we go przed się bior -

stwa ZSO „Po lam – Fa rel” w Kę trzy nie. Ko lej ne la ta zwią za ne są z kon -
cer nem Phi lips: Phi lips Li gh ting Po land, Kę trzyn (1996–2007) – Ge ne ral
Ma na ger/Plant Ma na ger; Phi lips Li gh ting Po land S.A. Pi ła/Lwów
(2007–2008) – dy rek tor fa bry ki, Pro ject Ma na ger pro jek tu „Oran ge”
(uru cho mie nie pro duk cji źró deł świa tła we Lwo wie); Phi lips Con su mer
Li fe sty le, War sza wa/Ka li nin grad (2008–2009) – Se nior Ope ra tions Ma -
na ger (nad zór nad pro ce sa mi do staw ma te ria łów, pla no wa nia i pro duk -
cji te le wi zo rów na ry nek ro syj ski przez fir mę ro syj ską w Ka li nin gra dzie).



No we mo ce

Elek trow nia w Ostro łę ce jest je dy ną w Gru pie ENER GA elek trow niąwę glo wą. Nic dziw ne go, że jej roz bu do wa zo sta ła uję ta ja ko klu czo wa in -we sty cja w ogło szo nej je sie nią 2008 ro ku Stra te gii Roz wo ju Gru pyENER GA na la ta 2009–2015. Wpi su je się w stra te gię in we sty cyj ną hol -din gu, któ ry sta wia na roz wój wy twa rza nia w od na wial nych źró dłachener gii z wy ko rzy sta niem tech no lo gii przy ja znych śro do wi sku. – Plan mo der ni za cji ENER GA Elek trow nie Ostro łę ka za kła da zwięk -
sze nie stop nia wy ko rzy sta nia bio pa liw. Do ce lo wo za kła da my wy bu do -
wa nie w Ostro łę ce no we go blo ku o mo cy 1000 MW, a o ile ope ra tor sys -
te mu prze sy ło we go do sta tecz nie roz bu du je sieć prze sy ło wą w pół noc nej
Pol sce, bę dzie my w sta nie na wet po dwo ić moc tej elek trow ni – mó wi
Ro man Pion kow ski, Dy rek tor Cen trum Za rzą dza nia Ak ty wa miw ENER GA SA.  In we sty cje w kon wen cjo nal ne blo ki wy twór cze wy ma ga ją ol brzy michna kła dów fi nan so wych i jest to pro ces nie zwy kle cza so chłon ny. Gru paENER GA pla nu je pro wa dze nie tych in we sty cji wspól nie z part ne rem lubpart ne ra mi stra te gicz ny mi. W pla nach in we sty cyj nych na 2009 r. na pra ceprzy go to waw cze pod bu do wę no we go blo ku prze wi dzia no bli sko 200 mlnzł. Jed ną z nich jest „Kon cep cja Pro gra mo wo -Prze strzen na z po głę bio nymstu dium wy ko nal no ści bu do wy Elek trow ni Ostro łę ka C”, na któ rej opra -co wa nie zo stał ogło szo ny prze targ. – Jest to krok po prze dza ją cy wy bór Re ali za to ra Kon trak tu na wy ko naw -
stwo przed się wzię cia. Pla nu je my wy bu do wa nie blo ku ener ge tycz ne go
o mo cy ok. 1000 MW na pa ra me trach nad kry tycz nych. Pa li wem pod sta wo -
wym dla te go blo ku bę dzie wę giel ka mien ny, uzu peł nia ją cym – bio ma sa.
Prze wi du je my, że blok zo sta nie uru cho mio ny w ro ku 2016. In we sty cja ta
bę dzie mia ła ka pi tal ne zna cze nie dla re gio nu, za rów no pod wzglę dem bez -
pie czeń stwa do staw ener gii, jak i lo kal ne go ryn ku pra cy. Od cza su bu do wy
w Ostro łę ce za kła dów ce lu lo zo wo -pa pier ni czych i elek trow ni nie by ło in -
we sty cji o po dob nym zna cze niu na kur piowsz czyź nie – de kla ru je pre zesNie dziół ka.

Roz wój sie ci dys try bu cyj nej

ENER GA Elek trow nie Ostro łę ka S.A. ma kon ce sję na wy twa rza nieener gii elek trycz nej i ener gii ciepl nej, któ ra jest wy twa rza na tyl ko w Elek -tro cie płow ni A, czy li obiek cie du żo mniej szym niż Elek trow nia B. Takwięc przy cho dy za cie pło sta no wią tyl ko ok. 12% przy cho dów. Po zo sta łeprzy cho dy spół ka uzy sku je ze sprze da ży ener gii elek trycz nej.25 lu te go 2009 r. w ostro łęc kim ra tu szu Pre zy dent Mia sta oraz za rzą dyENER GA SA i ENER GA Elek trow nie Ostro łę ka S.A. pod pi sa li akt no ta -rial ny w spra wie na by cia 85% udzia łów w Ostro łęc kim Przed się bior stwieEner ge ty ki Ciepl nej. Dla Gru py ENER GA, któ ra zo sta ła in we sto rem stra -te gicz nym OPEC, to ko lej ny etap re ali za cji stra te gii roz wo ju. Za kła da onam.in. roz wój sie ci dys try bu cyj nych oraz wej ście w ob sza ry dys try bu cjino wych usług – cie pła i ga zu. – Pod pi sa na umo wa jest uwień cze niem dłu gie go pro ce su pry wa ty za cji.
Cie szy my się, że spół ka tra fi ła w do bre rę ce. Dla mia sta to spo ry za strzyk
go tów ki, dla spół ki – gwa ran cja roz wo ju, a dla pra cow ni ków – bez pie -
czeń stwo so cjal ne – pod kre ślił pod czas uro czy sto ści Ja nusz Ko tow ski,Pre zy dent Mia sta Ostro łę ka.

Umo wa mię dzy mia stem a Gru pą ENER GA za kła da po nad to re ali za -cję pro gra mu in we sty cyj ne go w za kre sie roz wo ju cie płow nic twa na te -re nie Ostro łę ki. ENER GA zo bo wią za ła się, że w cią gu 10 lat za in we stu -je po nad 300 mln zł w roz wój sie ci dys try bu cyj nej i pro duk cję ener giiciepl nej.– Umo wa na by cia udzia łów umoż li wia re ali za cję zna czą cych in we sty cji
oraz two rze nia no wych miejsc pra cy. Sku pie nie wy twa rza nia i dys try bu cji
cie pła w jed nej struk tu rze po zwo li na efek tyw niej szą dzia łal ność na re gio -
nal nym ryn ku cie płow ni czym, za pew nia jąc spół ce part ne ra z du żym po -
ten cja łem in we sty cyj nym, a Gru pie ENER GA umoż li wi wej ście na ry nek
dys try bu cji cie pła – mó wi Mi ro sław Bie liń ski, pre zes ENER GA SA.– Po łą cze nie pla nów roz wo ju ryn ku ener gii ciepl nej i jej wy twa rza nia
po zwo li ogra ni czyć kosz ty ener gii ciepl nej po no szo ne przez miesz kań ców
mia sta – po wie dział Ro man Szysz ko, wi ce pre zes ENER GA SA.

No we in we sty cje

ENER GA Elek trow nie Ostro łę ka S.A. za trud nia 1021 osób, w tym 728na sta no wi skach ro bot ni czych (stan na 31.12.2008 r.). Zmniej sze nie za -trud nie nia w ostat nich la tach to m.in. efekt po dej mo wa nych dzia łań, któ -rych efek tem jest dal sza ra cjo na li za cja i opty ma li za cja za trud nie niai kosz tów. Dla te go w po li ty ce za trud nie nia w ostat nim okre sie do mi no wa -ła za sa da, że do ob sa dy no wych lub zwal nia nych sta no wisk pra cy po szu -ki wa no kan dy da tów wśród pra cow ni ków za kła du, dla któ rych ta ka zmia -na wią za ła się tak że z awan sem za wo do wym.– Je ste śmy w trak cie przy go to wy wa nia stra te gicz nych dla ca łej gru py
ka pi ta ło wej in we sty cji, w za kre sie zwięk sze nia udzia łu bio ma sy w bi lan sie
pa liw w elek trow ni Ostro łę ka B oraz w za kre sie od two rze nia mo cy pro duk -
cyj nych elek tro cie płow ni Ostro łę ka A – mó wi Ry szard Nie dziół ka, Pre zesZa rzą du, Dy rek tor Ge ne ral ny ENER GA Elek trow nie Ostro łę ka S.A.– W ro ku 2010 pla nu je my wy bu do wać i prze ka zać do eks plo ata cji in sta la -
cję po da ją cą bio ma sę do ko tłów po za ukła dem mły no wym o wy daj no ści 30
t/h. Zwięk szy to na sze zu ży cie bio ma sy o ok. 200 tys. ton/rocz nie, nie po -
wo du jąc ogra ni cze nia mo cy blo ków. Pro wa dzi my rów nież pra ce zwią za ne
z przy sto so wa niem jed ne go blo ku 200 MW do spa la nia wy łącz nie bio ma -
sy. Po myśl ne za koń cze nie prac przy go to waw czych i mo der ni za cji spo wo -
du je bar dzo zna czą cy wzrost za po trze bo wa nia na bio ma sę. Koń czą ca swój
tech nicz ny ży wot ze wzglę du na nor my emi sji po ro ku 2015 oraz ni ską
spraw ność elek tro cie płow nia Ostro łę ka A, po wo du je ko niecz ność od two -
rze nia mo cy pro duk cyj nych źró dła dla za spo ko je nia po trzeb cie płow ni -
czych mia sta Ostro łę ki, szklar ni oraz dwóch nie wiel kich od bior ców pa ro -
wych. Trwa ją wła śnie pra ce stu dial ne ma ją ce okre ślić nie zbęd ny za kres
od two rze nia zdol no ści pro duk cyj nych. Pla no wa ne są też i re ali zo wa ne in we sty cje zwią za ne z re duk cją tlen kówazo tu. Na ko tle OP 650k, któ ry prze cho dzi ak tu al nie re mont ka pi tal ny,trwa ją rów nież, kosz tu ją ce ok. 20 mln zł, pra ce mo der ni za cyj ne po wo du ją -ce re duk cję tlen ków azo tu NOx do po zio mu < 200 mg/Nm3. Jest to speł nie -nie norm emi syj nych ko tła po ro ku 2016. W ko lej nych la tach na stęp ne ko -tły pod da ne zo sta ną po dob nej mo der ni za cji, za pew nia jąc pra cę elek trow niOstro łę ka B po ro ku 2016 w wa run kach no wych wy ma gań emi syj nychtlen ków azo tu. Wy bu do wa na i uru cho mio na w ro ku 2007 In sta la cja Od -siar cza nia Spa lin za pew nia od po wied ni po ziom emi sji SO2 z dwóch pra cu -ją cych blo ków tj. < 200mg/Nm3 (je den bę dzie na bio ma sę) oraz za koń czo -na w 2009 ro ku mo der ni za cja elek tro fil trów wszyst kich ko tłów, emi sja< 50 mg/Nm3 po wo du je, że elek trow nia Ostro łę ka B bę dzie przy sto so wa -na do dal szej pra cy, speł nia jąc wszyst kie nor my emi sji. Dla za pew nie nia dal szej bez piecz nej pra cy mo der ni zo wa ne są też urzą -dze nia po moc ni cze za bez pie cza ją ce bez a wa ryj ną dal szą pra cę elek trow ni.Opra co wa no i roz po czę to sze ro ki i roz ło żo ny na ok. 5 lat pro gram mo der -ni za cji urzą dzeń na wę gla nia. W 2009 ro ku kosz tem ok. 13 mln zł zo sta łyzmo der ni zo wa ne pod sta wo we urzą dze nie roz ła dow cze wę gla – wy wrot -ni cę ob ro to wą wa go nów, któ ra co rocz nie roz ła do wu je ok. 1,4 mln t wę gla.Na stęp nie mo der ni za cji zo sta ną pod da ne urzą dze nia po da ją ce wę gielz pla cu skła do we go do elek trow ni i prze no śni ki ta śmo we. Kon ty nu owa nesą rów nież par ce mo der ni za cyj ne po pra wia ją ce wa run ki pra cy za ło gi.

Je rzy Ro bert
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W
za kła dzie MI GROS w Szwaj ca rii
od kwiet nia 2001 r. pro du ku je się
bio gaz o na zwie han dlo wej Kom -
po gas. Pro ces uzy ski wa nia te go

bio ga zu prze bie ga w spe cja li stycz nej, wie lo -
stop nio wej in sta la cji, w któ rej pod sta wo wym
urzą dze niem jest bio re ak tor do bez tle no wej
fer men ta cji me ta no wej uwod nio nych od pa -
dów or ga nicz nych (rys. 1). In sta la cje wy -

twór cze kom po ga zu – w po łą cze niu z agre ga -
ta mi prą do twór czy mi i blo ka mi ciepl ny mi
do ogrze wa nia wo dy – two rzą po wta rzal ne,
tzn. mo du ło we jed nost ki pro du ko wa ne dla
kon kret nych in we sto rów we wnętrz nych oraz
dla Nie miec i Au strii. Na mię dzy na ro do wej
wy sta wie in sta la cji do od zy sku bio ga zu z od -
pa dów w Au strii w 2001 r. oma wia na in sta la -
cja kom po ga zu zdo by ła dru gie miej sce. In -
sta la cja cha rak te ry zu je się na stę pu ją cy mi pa -
ra me tra mi eks plo ata cyj ny mi:
• z 1000 kg bio de gra do wal nych od pa dów

or ga nicz nych wy twa rza się w cią gu dnia
od 100 do 160 Nm3 kom po ga zu, któ ry za -
stę pu je ener ge tycz nie 70–80 li trów ben -
zy ny,
• przy za si la niu kom po ga zem agre ga tu

prą do twór cze go uzy sku je się ze 150 Nm3

te go ga zu ok. 170 kWh prą du ener ge tycz -
ne go i do dat ko wo 340 kWh ener gii ciepl -
nej zu ży wa nej do pod grza nia wo dy
do tem pe ra tu ry 70°C.
Wy two rzo ny w bio re ak to rze kom po gaz,

po do dat ko wym pro ce sie oczysz cza nia, osią -
ga ja kość cha rak te ry zu ją cą się tym, że
przy spa la niu emi tu je tyl ko neu tral ny che -
micz nie CO2.

Z opi sa nej in sta la cji oprócz bio ga zu po -
wsta je jesz cze reszt ko wy kom post i ście ki
po pro ce so we, któ re mo gą być wy ko rzy sta ne
ja ko na wo zy.

Ce na kom po ga zu do czysz czo ne go, o ja ko -
ści po rów ny wal nej z ga zem ziem nym, wy no -
si oko ło 1/3 ce ny ole ju na pę do we go sto so wa -
ne go do sil ni ków wy so ko pręż nych. Bio rąc
pod uwa gę kosz ty zwią za ne z do dat ko wym
za ku pem i mon ta żem in sta la cji kom po ga zu
w sa mo cho dach, koszt ich eks plo ata cji jest
w przy bli że niu ta ki sam, jak przy eks plo ata cji
sa mo cho dów z in sta la cją ga zu ziem ne go.

Za rys szwaj car skich
in sta la cji kom po ga zo wych

Tech no lo gicz ny sche mat funk cjo no wa nia
pod sta wo wych urzą dzeń kom plek so wej in -
sta la cji do ener ge tycz ne go wy twa rza nia
kom po ga zu przed sta wio no na rys. 2. Do star -

cza ne do kom po ga zow ni bio de gra do wal ne
od pa dy: ku chen ne, ga stro no micz ne itp.
– po zmie sza niu z od pa da mi rol ni czy mi,
ogro do wy mi i le śny mi – pod da wa ne są ko lej -
no:
• uśred nio ne mu roz drab nia niu w me cha -

nicz nej siecz kar ni wy po sa żo nej w tną ce
wal ce sta lo we,
• po sie ka ne od pa dy pod da wa ne są na stęp -

nie dwu stop nio we mu prze sie wa niu i usu -
wa niu z nich: żwi ru, pia sku, szkła, drob -
nych ka mie ni i czę ści me ta lo wych,
• na wod nia niu po zy ska nej ma sy roz drob -

nio nych i oczysz czo nych od pa dów,
•ma ga zy no wa niu uwod nio nej pul py od -

pa dów w na ziem nym zbior ni ku bu fo ro -
wym, wy ko rzy sty wa nym do cy klicz ne go
pom po wa nia pul py, do cen tral ne go re ak -
to ra fer men ta cji me ta no wej o po jem no -
ści 5000 lub 10 000 m3,
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Stanisław Stępniak
Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inżynieryjne Predom

Kompogaz wytwarzany w Szwajcarii
z odpadów organicznych eksploatowany

w silnikach samochodów
i generatorach energetycznych

Rys. 1. Pod sta wo wy re ak tor kom po ga zu do fer men -
ta cji bio de gra do wal nych od pa dów, o wydajności
10 000 t/a

Rys. 2. Tech no lo gia i funk cjo no wa nie in sta la cji kom po ga zu: 1 – od pa dy bio de gra do wal ne, 2 – sta no wi sko
przy ję cia od pa dów, 3 – roz drab nia nie, 4 – sor to wa nie i prze siew, 5 – sub stan cje ob ce, 6 – zbior nik bu fo ro wy
uzdat nio nych uwod nio nych bio od pa dów, 7 – cy lin drycz ny zbior nik fer men ta cji me ta no wej, 8 – bio gaz, 9 – za -
si la nie sie ci ga zo wej, 10 – blok ener ge tycz ny sil ni ka ga zo we go i ge ne ra to ra prą du, 11 – za si la nie sie ci ener -
ge tycz nej prą du, 12 – prąd elek trycz ny, 13 – cie pło grzew cze, 14 – gaz na pę do wy, 15 – sta cja tan ko wa nia na -
tu ral ne go kom po ga zu, 16 – sys tem od wad nia nia pul py po fer men ta cyj nej, 17 – na tu ral ny kom post na wo zo -
wy, 18 – na tu ral ny kom post płyn ny, 19 – od pa dy zie lo ne i ku chen ne, 20 – sieć ga zu ziem ne go



• wy twa rza niu ener ge tycz ne go czy ste go
bio ga zu, na zy wa ne go kom po ga zem
w re ak to rze, w temp. 55–60°C, w cza sie
15–20 dni (okres pro ce su fer men ta cji.)
Pom po wa nie wy two rzo ne go bio -kom po -

ga zu na stę pu je al ter na tyw nie:
• do na ziem nej sta cji tan ko wa nia kom po ga zu

do sa mo cho dów,
• do ener ge tycz ne go blo ku z sil ni kiem bio ga -

zo wym, na pę dza ją cym ge ne ra tor prą du
elek trycz ne go i cie płej wo dy.
Uwod nio ne, po fer men ta cyj ne osa dy są od -

wad nia ne na spe cjal nej pra sie hy drau licz nej.
Osa dy po pro duk cyj ne, po ich od wod nie niu
wy ko rzy sty wa ne są w rol nic twie ja ko kom -
post na wo zo wy. Wy ci ska na z pra sy po pro ce -
so wa wo da mo że być trak to wa na ja ko tzw.
płyn ny na wóz.

Da ne wy twa rza ne go
kom po ga zu

Pa ra me try fi zy ko -che micz ne wy ni ka ją ce
z eks plo ata cji sa mo cho dów na pę dza nych
kom po ga zem w od nie sie niu do pa liw ben zy -
no wych lub do ga zu ziem ne go są na stę pu ją ce.
W czte ro su wo wych sil ni kach OT TO – emi sja
tlen ków azo tu jest mniej sza o ok. 53%,
a wę glo wo do rów bez me ta no wych NMHC
o ok. 73%. Na to miast w sil ni kach Die sla, emi -
sja NOx jest mniej sza o ok. 85%, wę glo wo do -
rów bez me ta no wych NMHC o ok. 75%. Ci -
śnie nie bio ga zu na wej ściu do sil ni ków wy no -
si od 20 do 100 mbar.

Tem pe ra tu ra za pło nu < 50°C i > 10°C.

Licz ba me ta no wa MZ ≥ 80, w sil ni kach
Die sla.

Licz ba me ta no wa MZ ≥ 70, w sil ni kach
Deut za (MWM).

Po rów ny wal na licz ba me ta no wa ga zu
ziem ne go wy no si 75–92.

Za nie czysz cze nie che micz ne bio ga zu
kom po ga zo we go:
• za war tość siar ki S < 2,2 mg/m3 CH4
• za war tość chlo ru Cl < 100 mg/m3 CH4
• za war tość flu oru F < 50 mg/m3 CH4
• za war tość py łu (3–10 µm) < 10 mg/m3 CH4
• za war tość krze mu Si < 10 mg/m3 CH4
• wil got ność γ < 90%
• pod sta wo wym pa ra me trem ener ge tycz nym

jest je go war tość opa ło wa, wy no szą ca oko -
ło 5,8 kWh/m3.

Da ne z eks plo ata cji
sa mo cho du cię ża ro we go

w Eu ro pie z sil ni kiem
Die sla na pę dza nym

prze mien nie ole jem die sla
i kom po ga zem [1]

Sa mo chód cię ża ro wy z ła dun kiem 26 ton,
z 6 cy lin dro wym sil ni kiem Ca ter pi lar, na pa li -
wo: gaz/die sel o mo cy 414 KM o po jem no ści
so ko wej 12 l i mak sy mal nym mo men cie ob ro -
to wym 1779 Nm, przy 1350 ob ro tów/mi nu tę.
Sil nik ten mo że być za si la ny al bo kom po ga -
zem al bo ole jem na pę do wym Die sla lub mie -
szan ką bio ga zu z ole jem Die sla. Zmia na
między pa li wa mi na pę do wy mi od by wa się
au to ma tycz nie (elek tro nicz nie) przy czym pa -

li wo Die sla sto su je się
przy roz ru chu sil ni ka. Kie -
row ca prze krę ca klu czyk
za pło nu i za raz po na grza -
niu sil ni ka roz po czy na się
au to ma tycz ne za si la nie
kom po ga zem. Przy peł nym
ob cią że niu sil ni ka, zu ży wa
się ok. 90% kom po ga zu
i ok. 10% ole ju na pę do we -
go Die sla. In ny cięż ki po -
jazd trak cyj ny mar ki Pe ter -
bilt o mo cy 300 KM zu ży -
wa na tra sie 100 km oko -
ło 200 li trów kom po ga zu.
Ta ką ilość bio ga zu moż na
po zy skać z 350 kg od pa -
dów ku chen nych i ogro do -
wych – z opi sa nej in sta la-
cji do wy twa rza nia kom-
po ga zu. Przy czym wy dzie -
la ne spa li ny zmniej sza ją
po ten cjał two rze nia ozo nu
o ok. 99% w sto sun ku
do spa lin emi to wa nych
z sil ni ków ben zy no wych.
Tak więc spa la nie kom po -
ga zu w sil ni kach sa mo cho -
do wych od dzia ło wu je ko -
rzyst nie na ochro nę śro do -
wi ska.

Za koń cze nie
Kom po gaz wy twa rza ny w urzą dze niach

i in sta la cjach po ka za nych na rys. 1, 2, 3 –
po za koń czo nym pro ce sie bez tle no wej fer -
men ta cji pod da wa ny jest sprę ża niu w spe -
cjal nym kom pre so rze o ci śnie niu do 200 bar.
Tak sprę żo ny kom po gaz ozna cza ny li te ra mi
CNG eks plo ato wa ny jest w sa mo cho dach
pod na zwą kom po gaz/CNG. Za stę pu je on
ak tu al nie olej na pę do wy Die sla, w trak cyj -
nych sil ni kach sa mo cho dów. Na li cen cjach
szwaj car skich ak tu al nie pro du ku je się kom -
po gaz w: Au strii, Niem czech, Hisz pa nii,
Fran cji, Ja po nii i Ka ta rze. Na świa to wej wy -
sta wie Expo 2000 w Han no we rze (Niem cy)
Kom po gaz był pre zen to wa ny ja ko je den
z dzie się ciu naj lep szych pro duk tów Szwaj -
ca rii, oce nia ny ja ko świa to wy suk ces tech no -
lo gicz ny w za kre sie ener gii od na wial nej.
Obec nie gaz ziem ny jest już za stę po wa ny
kom po ga zem, któ ry ak tu al nie wy ko rzy sty -
wa ny jest do na pę du zwłasz cza cięż kich po -
jaz dów sa mo cho do wych ty pu: Mer ce des,
Ive co, Vo lvo, Sca nia itp. Rów nież sa mo cho -
dy oso bo we do dat ko wo wy po sa żo ne w spe -
cjal ny prze łącz nik: ben zy na/gaz są już eks -
plo ato wa ne z użyciem kom po ga zu. Tak że
kom po gaz wy ko rzy sty wa ny jest do za si la nia
zblo ko wa nych sil ni ków bio ga zo wych z ge -
ne ra to ra mi prą du elek trycz ne go oraz do od -
zy sku cie pła grzew cze go z chło dze nia wod -
ne go sil ni ków. (p. rys. 2)
Li te ra tu ra
[1] Mar co Be reu ter. Kom po gaz. Die sin nvol -

le Ver we tung von or ga ni schen Abfällen.
Glat t brugg. Szwaj ca ria 2001.

[2] Stęp niak S., Ma rio Ca vie zel. Kom po gas
An ga be und ak tu el le Pro spek te. CTU
– Con zep te Tech nik Umwelt AG. Win ter -
thur. Szwaj ca ria 2006.

[3] Schmid W. We ltwe iter Durch bruch Ge -
schafft. Kom po ga sin fo. Szwaj ca ria. Glat -
t brugg. 3003.

[4] Kom po gas kom pakt. Die Vergärung san la -
ge im Mo dul sys tem zu Kom pak ten Pre -
isen. Pro spekt. Zürich 2002. Szwaj ca ria.

[5] Kom po gas. Wann fah ren Się mit Tre ib -
stoft aus Ih ren Gar ten – und Küche -
nabfällen? Pro spekt. Szwaj ca ria.
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Rys. 4. Sa mo chód cię ża ro wy z sil ni kiem Ca ter pi lar
na pa li wo: Gaz -Kom po gaz/olej na pę do wy Die sel,
o mo cy 414 KM i po jem no ści sko ko wej 12 li trów

Korzyści z wytwarzanego KOMPOGAZU
– ujednolicone parametry produkcji – możliwa rozbudowa modułowa
– normatywne dane energii elektrycznej i ciepła – krótki czas budowy i montażu
– dobra wydajność i dyspozycyjność urządzeń – małe koszty inwestycyjne
– mała ilość wody w obiegu produkcyjnym

Rys. 3. Bi lans prze twa rza nych od pa dów do sto so wa ny do wy twa rza nia kom -
po ga zu (rys. 2 i 3)



W
y czer py wa nie się ener ge tycz nych za -so bów ko pal nych, sta no wią cych bo -gac two ku li ziem skiej spo wo do wa łopo szu ki wa nia in nych źró deł mo gą -cych za po bie gać kry zy so wi ener ge tycz ne muoraz nie ko rzyst nym zmia nom kli ma tycz nymna sku tek emi sji dwu tlen ku wę gla oraz związ -ków siar ki i azo tu.Jed ną z moż li wo ści roz wią zy wa nia tych pro -ble mów jest wy ko rzy sty wa nie jo nów wo do ru,bę dą cych no śni kiem ener gii wy twa rza nejw ogni wach pa li wo wych, w któ rych wy ko rzy -stu je się elek tro che micz ną za sa dę od wrot nądo elek tro li zy wo dy, w któ rej prze pływ prą duelek trycz ne go po wo du je jej roz kład na tlen i wo -dór. W ogni wie pa li wo wym kon takt tle nu i wo -do ru po przez ka ta li tycz ną mem bra nę od po wied -nie go elek tro li tu, wy twa rza prąd elek trycz ny.Pro duk tem ubocz nym (od pa do wym) te go pro ce -su jest wo da, co jest za le tą te go pro ce su. Ogni waod zna cza ją się du żą czy sto ścią pro ce su i spraw -no ścią ener ge tycz ną. Tech no lo gie ogniw roz wi -ja się obec nie w: Ja po nii, USA, Niem czech,Szwaj ca rii, Au strii i Da nii [1], [2], [5], [6].

Pod sta wy dzia ła nia
ogniw pa li wo wych

Z za miesz czo ne go rys. 1 obej mu ją ce go pod sta -wo wy sche mat dzia ła nia ogni wa pa li wo we go wy -ni ka, że: mem bra na ka ta li tycz na od dzie la wo dórod tle nu i rów no cze śnie od dzie la ano dę od ka to -

dy. W ten spo sób nie do pusz cza się do wy twa rza -nia mie szan ki wy bu cho wej, okre śla nej ja ko gazpio ru nu ją cy. Stro nę wo do ru sta no wi za wsze ano -da, a stro nę tle nu, ka to da. Za sto so wa ny ka ta li za -tor i po kry ta nim mem bra na roz dzie la czą stecz kiwo do ru (H2) na do dat nio na ła do wa ne jo ny,od ujem nie na ła do wa nych elek tro nów. Pro to nyprze cho dzą przez mem bra nę do czą stek tle nu(O2), po stro nie ka to dy, na to miast elek tro ny po zo -sta ją po stro nie wo dy. W ten spo sób ano da ła do -wa na jest ujem nie, a ka to da do dat nio. Po mię dzyni mi wy stę pu je na pię cie elek trycz ne. Przy pod łą -cze niu tych elek trod prze wo dem, bę dzie przez nieprze pły wać prąd elek trycz ny, wy wo ła ny prze pły -wem elek tro nów. Pro duk tem te go pro ce supo stro nie ka to dy jest re ak cja tle nu (z po wie trza)z jo na mi wo do ru, bę dą cy mi czy sty mi pro to na mi(z cze go powstaje wo da).

Z uprosz czo ne go sche ma tu bu do wy ogni waprzed sta wio ne go na rys. 2 wy ni ka ją pod sta wo -we re ak cje che micz ne:a) na ano dzie 2H2 → 4H+ + 4e (elek tro ny z wo -do ru),b) na ka to dzie 02 + 4e → 20-2.Na stęp nie jo ny wo do ro we H+, są zo bo -jętnia ne zjo ni zo wa nym tle nem wg re ak cji 20-2 + 4H+ → 2 H20.Koń co wym pro duk tem tych re ak cji che micz -nych jest wo da w po sta ci cie kłej lub pa ra wod -na. Za le tą pro ce su ogniw pa li wo wych jest to, żenie po wsta ją tu szko dli we sub stan cje za gra ża ją -ce śro do wi sku na tu ral ne mu.
Sto so wa ne ro dza je
ogniw pa li wo wych

Po dział ogniw wy ni ka z bu do wy i tech no lo -gicz nych pro ce sów fi zy ko -che micz nych prze -bie ga ją cych w zblo ko wa nych pod ze spo łach. Za -sto so wa ny w mem bra nie elek tro lit, de ter mi nu je

tem pe ra tu rę re ak cji za cho dzą cej w ogni wie orazro dzaj pa li wa za si la ją ce go. Wy twa rza ne obec nieogni wa pa li wo we, wy ka zu ją za le ty i wa dy, któ rewska zu ją na od po wied nie po la za sto so wań – dlakaż de go ty pu ogniw. Obec nie sto so wa ne ro dza -je ogniw pa li wo wych są na stę pu ją ce.
a) Ogni wa PEM (Pro ton, Exchan ge, Mem -

bra ne)Ogni wa te za si la ne są czy stym wo do rem (lubwo do rem z ra for min gu). Mem bra ną ogni waPEM jest ma te riał po li me ro wy np. na fion. Wła -ści wo ścią tych ogniw jest du ża spraw nośćw wy twa rza niu ener gii elek trycz nej do 65%i ma ła ilość wy twa rza ne go cie pła. Tem pe ra tu rare ak cji fi zy ko -che micz nych za cho dzą cychw ogni wie wy no si zwy kle 60–100°C.
b) Ogni wa PAFC (Pho spho ric Acid Fu ell Cell)Ogni wa te są sto so wa ne w bu do wie in sta la cjiwy twa rza ją cej prąd elek trycz ny i cie pło, przyczym osią ga na spraw ność ener gii elek trycz nejwy no si 40% z rów no cze snym wy twa rza niempa ry wod nej, któ ra wy ko rzy sty wa na jest ja kocie pło grzew cze. Elek tro li tem w tym ogni wiejest kwas fos fo ro wy H3PO4. Pod sta wo wym pa -li wem ogni wa jest wo dór H2. Na rys. 3 po ka za -no uprosz czo ną bu do wę i funk cje ener ge tycz neogni wa PAFC, za sto so wa ne go w ko ge ne ra cjiener ge tycz no -ciepl nej du żej oczysz czal ni ście -ków ko mu nal nych w Niem czech. Wła ści cie lemte go ogni wa jest nie miec ki kon cern: GEW -Rhe -in Ener gie Köln [1].
c) Ogni wa DMFC (Di reckt Me tha nol Fu el

Cell)Ogni wa te ma ją po li me ro wą mem bra nę, ta kąsa mą ja kie ma ją ogni wa PEM. Róż ni ca tkwiw kon struk cji ano dy, któ ra w ogni wie DMFC,
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Stanisław Stępniak

Ogniwa Paliwowe
zasilające urządzenia energetyczne

Rys. 1. Sche mat ide owy ogni wa pa li wo we go

Rys. 2. Za sa da dzia ła nia ogni wa pa li wo we go:
1 – wo dór H2 wy dzie lo ny np. z me ta nu CH4, 
2 – tlen wy dzie lo ny z po wie trza at mos fe rycz ne go,
3 – an oda, 4 – ka to da, 5 – mem bra na (elek tro lit),
6 – prze pływ prą du sta łe go, 7 – wo da po pro ce so -
wa, 8 – jo ny wo do ru, 9 – jo ny tle nu

Rys. 3. Bu do wa i pa ra me try ener ge tycz ne ogni wa
pa li wo we go PAFC (Pho spho ric Acid Fu ell Cell). Pro -
duk cja ener gii elek trycz nej i pa ry wod nej – za mie -
nio nej w cie pło do ogrze wa nia. Elek tro li tem w ogni -
wie jest kwas fos fo ro wy H3PO4 [1]



umoż li wia za sto so wa nie we wnętrz ne go re for -min gu me ta no lu, w ce lu uzy ska nia czy ste go wo -do ru H2 do za si la nia ogni wa. Przy czym ogni waDMFC wy ka zu ją mniej szą spraw ność (ok. 40%)od ogniw PEM. Ogni wa pa li wo we DMFC, sto -so wa ne są głów nie w urzą dze niach prze no -śnych, np. w no te bo okach za si la nych z 250 mlzbior nicz ka me ta no lu. Na to miast ba te rie DMFCwy ko rzy sty wa ne są w ko mór kach, gdyż wy ka -zu ją lep sze pa ra me try za si la nia od pa ra me trówstan dar do wych ba te rii li to wo -jo no wych
Ener ge tycz ne da ne ogni wa
PAFC, eks plo ato wa ne go

w oczysz czal niach
ście ków [1]

Pro jek to wy mo del ogni wa PAFC przed sta wiarys. 3 Ogni wo to wy po sa żo ne jest w in sta la cjere for me ra wo do ru. Urzą dze nia ogni wa za mon -to wa ne są w spe cjal nym kon te ne rze, usy tu owa -nym obok zbior ni ka bio ga zu oczysz czal nia ne -go. Bio gaz ten uzy ski wa ny jest z fer men ta cjime ta no wej pod czysz czo nych ście ków ko mu -nal nych [2].Na rys. 4 po ka za no kon te ner ogni wa, obokdu że go zbior ni ka bio ga zu oczysz czal nia ne go,za wie ra ją ce go ok. 62,8% obj. me ta nu CH4i ok. 35% dwu tlen ku wę gla CO2. Z me ta nu te gowy dzie la się w in sta la cji re for min gu czy sty wo -dór H2, któ ry wy ko rzy sty wa ny jest do wy twa -rza nia prą du elek trycz ne go w ogni wie.Pa ra me try eks plo ata cyj ne ogni wa PAFC1. Moc elek trycz na 200 kW2. Śred nia spraw ność elek trycz na 37 kW3. Moc ter micz na 205 kW4. Śred nia, dys po no wa na ilośćga zu oczysz czal nia ne go 65 m3/h5. Śred nia za war tośćener ge tycz na ga zu ≥ 6 kWh/m3
6. Śred nia moc eks plo ata cyj naogni wa 150 kWel7. Śred nia dys po zy cyj na zdol ność,spraw ność ogni wa 72%

Waż niej sze
za sto so wa nia

ogniw
pa li wo wych

1. Ogni wa z więk szy-
mi mo ca mi ener gii
elek trycz nej.Ogni wa te sto so wa nesą już do na pę du sil ni -ków au to bu sów i sa mo -cho dów oso bo wych, po -nie waż wy ka zu ją wy so -ką spraw ność wy no szą -ca 65% w sto sun ku 35%spraw no ści osią ga nejw po jaz dach z sil ni ka mitra dy cyj ny mi. Pod sta -wo wym pro ble mem au to bu sów na pę dza nychogni wa mi jest ich wy so ka ce na. Przy kła do woDa im ler -Chry sler sprze dał w Niem czech 30 au -to bu sów na pę dza nych ogni wa mi pa li wo wy mi.Jest to pierw sza w Eu ro pie se ria te go ty pu au to -bu sów. Zwra ca się uwa gę, że koszt jed ne go au -to bu su wy ce nia no na 1,25 mi lio na eu ro [6].Ogni wa te sto so wa ne są obec nie tak żew oczysz czal niach ście ków ko mu nal nych orazście ków prze my sło wych.

2. Ogni wa ma łej mo cy ener gii elek trycz nej
i cie pła CHP.Są to głów nie ogni wa do star cza ją ce ener gięelek trycz ną o do kład nych pa ra me trach eks plo -ata cyj nych. Są one za si la ne wo do rem, al bo che -micz ny mi związ ka mi wę glo wo do ro wy mi. Sta -cjo nar ne sys te my tych ogniw wy twa rza ją prąd,któ ry za si la sie ci prze sy ło we – głów nie w sys te -mach awa ryj nych np. szpi ta li i obiek tów wy ma -ga ją cych du żej nie za wod no ści ener ge tycz nej.

3. Ogni wa do za si la nia ba te rii ma łej mo cy. Ogni wa Mi cro Fu el Cell, sto so wa ne sąw prze my śle prze no śnych urzą dzeń elek tro nicz -nych, np. lap to pów, te le fo nów ko mór ko wych,od twa rza czy MP3, itp.
Wpływ na śro do wi sko

Ogni wa pa li wo we mo gą za po bie gać kry zy so -wi ener ge tycz ne mu i na ra sta niu nie ko rzyst nychzmian kli ma tycz nych ja kie za cho dzą w stra tos -fe rze na sku tek emi sji dwu tlen ku wę gla, siar kii azo tu, co prze ja wia się na ra sta niem efek tu cie -plar nia ne go i zwięk sze nia dziu ry ozo no wej.Emi sje ze spa la nia wę gla, ro py naf to wej i np.bio ga zów z fer men ta cji za gra ża ro ślin no ścikwa śny mi desz cza mi, a miesz kań com zie mismo giem at mos fe rycz nym.
Za koń cze nie

W przy pad ku elek tro li zy wo dy, prze pływprą du elek trycz ne go po wo du je jej roz kład natlen i wo dór. Od wrot nie w ogni wie pa li wo wymkon takt tle nu i wo do ru po przez ka ta li tycz nąmem bra nę, wy twa rza prąd elek trycz ny – przyczym pro duk tem do dat ko wym te go pro ce su jestwo da. Pierw sze, prak tycz ne wy ko rzy sta nieogniw pa li wo wych za po cząt ko wa ły sztucz nesa te li ty Zie mi, któ re zda ły bar dzo trud ny eg za -

min w ko smo sie. Obec nie szer szym za sto so wa -niem ogniw sta je się ich wy ko rzy sty wa niew po jaz dach sa mo cho do wych oraz w oczysz -czal niach ście ków ko mu nal nych, a tak że w lap -to pach, ba te riach itp.W cią gu naj bliż szych kil ku lat, przy ob ni ża -ją cych się kosz tach pro duk cji ogniw pa li wo -wych, ich sto so wa nie znacz nie wzro śniew prze my śle:
• po jaz dów me cha nicz nych (sa mo cho dach, au -to bu sach itp.),
• elek tro tech nicz nym a zwłasz cza elek tro nicz -nym,
• ko mu nal nym, np. w cie płow nic twie, oczysz -czal niach ście ków itp.

Li te ra tu ra[1] Sau re T.: Ein satz von Klärgas in einer Bren -n stof fzel le. Klärwerk Köln -Ron den kir chen.Rhe in Ener gie, Köln 2008.[2] Stęp niak S.: Ener gia z oczysz czal ni ście-ków ko mu nal nych. Prze gląd Ener ge tycz ny1/2006, War sza wa.[3] Eic ke le S.: CFC So lu tions GmbH Bren n stof -fzell -hot mo du le. Da im ler Chry sler Com-pa ny. Ot to brunn 2007.[4] Wit kow ski J.: Ogni wa pa li wo we dla ogrzew -nic twa. Eko tech ni ka 1/2001. Wro cław.[5] Fi sher K.: Eines Bren n stof fzel len ty pen.Le ib niz Uni ver si tet Han no ver. Pro jek te3/08/2008.
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Rys. 4. Kon te ner Eks plo ata cyj ny ogni wa PAFC, usy -
tu owa ny obok du że go zbior ni ka me ta nu CH4 po zy -
ski wa ne go z fer men ta cji ga zu oczysz czal nia ne go,
z któ re go wo dór H2, wy dzie la ny jest w in sta la cji re -
for min gu [1]

Rys. 6. Roz pla no wa nie i za go spo da ro wa nie obiek -
tów eks plo ata cyj nych w du żej oczysz czal ni ście -
ków ko mu nal nych w Ko lo ni (Köln [1], [2]) 1 – urzą -
dze nia oczysz czal ni, 2 – blok kon te ne ra ogni wa pa -
li wo we go

Rys. 5. Wy kre sy wzro stu ener gii elek trycz nej w (kWh/mie siąc) w okre sie
od 2000 do 2003 r. Po pra wej stro nie wy kre su, po ka za no sku mu lo wa ną ener -
gię elek trycz ną w (kWh)



Ener ge tycz na in sta la cja wy twa rza nia sko ja rzo nej ener gii w opar ciu o Die sel -Ge ne ra tor
pra cu ją cy na bio pa li wach.

W la tach 2008–2009 Fir ma H. Ce giel ski – Po znań S.A. (HCP SA) przy współ pra cy
z BSPiR Ener go pro jekt – Ka to wi ce S.A. (EPK) za pro jek to wa ła, do star czy ła, za in sta lo wa ła
i uru cho mi ła no we, wy so ko spraw ne źró dło ener gii elek trycz nej i ciepl nej przy Ra fi ne rii
Tłusz czu w Bra ke Niem cy.
Jest to pierw sza w świe cie te go ty pu in sta la cja pra cu ją ca na bio pa li wie. W Elek trow ni
w Bra ke do na pę du ge ne ra to ra za sto so wa no sil nik 7L35MC -S, wy pro du ko wa ny na li cen -
cji Fir my MAN Die sel A/S – Da nia przez H. Ce giel ski – Po znań SA.
No wa in sta la cja wy twór cza opar ta zo sta ła o je den z no wo cze śniej szych sil ni ków Die sla
pro du ko wa nych przez HCP SA, któ ra oprócz bar dzo wy so kiej spraw no ści elek trycz nej, wy -
róż nia się mię dzy in ny mi tym, że mo że być na pę dza na sze ro ką ga mą pa liw od na wial nych ta kich jak róż ne go ro dza ju ole je ro ślin ne
i zwie rzę ce. W przy pad ku in sta la cji w Bra ke jest to olej pal mo wy sta no wią cy pod sta wo wy su ro wiec są sia du ją cej Ra fi ne rii Tłusz czu. Za -
pro jek to wa na in sta la cja po zwa la tak że na jed no cze sną, sko ja rzo ną pro duk cję ener gii ciepl nej w po sta ci go rą cej wo dy i pa ry ni sko ci śnie -
nio wej, któ re wy ko rzy sty wa ne są w pro ce sach tech no lo gicz nych Ra fi ne rii Tłusz czu. Spraw ność cał ko wi ta tak za pro jek to wa nej in sta la cji
wy twór czej po zwa la na osią ga nie przez nią pa ra me trów wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji (spraw ność ogól na > 80%) i po zwa la zgod nie
z dy rek ty wa mi Unii Eu ro pej skiej na pre fe ren cyj ne trak to wa nie te go ty pu in we sty cji.
Pod sta wo we pa ra me try tech nicz ne cha rak te ry zu ją ce prze ka za ną do eks plo ata cji in sta la cję to: 

– Moc elek trycz na: 4,5 MW
– Moc ciepl na w pa rze i go rą cej wo dzie: 3,5 MW
– Spraw ność wy twa rza nia ener gii elek trycz nej: 48%
– Spraw ność ogól na wy twa rza nia ener gii elek trycz nej i ciepl nej: 87% 

Przed mio to wą in sta la cję cha rak te ry zu ją tak że naj wyż sze stan dar dy w za kre sie ochro ny śro do wi -
ska speł nia ją ce unij ne wy mo gi w za kre sie tzw. BAT (Best Ava ila ble Tech no lo gy) – Naj lep szych Do -
stęp nych Tech nik, co wy ra ża się po przez: 

– Uzy ska nie mi ni mal nej spraw no ści wy twa rza nia ener gii elek trycz nej z do star czo nej
ener gii che micz nej w pa li wie, w za kre sie 40÷45%, 

– Uzy ska nie spraw no ści sko ja rzo ne go (ko ge ne ra cyj ne go) wy twa rza nia ener gii elek trycz -
nej i ciepl nej (w po sta ci pa ry ni sko ci śnie nio wej z do star cza nej do ko tła od zy sko we go
ener gii ter micz nej spa lin oraz w po sta ci go rą cej wo dy z do star czo nej do wy mien ni ków
ener gii ter micz nej obie gów chło dzą cych HT i LT), w za kre sie 75÷90%,

– Ogra ni cze nie za py le nia do po zio mu 20 mg/Nm3 po przez za sto so wa ny elek tro filtr, 
– Ogra ni cze nie emi sji SO2 po przez za sto so wa nie ni sko za siar czo ne go pa li wa, 
– Ogra ni cze nie emi sji NOx po przez za sto so wa nie ukła du SCR, 
– Ogra ni cze nie emi sji CO i wę glo wo do rów po przez za sto so wa nie ukła du Oxy Cat, 
– Ogra ni cze nie do mi ni mum za nie czysz czeń wo dy po przez za sto so wa nie za mknię tych ukła dów chło dze nia me diów ole jo wych

i wod nych oraz re stryk cyj ne wy peł nia nie norm nie miec kich w tym wzglę dzie. 
In no wa cyj ność i roz wią za nia tech nicz ne

Elek trow ni Bra ke zo sta ły do ce nio ne
i na gro dzo ne me da lem

przez Ko mi sję Kon kur su
XIII Mię dzy na ro do wych

Tar gów Ener ge ty ki ENEX 2010.
Zre ali zo wa na już in sta la cja oraz uzy ska ne po jej roz ru chu pa -
ra me try eks plo ata cyj ne po zwo li ły na za in te re so wa nie nią kil -
ku no wych in we sto rów po szu ku ją cych roz wią zań opar tych
o źró dła tak zwa nej zie lo nej ener gii. Znaj du je to po twier dze -

nie w re ali zo wa nych ak tu al nie pra cach HCP SA i EPK. Są to dwie elek trow nie prze zna czo ne na ry nek bry tyj ski o mo cy 13 MW, któ re za -
si la ne bę dą ole jem rze pa ko wym oraz jed na dla Ir lan dii o mo cy 32 MW za si la na ole jem zwie rzę cym.

Wszyst kich za in te re so wa nych te ma tem za chę ca my do od wie dze nia stro ny in ter ne to wej jak i do bez po śred nie go
kon tak tu z przed sta wi cie la mi na szej Fir my.

H. Ce giel ski – Po znań S. A., ul. 28 Czerw ca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Po znań
Te le fon: +48 61 831 2116; +48 61 831 1210; +48 61 831 1406, www.hcp.com.pl

Innowacyjna kogeneracja
dla polskiej energetyki

SILNIK 7S35MC-S W ELEKTROWNI W BRAKE

ELEKTROWNIA W BRAKE – MOC 4,5 MW



Fir ma Car bo Hol ding Sp. z o.o. po wsta ła w ro -

ku 1991 i by ła pierw szym pol skim eks por te rem wę gla

bru nat ne go do Nie miec. Nie dłu go póź niej, oprócz wę -

gla bru nat ne go, za opa try wa ła nie miec kich oraz pol skich

od bior ców m.in. w ka mień, koks, wę giel i an tra cyt.

Z cza sem spół ka zwięk szy ła swo ją ofer tę o:

• usłu gi spe dy cyj ne trans por tu ko le jo we go w eks -

por cie, im por cie oraz prze wo zach kra jo wych,

• han del w eks por cie i im por cie wszel kie go ro dza -

ju su row ca mi – głów nie pa li wa mi sta ły mi, to wa -

ra mi i usłu ga mi, lo gi sty kę trans por to wą prze wo -

zów ko le jo wych i sa mo cho -

do wych kra jo wych i za gra -

nicz nych,

• po śred nic two han dlo we,

• usłu gi con sul tin go we.

Spół ka Car bo Hol ding po sia -

da wdro żo ny sys tem za rzą dza-

nia ja ko ścią speł nia ją cy nor my

ISO 9001: 2000. Na ryn ku kra -

jo wym Car bo Hol ding Sp. z o.o.

współ pra cu je z przed się bior -

stwa mi prze my słu wy do byw cze -

go, che micz ne go, me ta lur gicz-

ne go, ma te ria łów bu dow la nych, pa liw sta łych i wie lu in -

nych branż.

W 2008 ro ku spół ka zre ali zo wa ła kil ka in we sty cji

w tym uru cho mi ła za kład pro duk cji bry kie tu ze sło my

w woj. za chod nio po mor skim. Za kład Pro duk cji Bry -

kie tów (ZPB) ze sło my w Sta rym Przy by sła wiu, to

wyj ście na prze ciw prio ry te tom ener ge tycz nym Unii Eu -

ro pej skiej, któ re zo sta ły po twier dzo ne sze re giem ak tów

praw nych obo wią zu ją cych rów nież w Pol sce. 

ZPB pro du ku je bry kie ty z roz drob nio nej sło my, bez

do dat ków che micz nych. Bry kie ty wy pro du ko wa ne

w ten spo sób mo gą być sa mo dziel nym pa li wem lub też

do dat kiem do pa liw kon wen cjo nal nych w ener ge ty ce za -

wo do wej. 

Cykl pro duk cji roz po czy na się od roz drob nie nia za -

ba lo to wa nej sło my na ze wnątrz ha li, na stęp nie jest  tran-

s por to wa na pneu ma tycz nie do

ha li, gdzie zo sta je po now nie

pod da na roz drob nie niu na drob -

niej szą frak cję.

Roz drob nio na sło ma zo sta je

na stę pie spra so wa na do po sta ci

bry kie tu – wal ca o śred ni cy ok. 60 mm i ska lo wa nej dłu -

go ści. Tak prze two rzo na, jest znacz nie za gęsz czo na i na -

da je się do trans por tu.

W jed nej ha li pra cu je 16 pras w try bie cią głym. Do -

sko na ła lo gi sty ka i dłu go ter mi no we umo wy z do staw-

ca mi gwa ran tu ją cią głość pro duk cji, zaś ko ope ra cja

z ener ge ty ką za wo do wą sta ły od biór pro duk tu. 

Istot nym wa lo rem pa li wa w po sta ci bry kie tu ze sło my

jest ze ro wy bi lans obie gu dwu tlen ku wę gla i mi ni mal -

na emi sja ga zów. Po piół po wsta ły ze spa la nia bry kie tów

ze sło my jest neu tral ny dla śro do wi ska ze wnętrz ne go.

Za kład Pro duk cji Bry kie tów ze sło my w Sta rym

Przy by sła wiu jest naj więk szym obec nie dzia ła ją -

cym za kła dem te go ty pu w Pol sce, a wiel kość rocz -

nej pro duk cji wy no si 35 000 ton. Car bo Hol ding

po szu ku je part ne rów han dlo wych i ka pi ta ło wych,

któ rzy w opar ciu o do świad cze nia i fa cho wą ka drę

spół ki po mo gą roz wi nąć pro duk cję bry kie tu ze sło -

my do 100 000 ton rocz nie.

Partner elektroenergetyki

CARBO Holding Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 14, 65-536 Zielona Góra

tel. (+48 68) 326 70 92fax (+48 68) 326 82 47
www.carboholding.pl



Sta ni sław Fry ze uro dził się 1 grud -nia 1885 r. w Kra ko wie ja ko syn Sta ni sła waFry ze i Ma rii z Pi nich. Oj ciec po cho dziłz Wie licz ki, a mat ka z Boch ni. Ro dzi na mat -ki by ła po cho dze nia wło skie go. Oj ciec Sta -ni sła wa był z za wo du me cha ni kiem i pra co -wał w Kra ko wie. Tu taj też Sta ni sław roz po -czął na ukę w szko le po wszech nej i po ukoń -cze niu 5 kla sy prze szedł do czte ro kla so wejSzko ły Re al nej. In te re so wa ła go jed nak bar -dziej dzie dzi na na uk tech nicz nych ani że lihu ma ni stycz nych, dla te go nie ukoń czyłSzko ły Re al nej, lecz prze niósł się w ro -ku 1901 do czte ro let niej Wyż szej Szko łyPrze my sło wej w Kra ko wie. Już wów czas,a więc bar dzo wcze śnie, ujaw ni ły się u nie -go zdol no ści dy dak tycz ne, gdyż bę dąc stu -den tem dru gie go ro ku Szko ły Prze my sło wej(1903 r.) wy dał skrypt z me cha ni ki i bu dow -nic twa wg wy kła dów pro fe so ra Gra bow -skie go. Sta ni sław Fry ze zdał z od zna cze -niem koń co wy Eg za min Głów ny w Wyż szejSzko le Prze my sło wej, 28 czerw ca 1905 ro -ku. Nie ste ty, dal szą na ukę mu siał prze rwać,a by pod jąć pra cę za rob ko wą.W 1905 ro ku roz po czął pra cę w Od dzia leLwow skim fir my elek tro tech nicz nej Au -

striac kie Za kła dy Sie mens -Schuc kert ja koelek tro mon ter – wo lon ta riusz, po tem ja kourzęd nik, a w koń co wym okre sie ja ko kie -row nik ru chu. W paź dzier ni ku 1906 ro ku zo -stał po wo ła ny do od by cia jed no rocz nej służ -by woj sko wej w ma ry nar ce wo jen nej w Po li(obec nie Pu la na pół wy spie Istria w Chor wa -cji), bę dą cej por tem wo jen nym Mo nar chiiAu striac ko -Wę gier skiej. Na wy bór tej dys -cy pli ny woj sko wej wpły nę ła praw do po dob -nie wło ska do miesz ka krwi mat ki – ko chałmo rze i słoń ce jak ona. Po od by ciu tej jed no -rocz nej służ by woj sko wej po wró cił po now -nie do pra cy w Od dzia le Lwow skim Za kła -dów Sie mens -Schuc kert w cha rak te rze elek -tro mon te ra i tu pra co wał aż do ro ku 1912.Pra cu jąc cią gle ma rzył o stu diach, alenie ste ty świa dec two ukoń cze nia Wyż szejSzko ły Prze my sło wej nie upraw nia ło dowstą pie nia na Po li tech ni kę. Zdał więcw ro ku 1911, ja ko eks ter ni sta, eg za min doj -rza ło ści w Szko le Re al nej w Kra ko wie.To da ło mu pod sta wę i 1 paź dzier ni -ka 1911 ro ku za pi sał się ja ko słu chacz zwy -czaj ny na Od dział Elek tro tech nicz ny Wy -dzia łu Bu do wy Ma szyn Ce sar sko -Kró lew -skiej Szko ły Po li tech nicz nej we Lwo wiei zo stał im ma try ku lo wa ny ja ko stu dent Po -li tech ni ki w dniu 12 paź dzier ni ka 1911 ro -ku. A by mógł stu dio wać mu siał mieć środ -ki, a trud no by ło po go dzić pra cę w fir mieSie mens z uczęsz cza niem na wy kła dy,więc zre zy gno wał z pra cy w tej fir mie,i pod jął pra cę ja ko na uczy ciel w Pań stwo -wej Szko le Prze my sło wej we Lwo wie.W Pań stwo wej Wyż szej Szko le Prze my -sło wej pra co wał Sta ni sław Fry ze przezprze szło dwa na ście lat, po cząt ko wo ja kona uczy ciel za wo du, na stęp nie ja ko na uczy -ciel rze czy wi sty, wresz cie ja ko kie row nikWy dzia łu Elek tro me cha nicz ne go.Pod czas pra cy w fir mie Sie mens -Schuc -kert zo stał od de le go wa ny do cen tra lii przez je den rok pra co wał w Wied niu.W dniu 6 lip ca 1912 ro ku Sta ni sła w Fry -ze po znał swo ją przy szłą żo nę, słu chacz kęWy dzia łu Ma te ma tycz no -Przy rod ni cze goUni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie– An nę Kry pia kie wicz, cór kę dr med. Jó ze -fa Kry pia kie wi cza.

W tym okre sie za czę ły się nie po ko jena Bał ka nach i rząd Au striac ko -Wę gier skiogło sił w grud niu 1912 czę ścio wą mo bi li -za cję ar mii ce sar skiej. Sta ni sław Fry ze zo -stał po wo ła ny do służ by woj sko wej, po -now nie w au striac kiej ma ry nar ce wo jen nejw Po li, bę dąc wów czas stu den tem II ro kuPo li tech ni ki Lwow skiej. By ła to du ża prze -szko da w dal szych stu diach, ale i rów no -cze śnie też utrud nie nie dla dy rek cji Pań -stwo wej Szko ły Prze my sło wej, ze wzglę duna brak ce nio ne go pra cow ni ka. W związ kuz tym ów cze sny dy rek tor PSP usil nie za -bie gał o wy re kla mo wa nie S. Fry ze go z ar -mii, i to się uda ło, po 5 mie sią cach po wró -cił po now nie do Lwo wa. Tu mu siał bar dzocięż ko pra co wać, a by nad ro bić stra co nyczas, ale dzię ki wy tę żo nej pra cy wszyst kosię uda ło i w dniu 27 lu te go 1914 ro ku zło -żył I eg za min pań stwo wy (tzw. pół dy -plom).Wy buch Pierw szej Woj ny Świa to wejw sierp niu 1914 ro ku prze rwał po raz dru gistu dia na Po li tech ni ce Lwow skiej Sta ni sła -wo wi Fry ze mu i zo stał On zmo bi li zo wa ny,i wy sła ny do służ by w ma ry nar ce wo jen nejw Po li. Tu od by wał służ bę ko lej no na: tor -pe dow cu MSM 51 i pan cer ni kach Ta get -thof i Ar pad. Pa no wa ły tam bar dzo trud newa run ki (du ża cia sno ta, brak wła sne gomiej sca przy sto le, ha łas i gwar we wspól -nych po miesz cze niach dla za ło gi).Mi mo tych trud nych wa run ków S. Fry zenie prze rwał na uki po świę ca jąc jej każ dąwol ną chwi lę. Je go na rze czo na An na Kry -pia kie wicz po ży cza ła od stu den tów no tat kiz wy kła dów, prze pi sy wa ła je i wy sy ła łado Po li. W tych trud nych wa run kach uczyłsię, czę sto bę dąc ka ra ny przez bos ma nakil ku dnio wym aresz tem, tzw. Ein ze la rest,co wi tał z ra do ścią, gdyż mógł w nim od ra -biać na de sła ne no tat ki z wy kła dów. W lip -cu 1915 ro ku S. Fry ze otrzy mał pierw szypię cio dnio wy urlop i spę dził go z na rze czo -ną w Ober Hol la brum w ma łym mia stecz -ku w Dol nej Au strii.Wio sną 1916 ro ku S. Fry ze zo stał od ko -men de ro wa ny na Sta cję Lot ni czą Ma ry nar -ki Wo jen nej. Ja ko ob ser wa tor na le żał doeki py „ob la tu ją cej” każ dy no wy hy dro -
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Profesor Stanisław Fryze
1885–1964 r.

Wybitny uczony, pionier elektrotechniki,
wychowawca

wielu pokoleń elektryków polskich

Pro fe sor Sta ni sław Fry ze był zna nym
uczo nym w kra ju i za gra ni cą w dzie -
dzi nie elek tro tech ni ki o ogrom nym
do rob ku teo re tycz nym i prak tycz nym
oraz wspa nia łym dy dak ty kiem. Mło -
dzież aka de mic ka uwiel bia ła Go, mi -
mo te go, że eg za min zdać u Pro fe so -
ra nie by ło ła two. Był pro fe so rem
zwy czaj nym Po li tech ni ki Lwow skiej,
a na stęp nie Ślą skiej, uczo nym
o świa to wej sła wie, człon kiem rze -
czy wi stym Pol skiej Aka de mii Na uk.



plan. Miał tu jed nak wię cej cza su na na ukę,gdyż służ ba w lot nic twie zmie nia ła sięco 24 go dzi ny – a dru gie ty le cza su miał dlasie bie. Nie miesz kał już na okrę cie, leczna kwa te rze w Po li. Ma ry na rze au striac kiejma ry nar ki wo jen nej, któ rzy mie li stu diapo li tech nicz ne na ukoń cze niu, otrzy ma liw kwiet niu 1917 ro ku urlop na uko wy w ce -lu zło że nia II -go Eg za mi nu Pań stwo we goi zdo by cia dy plo mu in ży nie ra. S. Fry zeotrzy mał rów nież 3 mie sięcz ny urlop i po -je chał do Lwo wa. W cią gu 2 mie się cyzdał 18 za le głych eg za mi nów z 4 i 5 ro kustu diów, wy ko nał pra cę klau zu ro wą „Ob li -
cza nie głów nych wy mia rów kon struk -
cyj nych oraz uzwo je nia mo to ru asyn -
chro nicz ne go du żej mo cy” i 16 czerw -ca 1917 ro ku zdał Eg za min Pań stwo wy(dy plom) na Od dzia le Elek tro tech nicz nymWy dzia łu Bu do wy Ma szyn. Przy jeż dża jąc na urlop otrzy mał też tzw.„pa pie ry woj sko we” od tzw. „Feld ku ra ta”(ka pe la na woj sko we go) po zwa la ją ce nawzię cie ślu bu.Jak za pi sa no w kro ni ce ro dzin nej, poprzy jeź dzie do Lwo wa. S. Fry ze oświad -czył przy szłej swo jej żo nie: – „Je śli chceszwyjść za mnie za mąż to ju tro!, bo mamtrzy mie sięcz ny urlop na na ukę, a nie na na -rze czeń skie od wie dzi ny”. I tak się sta ło.Przy je chał w so bo tę 21 kwiet nia, a w po -nie dzia łek by li już mał żeń stwem.A Wiel ka Woj na trwa ła. Sta ni sław Fry zepo wró cił do Po li na sta cję lot ni czą i otrzy -mał ran gę pod cho rą że go ma ry nar ki wo jen -nej. Je go żo na An na otrzy ma ła po zwo le niena po byt w Po li ja ko żo na ofi ce ra.W li sto pa dzie 1918 ro ku na okrę tach wo -jen nych w Po li wy bu chła re wo lu cja i na stą -pił ko niec woj ny. Sta ni sław Fry ze na tych -

miast wy ru szył ra zem z żo ną do kra ju. Nie -ste ty, po tych za miesz kach wo jen nych po -dróż trwa ła aż 3 mie sią ce, gdyż Wło si nieod ra zu po zwo li li na wy jazd pol skim żoł -nie rzom.Kie dy Sta ni sław Fry ze przy był do Lwo -wa trwa ły już wal ki z Ukra iń ca mi, więc na -tych miast zgło sił się do ko men dan tu rypo przy dział do woj ska i otrzy mał no mi na -cję na ko men dan ta woj sko wych warsz ta -tów elek tro tech nicz nych, a póź niej ja koko men dant woj sko wych warsz ta tów au to -mo bi lo wych.W czerw cu 1919 ro ku zo stał przy ję tyna człon ka zwy czaj ne go Pol skie go To wa -rzy stwa Po li tech nicz ne go we Lwo wie. Sta -ni sław Fry ze miał umysł nie sły cha nie kry -tycz ny – nie przyj mo wał i nie przy swa jałso bie żad nych teo rii, do pó ki wła snym do -cie kli wym ba da niem nie prze ko nał sięo ich sku tecz no ści. Tak wła śnie po wsta wa -ła je go pra ca dok tor ska pt.: „No wa teo ria
ogól ne go ob wo du elek trycz ne go” i w ma -ju 1922 r. przed ło żył ją na Po li tech ni ceLwow skiej do obro ny. By ła to pierw szapra ca dok tor ska z dzie dzi ny elek tro tech ni -ki w Pol sce. Za sto so wał w niej ulep szo nąprzez sie bie, nie wy kła da ną na uczel niach,me to dę sym bo licz ną. By ła to więc pra capio nier ska. By ła to ogól na teo ria wszyst -kich ob wo dów elek trycz nych o si nu so idal -nych prze bie gach prą dów i na pięć w sta -nach usta lo nych. W pra cy tej wy ka zał au torważ ny wpływ sta nów ja ło wych i zwar ciana ukształ to wa nie wzo rów okre śla ją cych tezwiąz ki. Re cen zen ta mi pra cy by li pro fe so -ro wie Po li tech ni ki Lwow skiej Ro man
Dzie ślew ski i Mak sy mi lian Hu ber.Eg za min dok tor ski od był się 11 czerw -ca 1923 r., któ ry kan dy dat zdał z od zna cze -niem przed ko mi sją: prof. dr An to ni Łom -
nic ki dzie kan Wy dzia łu Me cha nicz ne go– prze wod ni czą cy i człon ko wie prof. Ka -
zi mierz Ida szew ski i Ga briel So kol nic ki.W dniu 12 stycz nia 1924 r. od by ła się uro -czy sta pro mo cja dok tor ska na któ rej Sta ni -sław Fry ze otrzy mał dy plom dok to ra na uktech nicz nych. W tym też ro ku S. Fry ze roz -po czął dzia łal ność pu bli ka cyj ną. Pierw szą pu bli ka cją by ła roz pra wa za ty -tu ło wa na „W spra wie me to dy ob li cza nia
ob wo dów na za sa dzie sta nów (Du fre -
ne’a)” wy dru ko wa na w Prze glą dzie Elek -tro tech nicz nym 1924, Ze szyt 6. W tym sa -mym ro ku opu bli ko wał swo ją pra cę dok tor -ską pt.: „No wa teo ria ogól ne go ob wo du
elek trycz ne go” rów nież w Prze glą dzieElek tro tech nicz nym 1924 Ze szyt 11, 12i 13. Pra ca ta zo sta ła opu bli ko wa na rów-nież w ję zy ku nie miec kim w cza so pi śmieElek tro tech ni sche Ze it schrift ETZ 1924Zesz. 26 i w ję zy ku fran cu skim w Re vneGénéra le de Ėlec tri cité (RGE) 20. VI. 1925.Dok to rat i pu bli ka cje Sta ni sła wa Fry ze -go zwró ci ły na nie go uwa gę Se na tu Po li -tech ni ki Lwow skiej, któ ry w 1925 ro ku

(czy li w dwa la ta po dok to ra cie) po wo ła łygo w cha rak te rze pro fe so ra nad zwy czaj ne -go na Ka te drę Elek tro tech ni ki Ogól nej Po -li tech ni ki Lwow skiej. W tym ro ku pro fe sorza koń czył swo ją kil ku let nią pra cę ja ko na -uczy ciel w Pań stwo wej Szko le Prze my sło -wej. Pro fe sor Sta ni sław Fry ze przy stą piłener gicz nie do dzia łal no ści pe da go gicz neji na uko wej, któ rą mu po wie rzy ła Po li tech -ni ka Lwow ska. Ten okres tak wspo mi na ów cze sny stu -dent Wy dzia łu Elek trycz ne go, póź niej szywy bit ny pro fe sor Po li tech ni ki War szaw -skiej Jan Pa weł No wac ki: „Wy kła dy pro -fe so ra Fry ze go by ły przy go to wa ne wzor co -wo, wszel kie sfor mu ło wa nia by ły nie zwy klepo praw ne, a de fi ni cje bar dzo pre cy zyj ne.Rów no cze śnie wy kład był pro wa dzo nyz nie zwy kłym tem pe ra men tem i czę stookra szo ny dow cip ny mi przy kła da mi. Uję -cie przed mio tu na ce cho wa ne by ło głę bo -kim przy go to wa niem, grun tow nym opa no -wa niem te ma ty ki i ory gi nal no ścią in ter pre -ta cji. Każ de zja wi sko by ło naj pierw opi sa -ne, na stęp nie zi lu stro wa ne od po wied niąde mon stra cją, po czym Pro fe sor ob ja śniałzja wi sko pla stycz nie i zro zu mia le i wresz -cie uj mo wał je w od po wied nie wzo ry ma te -ma tycz ne”.Swo je pra ce na uko we pro fe sor pu bli ko -wał w cza so pi smach pol skich i za gra nicz -nych, w ję zy kach: pol skim, nie miec kimi fran cu skim. Po wsta je try lo gia je go ży cia: 3-to mo wyskrypt „Elek tro tech ni ka Ogól na”, li czą -cy 2500 stron. O tym skryp cie pro fe sor pi sze tak: „Pod -ręcz nik Elek tro tech ni ki Ogól nej kosz to wałmnie nie sły cha nie wie le tru dów i za wie ramnó stwo no wych nie zna nych do tąd tez,wzo rów, uprosz czeń do ty czą cych me todana li zy lub ob li czeń. Pew ne roz dzia ły lubustę py sta no wią po waż ne i ory gi nal ne roz -pra wy na uko we, do tąd z bra ku po mo cy nieogło szo ne dru kiem!”Pro fe sor Sta ni sław Fry ze miał w swo jejKa te drze Elek tro tech ni ki Ogól nej, tyl kojed ne go asy sten ta i jed ne go la bo ran ta. Dru -gie go asy sten ta w ka te drze mu siał opła caćsam, z wła snych po bo rów. Z in no wa cji na uko wych na szcze gól nąuwa gę za słu gu ją du że pra ce pro fe so ra:
„No we dro gi w elek tro tech ni ce”, w któ rejpo ka zał au tor no we spo so by po dej ściado teo rii róż nych ob wo dów prą du zmien -ne go, ze szcze gól nym uwzględ nie niemwy kre sów ko ło wych. Na to miast wpro wa -dze nia do teo rii ob wo dów prą du sta łe goi zmien ne go oraz wła sne go, jed no li te gosys te mu strzał ko wa nia na pięć i prą dów do -ko nał au tor w pra cy „Strzał ka kie run ko -
wa w ob wo dach elek trycz nych”. Wy ja -śnił w niej zna cze nie strza łek sił elek tro -mo to rycz nych i prą du elek trycz ne go,wpro wa dził strzał ki na pięć oraz oka zał, że
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Sta ni sław Fry ze – pod cho rą ży au striac kiej ma ry nar ki
wo jen nej (1917)



do jed no znacz ne go okre śle nia wiel ko ści E,J, U, ko niecz ne jest usta le nie zwro tu tychska la rów, co naj do god niej jest usku tecz nićza po mo cą strza łek, uży wa nych w sche ma -tach ob wo dów. W dal szych roz wa ża niachpo ka zał au tor ogól ny sys tem strzał ko wa niaSEM prą dów i na pięć w ob wo dach prą dówsta łych i zmien nych, ilu stru jąc (za po mo cąlicz nych przy kła dów) znacz ne ko rzy ściteo re tycz ne i prak tycz ne wpro wa dze nia te -go sys te mu. Po waż ny do ro bek na uko wy Pro fe so rasta no wi ły pra ce na te mat okre śle nia mo cyw ob wo dach elek trycz nych o prze bie gachod kształ co nych prą du i na pię cia. Ten pro -blem zre fe ro wał na mię dzy na ro do wymKon gre sie Elek try ków w Pa ry żu 4 lip -ca 1932 ro ku. Je go re fe rat na Kon gre siewy wo łał wiel kie za in te re so wa nie i oży wio -ną dys ku sję, co za owo co wa ło oży wio ny mikon tak ta mi z na ukow ca mi fran cu ski mi,nie miec ki mi i za pro sze niem na człon kakil ku za gra nicz nych Związ ków Elek trycz -nych. W dniu 17 paź dzier ni ka 1934 ro ku,a więc po 9 la tach pra cy w cha rak te rze pro -fe so ra nad zwy czaj ne go, de kre tem Pre zy -den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej zo sta je mia -no wa ny pro fe so rem zwy czaj nym Po li tech -ni ki Lwow skiej. Po wy bu chu II woj ny świa to wej w 1939ro ku czę ścio wo prze rwa no je go pra cę na -uko wą. Jed nak do ce nia jąc je go wiel ki do -ro bek na uko wy Ro sja nie po zo sta wia ją goja ko wy kła dow cę w Ka te drze Elek tro tech -ni ki Ogól nej, a Wyż sza ja Atie sta cjon na jaKo mi sja Wsie so ju zno go Ko mi tie ta po Die -łam Wyż szej Szko ły po twier dzi ła sta no wi -sko prof. Fry ze go w cha rak te rze pro fe so razwy czaj ne go Ka te dry Elek tro tech ni kiLwow skie go Po li tech nicz ne go In sty tu tu.Ten okres trwa krót ko, bo już w czerw -cu 1941 ro ku roz po czy na się woj na nie -miec ko -so wiec ka i do Lwo wa wkra cza jąNiem cy. Po li tech ni ka Lwow ska zo sta jeprze mia no wa na na Sta atli che Fach kur sei prze cho dzi pod Za rząd Ko mi sa rycz ny,a prof. Fry ze zo sta je za twier dzo ny ja koLehr kraft in den Tech ni schen Fach kur senLem berg.W lip cu 1944 ro ku Ar mia Czer wo na po -now nie wkra cza do Lwo wa i wła dze ra -dziec kie otwie ra ją In sty tut Po li tech nicz ny,któ ry przy wra ca do pra cy ja ko pro fe so razwy czaj ne go Sta ni sła wa Fry ze go. Pro fe sorbył też zna ko mi tym prak ty kiem. Po wkro -cze niu Ar mii Czer wo nej do Lwo wa, by łowie le znisz czeń, mię dzy in ny mi Niem cyznisz czy li elek trow nię na Per sen ków ce.Brak ener gii elek trycz nej bar dzo utrud niałży cie w mie ście. Pro fe sor wy pa trzył pew neurzą dze nia w Bro wa rach Lwow skichi prze ro bił znaj du ją cy się tam sil nik spa li -no wy z ro py na gaz (o ro pę ja ko su ro wiecdla woj ska by ło wte dy bar dzo trud no, na to -miast miej sco wy gaz moż na by ło otrzy maćbez ogra ni czeń), a naj więk szy sil nik asyn -

chro nicz ny prze ro bił na ge ne ra tor, two rzącw ten spo sób agre gat do star cza ją cy do sta -tecz ną ilość ener gii dla za kła du i in nychpo bli skich in sty tu cji. Uru cho mił też na Po -li tech ni ce agre ga ty prą do twór cze dla jejza si la nia i do dat ko wo do star cze nia ener giiFa bry ce Droż dży w Le sie ni cach pod Lwo -wem.Nie ste ty, w stycz niu 1945 ro ku pro fe sorS. Fry ze zo stał aresz to wa ny wraz z 5 in ny -mi pro fe so ra mi Po li tech ni ki przez NKWDi wy wie zio ny do Don ba su do pra cy w ko -pal ni wę gla (po przy jeź dzie do Pol skiw 1946 r. nie jed no krot nie opo wia dał stu -den tom w jak cięż kich wa run kach mu sie liwy do by wać ten wę giel). Pod ko niec ro -ku 1945 wła dze so wiec kie (po sta ra niachwładz Po li tech ni ki) uwol ni ły pro fe so raz zsył ki i po wró cił On po now nie do Lwo -wa. Tu taj ca ła ka dra na uko wa już szy ko wa -ła się do ewa ku acji do Pol ski. Pro fe sorwraz z pro fe so rem Ro ber tem Sze wal skimczy ni li przy go to wa nia do wy jaz du do Pol -ski. Róż ne ośrod ki na uko we w Pol sce ofe -ro wa ły pra cę tym ewa ku owa nym pro fe so -rom. Mię dzy in ny mi Po li tech ni ka Gdań -ska, Po li tech ni ka Wro cław ska i Po li tech ni -ka Ślą ska.Pro fe sor S. Fry ze wy brał Po li tech ni kęŚlą ską w Gli wi cach i tu ob jął Ka te drę Pod -staw Elek tro tech ni ki ja ko pro fe sor zwy -czaj ny, a Se nat uczel ni po wie rzył mu sta -no wi sko dzie ka na Wy dzia łu Elek trycz ne -go, któ re pia sto wał do paź dzier ni ka 1948ro ku. Ja ko dzie kan zaj mo wał się or ga ni za -cją Wy dzia łu, a przede wszyst kim la bo ra -to riów, któ rych tu w ogó le nie by ło, gdyżw Gli wi cach nie ist nia ła żad na Wyż szaUczel nia Tech nicz na w okre sie nie miec -kim.Ja ko au to ry tet w dzie dzi nie elek tro tech -ni ki pro mie nio wał z tej uczel ni też na in ne,a Ka te dra Pod staw Elek tro tech ni ki sta ła sięmo to rem roz wo ju ca łe go Wy dzia łu Elek -trycz ne go. To też za owo co wa ło tym, żez dniem 21 grud nia 1947 r. zo stał po wo ła -ny na człon ka nad zwy czaj ne go Pol skiejAka de mii Na uk. W ro ku 1950 zo stał po wo -ła ny na człon ka Pol skie go Ko mi te tu Jed no -stek przy Głów nym Urzę dzie Miar i Wagw War sza wie.W ro ku 1952 zo stał człon kiem ty tu lar -nym PAN, a w grud niu te go ro ku otrzy małna gro dę Mi ni stra Szkol nic twa Wyż sze goza osią gnię cia w za kre sie prac na uko wych,a w lip cu 1953 r. otrzy mał in dy wi du al nąna gro dę pań stwo wą II stop nia „za ca ło -kształt dzia łal no ści w dzie dzi nie elek tro -tech ni ki i jej za sto so wa nia prak tycz ne go”.W ro ku 1954 zo stał od zna czo ny Krzy żemKa wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.W ro ku 1957 zo stał człon kiem rze czy wi -stym PAN i zo stał od zna czo ny Krzy żemKo man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.W 1959 zo stał wy róż nio ny Zło tą Od zna kąHo no ro wą SEP, a kil ka lat póź niej Zjazd

De le ga tów SEP w War sza wie nadał pro fe -so ro wi po śmiert nie god ność Człon ka Ho -no ro we go SEP. W ro ku 1960 prze szedł pro fe sor na eme -ry tu rę, ale nie za prze stał dzia łal no ści na -uko wej i prak tycz nej w elek tro tech ni ce.W 1963 ro ku opra co wał pro to typ czuj ni kaelek trycz ne go, tzw. „geo fo nu” dla re je stra -cji i ana li zy od gło sów gó ro two ru i zmniej -sze nia za gro że nia wy wo ła ne go przez tą pa -nia. Czuj nik ten zna lazł po wszech ne za sto -so wa nie w gór nic twie.Pro fe sor Sta ni sław Fry ze zmarł 3 mar -ca 1964 ro ku w Gli wi cach i zo stał po cho -wa ny na Cmen ta rzu Li po wym. Je go żo naAn na by ła je go naj więk szym wspar ciem.Przez 48 lat mał żeń stwa wspie ra ła go,przy go to wy wa ła je go pra ce do dru ku, spo -rzą dza ła ma szy no pi sy, ro bi ła ko rek ty i za -ła twia ła for mal no ści w wy daw nic twach.By ła je go praw dzi wym anio łem opie kuń -czym. Stu den ci (i to nie tyl ko z Wy dzia łu Elek -trycz ne go) uwiel bia li Pro fe so ra, za je gowspa nia łe wy kła dy, za je go sto su nekdo mło dzie ży, kie dy w każ dej sy tu acji po tra -fił sta nąć w ich obro nie, jak też za je go od -waż ne po glą dy i za wspa nia łą oso bo wość.Je den z je go słu cha czy, póź niej szy dok torna uk tech nicz nych Zbi gniew Biał kie wicz,w bio gra fii pro fe so ra tak go wspo mi na:„Na te mat pro fe so ra Fry ze go krą ży ło wśródstu den tów wie le aneg dot, któ re w 1996 r. zo -sta ły ze bra ne w zbior ku wy da nym przez Sto -wa rzy sze nie Wy cho wan ków Wy dzia łu Elek -trycz ne go Po li tech ni ki Ślą skiej.A oto je dna z nich: Pro fe sor pa sąc przy -wie zio ną ze Lwo wa kro wę czy tał książ kę.Prze jeż dża ją cy obok sa mo chód z re je stra -cją za gra nicz ną za trzy mał się i kie row caspy tał go o dro gę. Po ja kimś cza sie w pra -sie za gra nicz nej uka zał się ar ty kuł z opi semwra żeń z po by tu w Pol sce, w któ rym by łota kie zda nie: Pol ska to dziw ny kraj, w któ -rym pa stuch czy ta Kan ta w ory gi na le”.
Li te ra tu ra:1. S. Wę grzyn, Ży cie i pra ce prof, S. Fry ze -go w stu le cie je go uro dzin Zesz. Na uk.Pol. Śl. Z 100.2. Wspo mnie nia żo ny Pro fe so ra An ny po -zo sta wio ne w for mie pi sem nej i prze ka -za ne Sto wa rzy sze niu Wy cho wan kówWy dzia łu Elek trycz ne go Po li tech ni kiŚlą skiej.3. Z. Biał kie wicz Prof. Sta ni sław Fry ze(1985-1964) dzie kan Wy dzia łu Elek trycz -ne go Po li tech ni ki Ślą skiej, Ślą skie Wia do -mo ści Elek tro tech nicz ne Nr 3.2003.4. J. Grosz kow ski Prof. dr inż. Sta ni sławFry ze Prze gląd Elek trycz ny z 2.1965 r.5. D. Mer ska Pro fe sor Sta ni sław Fry ze.Wia do mo ści Elek trycz ne nr 1.2001.

Opra co wał 
Lu dwik Pin ko
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IN STY TUT ENER GE TY KI – ZA KŁAD PRO CE SÓW CIEPL NYCH (CPC)
z sie dzi bą w War sza wie kon cen tru je się na dzia łal no ści ba daw -
czo -wdro że nio wej zwią za nej z ter micz ną kon wer sją ener gii. 
Za kład spe cja li zu je się w re ali za cji kom plek so wych usług
w za kre sie ener ge ty ki oraz pro wa dzi ba da nia na uko we
w dzie dzi nie roz wo ju no wo cze snych, wy so ko spraw nych
i pro eko lo gicz nych tech no lo gii ener ge tycz nych.

Głów ne kie run ki dzia łal no ści CPC to:
• opty ma li za cja pro ce sów spa la nia w ko tłach ener ge tycz -

nych w aspek cie ob ni że nia emi sji NO
x

oraz eli mi na cji zja -
wisk ko ro zji i żuż lo wa nia, 
• po mia ry, dia gno sty ka i kon struk cja ko mór pa le ni sko wych

ko tłów, 
• no we kon struk cje pal ni ków py ło wych do spa la nia wę gla

i bio ma sy,
• ukła dy przy go to wa nia i trans por tu py łu wę glo we go i bio -

ma sy,
• ba da nia ja ko ści pa liw, m.in. wę giel, bio ma sa, od pa dy ko -

mu nal ne,
• ter micz na kon wer sja bio ma sy i od pa dów – współ spa la nie,

spa la nie, pi ro li za, zga zo wa nie,
• czy ste tech no lo gie wę glo we – roz wi ja nie tech no lo gii spa la -

nia tle no we go po zwa la ją cej na wy chwy ty wa nie CO
2
,

• wy so ko spraw na ko ge ne ra cja w ukła dach roz pro szo nych,
m.in. opar ta na po łą cze niu tech no lo gii zga zo wa nia z sil ni -
kiem spa li no wym lub ogni wa mi pa li wo wy mi.

Ofer ta Za kła du jest bar dzo sze ro ka i obej mu je w szcze gól -
no ści:
• pra ce kon cep cyj ne i pro jek to we,
• do radz two tech nicz ne i nad zór in ży nier ski, opra co wa nie

ma te ria łów do SIWZ,
• stu dia wy ko nal no ści i ana li zy tech nicz no -eko no micz ne,
• do sta wy in sta la cji „pod klucz”.

Usłu gi CPC w za kre sie prac po mia ro wych, dia gno stycz -
nych i eks per tyz do ty czą cą głów nie:
• po mia rów ciepl no -bi lan so wych ko tłów, emi sji sub stan cji ga -

zo wych (NO
x
, SO

2
, O

2
) oraz wy zna cza nia spraw no ści ko tła,

• po mia rów in sta la cji mły no wo -pa le ni sko wej, po pra wy ja ko -
ści prze mia łu, roz pły wu mie sza ni ny py ło wej,
• opty ma li za cji pra cy ukła du mły no wo -pa le ni sko we go, po -

pra wy spraw no ści i ob ni że nia emi sji,
• po mia rów szczel no ści ko mór pa le ni sko wych, ka na łów spa -

lin i ob ro to wych pod grze wa czy po wie trza,
• po mia rów wen ty la to rów po wie trza i spa lin.

Za kład Pro ce sów Ciepl nych po sia da w swo jej ofer cie go to -
we, wła sne roz wią za nia w po sta ci pal ni ków py ło wych
do spa la nia wę gla i bio ma sy, któ re obec nie wdro żo ne są
w po nad 50 elek trow niach i elek tro cie płow niach. 
Opra co wa ne pal ni ki na roz drob nio ną bio ma sę zo sta ły za in -
sta lo wa ne na dwóch ko tłach rusz to wych OR -32 oraz na ko -
tle py ło wym OP -650.
Modele pal ni ków, które mają być za in sta lo wa ne na ko tle są
opty ma li zo wa ne i te sto wa ne na sta no wi sku o mo cy 0.5 MW

t

tak, by cha rak te ry zo wa ły się sta bil nym pło mie niem w róż -
nych wa run kach pra cy.

CPC pro wa dzi rów nież in ten syw ną dzia łal ność w kie run ku
zga zo wa nia bio ma sy i od pa dów. 

Opra co wa ny w Za kła dzie ga zo ge ne ra tor bio ma sy o mo cy
ciepl nej rów nej 800 kW za in sta lo wa ny w Me ga tem – EC Lu -
blin współ pra cu je z ko tłem rusz to wym EKM -50. Przy sto so -
wa na do pra cy w ru chu cią głym in sta la cja wy ko rzy sty wa na
jest do ba dań moż li wo ści prze my sło we go zga zo wa nia wszel -
kie go ro dza ju bio pa liw. 
Dal szy roz wój kon struk cji zga zo war ki w po łą cze niu z opra -
co wa niem tech no lo gii oczysz cza nia ga zu ma na ce lu otrzy -
my wa nie ga zu do za sto so wa nia w sil ni ku ga zo wym, oraz
w przy szło ści w ogni wach pa li wo wych. 

Bo ga te wy po sa że nie la bo ra to riów ba daw czych Za kła du
umoż li wia pro wa dze nie prac w kie run ku roz wo ju no wych pro -
eko lo gicz nych tech no lo gii ener ge tycz nych, jak spa la nie w at -
mos fe rze wzbo ga co nej O

2
i CO

2
, oraz no wych tech no lo gii

re duk cji emi sji NO
x
. 

Sta no wi sko ba daw cze do spa la nia pa liw o mo cy 0.5 MWt zo -
sta ło przy sto so wa ne do spa la nia w at mos fe rach O

2
/CO

2
. Sta -

no wi sko wy po sa żo ne jest w uni kal ną w kra ju i w Eu ro pie
in sta la cję za si la nia w spo sób cią gły O

2
i CO

2
.

Kom plek so we ba da nia pro ce sów za cho dzą cych pod czas
spa la nia re ali zo wa ne są z wy ko rzy sta niem sze re gu mniej -
szych sta no wisk ba daw czych:
• sta no wi sko do ba dań ki ne ty ki od ga zo wa nia czę ści lot nych

i spa la nia sta łej po zo sta ło ści po od ga zo wa niu,
• sta no wi sko do ba dań in ten syw no ści żuż lo wa nia, 
• sta no wi sko do ba dań za pło nu pa liw sta łych.

CPC po sia da rów nież wła sne cen trum ob li cze nio we, któ re -
go pod sta wą jest kla ster umoż li wia ją cy prze pro wa dza nie wie -
lo pro ce so ro wych ob li czeń rów no le głych. Ob li cze nia wy ko-
ny wa ne są z za sto so wa niem li cen cjo no wa nych pro gra mów,
ta kich jak: Flu ent, ASPEN Plus i Chem kin. 
Mo de lo wa nie nu me rycz ne wy ko rzy sty wa ne jest ja ko na rzę -
dzie wspie ra ją ce za rów no opty ma li za cję już ist nie ją cych
urzą dzeń, jak i opra co wa nie no wych urzą dzeń i tech no lo gii.
Ob li cze nia umoż li wia ją po rów ny wa nie róż nych wa rian tów
kon struk cyj nych oraz wa rian tów pra cy urzą dze nia, co po ma -
ga w wy bo rze naj ko rzyst niej sze go roz wią za nia przy ni skich
kosz tach.
CPC ści śle współ pra cu je z wie lo ma kra jo wy mi i za gra nicz ny -
mi jed nost ka mi ba daw czy mi i wyż szy mi uczel nia mi zaj mu ją -
cy mi się po krew ną te ma ty ką re ali zu jąc wspól nie kra jo we
i mię dzy na ro do we pro jek ty ba daw cze. Od 2000 r. Za kład re -
ali zo wał wspól nie z part ne ra mi za gra nicz ny mi 18 pro jek tów
do fi nan so wa nych przez Unię Eu ro pej ską, na to miast w chwi -
li obec nej współ uczest ni czy w re ali za cji waż nych pro jek tów
kra jo wych, m.in.: za ma wia nych oraz pro jek tu klu czo we go fi -
nan so wa ne go z PO IG.

INSTYTUT ENERGETYKI, ZAKŁAD PROCESÓW CIEPLNYCH
ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa

tel./fax: (+48 22) 642-83-78
http://www.ien.com.pl/pl/cpc/index.php



D
zie je elek try fi ka cji ko palń wę gla w Pol sce
nie ro ze rwal nie wią żą się z Po li tech ni ką
Ślą ską w Gli wi cach. Już w paź dzier ni -
ku 1945 r. po wo ła no Ka te drę Elek tro tech -

ni ki Ogól nej na Wy dzia le Me cha nicz nym pod kie -
row nic twem prof. Jó ze fa Wą sow skie go. We
wrze śniu 1950 r. utwo rzo no Ka te drę Elek try fi ka cji
Ko palń kie ro wa ną przez pro fe so ra Za rań skie go
(w la tach 1962–1964 dzie ka na Wy dzia łu Gór ni -
cze go, rów nież pro rek to ra Po li tech ni ki Ślą skiej).
W 1952 r. prze nie sio no Ka te drę Elek tro tech ni ki
Ogól nej z Wy dzia łu Me cha nicz ne go na Wy dział
Gór ni czy i na zwa no ją Ka te drą Elek tro tech ni ki
Ogól nej A (Ka te drą kie ro wał prof. J. Wą sow ski).
Od 1951 ro ku z Ka te drą zwią za ny był pro fe sor Je -
rzy Si wic ki. 

W pierw szym eta pie re or ga ni za cji Po li tech ni ki
Ślą skiej w 1969 r. po łą czo no Ka te dry Elek tro -
tech ni ki Ogól nej, Au to ma ty ki i Elek try fi ka cji Ko -
palń, a no wo utwo rzo ną Ka te drę na zwa no Ka te -
drą Elek try fi ka cji Gór nic twa. Jej kie row ni kiem
zo stał prof. Ta de usz Za rań ski. Po dwóch la tach,
w dru gim eta pie re or ga ni za cji, Ka te drę Elek try fi -
ka cji Gór nic twa prze mia no wa no na In sty tut Elek -
try fi ka cji i Au to ma ty za cji Gór nic twa, któ re go dy -
rek to rem zo stał prof. Flo rian Kra suc ki. Za stęp -
cą dy rek to ra In sty tu tu był doc. dr inż. Sta ni sław
Frą czek. W In sty tu cie utwo rzo no trzy za kła dy
na uko wo -dy dak tycz ne:: 
• Za kład Pod staw Elek tro tech ni ki i Po mia rów

Elek trycz nych w Gór nic twie (kie row nik -
doc. Je rzy Zyg munt),
• Za kład Sie ci i Na pę dów Elek trycz nych

w Gór nic twie (kie row nik – prof. Flo rian
Kra suc ki),
• Za kład Au to ma ty ki i Te le tech ni ki Gór ni czej

(kie row nik – prof. Sta ni sław Cier pisz).
W okre sie ist nie nia In sty tu tu zmie nia ła się licz -

ba za trud nio nych w nim pra cow ni ków. Prze cięt -
nie za trud nio ne by ły 32. oso by, w tym 25. na -
uczy cie li aka de mic kich, 5 osób w gru pie pra cow -
ni ków in ży nie ryj no -tech nicz nych i 2. oso by
w gru pie pra cow ni ków aka de mic kich. Ra zem
– w okre sie ist nie nia In sty tu tu pra co wa ło w nim
po nad 100 osób. Zna czą cy ślad w hi sto rii In sty tu -
tu i Ka te dry po zo sta wi li pro wa dzą cy za ję cia dy -
dak ty cze, pra cow ni cy za ple cza na uko wo -ba daw -
cze go gór nic twa, wy bit ni spe cja li ści w za kre sie
elek tro tech ni ki gór ni czej ta cy, jak prof. Wła dy -
sław Glu ziń ski, doc. Eli giusz Ma cie ja, doc.
Fran ci szek Szczuc ki. 

W 1992 ro ku In sty tut prze mia no wa no na Ka te -
drę Elek try fi ka cji i Au to ma ty za cji Gór nic twa
(Ka te drą na dal – do ro ku 1997 – kie ro wał prof. F.
Kra suc ki). Od 1997 r. Ka te drą Elek try fi ka cji i Au -

to ma ty za cji Gór nic twa kie ru je prof. Sta ni sław
Cier pisz. 

Od teo rii do prak ty ki
Ta de usz Sta ni sław Le on Za rań ski uro dził

się 28 lip ca 1903 ro ku w Tar no wie. Je go oj ciec
Fran ci szek był sę dzią ce sar sko -kró lew skie go Są -
du Ape la cyj ne go, mat ka, Zo fia z So ko łow skich,
ów cze snym oby cza jem zaj mo wa ła się pro wa dze -
niem do mu. Miał dwo je ro dzeń stwa – stra szą
sio strę Ma rię, któ ra wy szła za mąż za dy rek to-
ra elek trow ni w Kra ko wie (zgi nął w obo zie
w Oświę ci miu) oraz młod sze go bra ta – praw ni -
ka. Ro dzi na na sta łe miesz ka ła w Kra ko wie,
gdzie pra co wał oj ciec Ta de usza. W ro ku 1921
ukoń czył zna ne z wy so kie go po zio mu na ucza nia
Gim na zjum Kla sycz ne im. Ja na III So bie skie go
w Kra ko wie. W 1922 r. roz po czął stu dia na Wy -
dzia le Gór ni czym Aka de mii Gór ni czej (obec ną
na zwę Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza przy ję ła
do pie ro po woj nie). Na sku tek trud nej sy tu acji
ma te rial nej w cza sie stu diów zmu szo ny był pra -
co wać za rob ko wo. Był wy róż nia ją cym się stu -
den tem. Dość w tym miej scu za zna czyć, iż na 39
zda nych eg za mi nów z 24 uzy skał oce nę bar dzo
do brą, a po zo sta łe oce ny do bre. Dy plom in ży nie -
ra gór ni cze go uzy skał po wy ko na niu pra cy dy -
plo mo wej z dzie dzi ny za sto so wa nia elek tro tech -
ni ki w gór nic twie i zda nym z wy ni kiem bar dzo
do brym eg za mi nie.

W la tach 1929–1939 T. Za rań ski był asy sten -
tem, a na stęp nie ad iunk tem w Ka te drze Elek tro -
tech ni ki prof. Stud niar skie go. W la tach
1932–1939 pra co wał też do dat ko wo, ja ko na -
uczy ciel elek tro tech ni ki oraz ma szyn elek trycz -
nych w Pań stwo wej Szko le Prze my sło wej w Kra -
ko wie. Od kwiet nia 1939 r. T. Za rań ski prze szedł
do pra cy w prze my śle, obej mu jąc sta no wi sko kie -
row ni ka ru chu ma szyn elek trycz nych w ko pal ni
ru dy że la znej w Stą por ko wie. Od 1942 r. pra co -
wał w war szaw skim od dzia le Sto wa rzy sze nia
Ko tłów Pa ro wych w War sza wie ja ko in spek tor
do zo ru tech nicz ne go. Od 1945 pra co wał w Ka to -
wi cach w Urzę dzie Do zo ru Tech nicz ne go ja ko
kie row nik Od dzia łu Urzą dzeń Wy cią go wych
Gór ni czych. W 1947 r. prze niósł się do In sty tu tu
Pa liw Na tu ral nych (póź niej szy Głów ny In sty tut
Gór nic twa), gdzie był za stęp cą kie row ni ka Za kła -
du Me cha ni za cji.

W 1948 r. T. Za rań ski obro nił na Wy dzia le
Elek tro me cha nicz nym AGH pra cę dok tor ską
„Wy zna cza nie mo cy sil ni ka elek trycz ne go
do pra cy prze ry wa nej lub do pra cy cią głej
z ob cią że niem prze ry wa nym” (pro mo to rem
roz pra wy dok tor skiej był prof. Sta ni sław Go -

łąb). Rów no le gle z pra cą w In sty tu cie pro wa dził
wy kła dy na Wy dzia łach Gór ni czym i Elek tro me -
cha nicz nym AGH, z przed mio tów: „Urzą dze nia
elek trycz ne w gór nic twie” i „Gór ni cze urzą dze nia
te le tech nicz ne”.

W okre sie ogrom ne go bo omu in we sty cyj ne go
w gór nic twie pol skim zo stał odde ele go wa ny
w mar cu 1950 ro ku do Cen tral ne go Biu ra Pro jek -
tów Prze my słu Wę glo we go w Świę to chło wi cach
(póź niej sze Biu ro Pro jek tów Gór ni czych – Ka to -
wi ce). W 1950 r. T. Za rań ski roz po czął pra cę
na Po li tech ni ce Ślą skiej obej mu jąc kie row nic two
Ka te dry Elek try fi ka cji Ko palń na Wy dzia le Gór -
ni czym, po cząt ko wo ja ko za stęp ca pro fe so ra. Po -
li tech ni ka chcia ła go za trud nić na peł nym eta cie,
a prze ło że ni w CBPPW nie chcie li się zgo dzić
na je go odej ście z pra cy. Do pie ro po in ter wen cji
Mi ni ster stwa Szkol nic twa Wyż sze go zde cy do wa -
no się na  kom pro mis.

Ma ją cy ta lent i za mi ło wa nie do dy dak ty ki
otrzy mał peł ny ete ta na uczel ni, a dwa ra zy w ty -
go dniu pra co wał ja ko we ry fi ka tor pro jek tów
w CBPPW. Tak więc Po li tech ni ka sta ła się głów -
nym miej scem je go pra cy, po cząw szy od ro -
ku 1952. W 1954 r. zo stał mia no wa ny pro fe so rem
nad zwy czaj nym.

W la tach 1952–1953 prof. T. Za rań ski był pro -
rek to rem Po li tech ni ki Ślą skiej (z funk cji tej zmu -
szo ny był zre zy gno wać z po wo du cho ro by ser ca).
W póź niej szych la tach, 1962–1964 peł nił funk cję
dzie ka na Wy dzia łu Gór ni cze go Po li tech ni ki Ślą -
skiej. W tych la tach peł nił tak że roz licz ne funk cje
po za Po li tech ni ką; m.in. był bie głym są do wym
Są du Ape la cyj ne go, rze czo znaw cą w Wyż szym
Urzę dzie Gór ni czym, kon sul tan tem w Biu rze Pro -
jek tów Gór ni czych. W 1969 r. prof. T. Za rań ski
zo stał kie row ni kiem Ka te dry Elek try fi ka cji Gór -
nic twa.

Prof. Ta de usz Za rań ski prze szedł na eme ry tu rę
w 1973 r., pra cu jąc na dal w nie peł nym wy mia rze
go dzin na swo jej do tych cza so wej funk cji w In sty -
tu cie. W la tach 1960–1975 był człon kiem Ra dy
Na uko wej Za kła dów Kon struk cyj no -Me cha ni za -
cyj nych Prze my słu Wę glo we go, brał też czyn ny
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udział w pra cach Ko mi te tów Na uko wych ds. Au to ma ty za cji i Elek try fi ka cji
oraz Elek tro tech ni ki Gór ni czej.

Pro fe sor Za rań ski sto sun ko wo ma ło pu bli ko wał. Był au to rem oko ło 20
pu bli ka cji i roz dzia łów w pra cach zbio ro wych m.in. do ty czą cych: elek -
trycz nych sie ci trak cyj nych, ko pal nia ne go prze wo zu przy po mo cy lo ko mo -
tyw, tech ni ki  bez pie czeń stwa w gór nic twie, ciepl nych ob li czeń elek trycz -
nych ma szyn wy cią go wych, su sze nia sil ni ków elek trycz nych pomp głów -
nych, od wad nia nia ko palń, za po bie ga nia wy pad kom ra że nia prą dem oraz
em pi rycz no -ana li tycz nej me to dy oce ny za gro żeń prą da mi błą dzą cy mi
w pod zie miach ko palń. Ale je go za słu gi dla elek tro tech ni ki gór ni czej prze -
ja wia ją się przede wszyst kim w do rob ku prak tycz nym. O je go wkła dzie
w roz wój no wo cze sne go gór nic twa bar dzo po zy tyw nie pi sze m.in. Zbi -
gniew Biał kie wicz, stwier dza jąc: „Ta de usz Za rań ski był spe cja li stą w dzie -
dzi nie trak cji do ło wej, pod sta cji do ło wych, za si la nia ko palń, za bez pie cza -
nia sil ni ków urzą dzeń nad szy bi oraz pod szy bi. Udzie la jąc ja ko we ry fi ka tor
rad i za le ceń ich wy ko naw com wy cho wał wie lu war to ścio wych pro jek tan -
tów ko pal nia nych urzą dzeń elek trycz nych. Moż na śmia ło twier dzić, że nie
by ło na Ślą sku i Za głę biu ko pal ni, dla któ rej pro jek ty urzą dzeń, czy ma szyn
elek trycz nych nie prze szły by przez je go rę ce”. Chy ba trud no o lep szą oce -
nę do rob ku in ży nier skie go, jak ta wy żej przed sta wio na.

Za pra cę na uko wą oraz za pra cę w prze my śle gór ni czym od zna czo ny był
m.in. Krzy żem Ka wa ler skim OOP, a tak że Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na -
ro do wej. Pro fe sor T. Za rań ski żo na ty był z Zo fią z d. Hes sel, zmar łą w 1964
r. Żo na Pro fe so ra przez dłu gie la ta by ła ob łoż nie cho ra, a on był jej naj lep -
szym i naj czul szym pie lę gnia rzem.

Pro fe sor Ta de usz Za rań ski zmarł w 1977 r. Po cho wa ny zo stał w gro bow -
cu ro dzin nym na cmen ta rzu Ra ko wic kim w Kra ko wie.

Stu den ci i współ pra cow ni cy po wszech nie uwa ża li Ta de usza Za rań skie go
za jed ne go z naj bar dziej pra co wi tych i od da nych pra cy pe da go gicz nej na Po -
li tech ni ce pro fe so rów. Był bar dzo do brym dy dak ty kiem, wy ko rzy stu ją cym
swo je bo ga te do świad cze nia współ pra cy z prze my słem. Wśród stu den tów
cie szył się wiel kim sza cun kiem i sym pa tią. Uj mo wał ich swą wiel ką skrom -
no ścią, bez in te re sow no ścią i cał ko wi tym bra kiem zdol no ści ubie ga nia się
o za szczy ty. Miał przy tym du żą do zę od wa gi cy wil nej i śmia ło wy po wia dał
swe kry tycz ne uwa gi. Tak o nim mó wio no i pi sa no.

Za słu gi w... ko lej ce
Nic za tem dziw ne go, iż zo stał zgło szo ny wnio sek, aby imie niem pro fe so -

ra Ta de usza Za rań skie go na zwać je den z pla ców w Ka to wi cach. Oka zu je się,
iż nada nie imie nia uli cy, skwe ru, czy pla cu nie jest spra wą by naj mniej pro -
stą. Aby ta ka ini cja ty wa się zma te ria li zo wa ła po trzeb na jest opi nia Ze spo łu
ds. na zew nic twa ulic i pla ców Ra dy Mia sta. A ta mu si być po par ta licz ny mi
pra ca mi stu dial ny mi hi sto ry ków zaj mu ją cych się dzie ja mi Ślą ska oraz hi sto -
ry ków pra cu ją cych w IPN. Z po sie dzeń sto sow nych gre miów wy ni ka, że na -
zwa nie Imie niem wy bit ne go in ży nie ra uli cy, czy pla cu do praw dy ła twe nie
jest.. Dla cze go? Otóż, w spra wie prof. Ta de usza Za rań skie go Ko mi sja Or ga -
ni za cyj na Ra dy Miej skiej Ka to wic, do łą cza jąc wio sek rad ne go Ste fa na Gier -
lot ki z 15.11.2008 r. pro si Pa na Pre zy den ta Mia sta Ka to wi ce o wy stą pie nie
do Mu zeum Hi sto rii Ka to wic ce lem przy go to wa nia sto sow nej opi nii hi sto -
rycz nej. Ko mi sja pro si rów nież Pa na Pre zy den ta o wy stą pie nie z za py ta niem
do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – czy ist nie ją w za so bach In sty tu tu ma te ria -
ły do ty czą ce oso by prof. Ta de usza Za rań skie go? Po nad rok póź niej Ko mi sja
Or ga ni za cyj na Ra dy Miej skiej Ka to wic pro si z ko lei: po pierw sze o prze sła -
nie do Mu zeum Hi sto rii Ka to wic ko pii pi sma Biu ra Udo stęp nie nia i Ar chi -
wi za cji Do ku men tów IPN w Ka to wi cach z dnia 14 stycz nia 2009 r. z proś bą
o opra co wa nie szer sze go bio gra mu Ta de usza Za rań skie go, a tak że uzy ska nie
szcze gó ło wych in for ma cji dot. ww. oso by rów nież z in nych Od dzia łów In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej.

W pro to ko le z po sie dze nia Ko mi sji Or ga ni za cyj nej Ra dy Mia sta Ka to wi -
ce z dnia 20 lu te go 2009 r., czy ta my, iż ko mi sja na tym po sie dze niu, jed no -
gło śnie za opi nio wa ła nada nie pla co wi po ło żo ne mu na te re nie mia sta Ka to -
wi ce na z wę Ron do Oj ca Eu ze biu sza Hu chrac kie go, a po nad to na po sie dze -
niu uda ło się bez pro ble mo wo tj. jed no glo śnie po zy tyw nie za opi nio wać
„uchwa łę zmie nia ją ca uchwa łę w spra wie za sad i wy so ko ści diet przy slu gu -
ją cych rad nym Ra dy Miej skiej Ka to wic”.

Ma rek Mo mus
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K
o mi tet Ener ge ty ki Ją dro wej Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol -
skich zor ga ni zo wał w Po li tech ni ce War szaw skiej, w dniu 18 lu te -
go 2010 r., ko lej ne se mi na rium do ty czą ce ener ge ty ki ją dro wej. Tym
ra zem głów ny te mat ob rad brzmiał: „Aspek ty eko no micz ne ener -

ge ty ki ją dro wej”. Ze bra ni wy słu cha li re fe ra tu doc. dr. inż. An drze ja
Strup czew skie go, wi ce pre ze sa Sto wa rzy sze nia Eko lo gów na Rzecz Ener -
gii Nu kle ar nej SE REN. Z przed sta wio nych da nych wy ni ka ło, że ener ge ty -
ka ją dro wa w świe cie jest obec nie jed nym z naj sil niej pre fe ro wa nych spo -
so bów po zy ski wa nia ener gii elek trycz nej. 

Na atrak cyj ność ener ge ty ki dla roz wo ju go spo da rek wie lu kra jów świa -
ta wpły wa m. in. jej wy so ki sto pień nie za wod no ści i dys po zy cyj no ści.
Współ czyn ni ki mo cy za in sta lo wa nej w elek trow niach ją dro wych nie ma ją
so bie rów nych wśród in nych źró deł ener gii. (Przy cza sie pra cy elek trow ni
peł ną mo cą: ciepl ne i ją dro we – 7000/rok, wia tro we na mo rzu: 3066h/rok,
wia tro we na lą dzie: 2190h/rok).

Do bez sprzecz nych atu tów ener ge ty ki ją dro wej na le ży za li czyć: brak
emi sji dwu tlen ku wę gla, co nie po wo du je skut ków na tu ry fi nan so wej (ka -
ry za prze kro cze nie li mi tu CO2).Czę sto pod no szo ną przez prze ciw ni ków ener ge ty ki ją dro wej kwe stią
jest ko niecz ność li kwi da cji elek trow ni ją dro wych po za koń cze niu ich eks -
plo ata cji. Re fe rent omó wił rów nież i to za gad nie nie. Ener ge ty ka ją dro wa
bie rze peł ną od po wie dzial ność za uniesz ko dli wia nie od pa dów, tj. za pew nia
fun du sze na ich usu wa nie z bios fe ry oraz li kwi da cję EJ po okre sie jej użyt -
ko wa nia. Na przy kład w USA przed się bior stwa ener ge ty ki ją dro wej gro -
ma dzą środ ki fi nan so we na li kwi da cję elek trow ni od kła da jąc na spe cjal -
nym opro cen to wa nym kon cie 0,1 do 0,2 cen ta/k/wh. W Pol sce pro po nu je
się, aby kon to to by ło za rzą dza ne przez NFO ŚiGW. Do koń ca 2005 r.
w świe cie prze pro wa dzo no peł ną li kwi da cję 8 EJ i od da no ich te ren w po -
sta ci zie lo ne go po la do użyt ko wa nia bez żad nych ogra ni czeń.

Z do stęp nych da nych li te ra tu ro wych wy ni ka, że po da wa ne są róż ne kosz -
ty zwią za ne z eks plo ata cją elek trow ni ją dro wych. Za le ży to oczy wi ście
od ro dza ju re ak to rów. Nie mniej jed nak czę sto moż na spo tkać opra co wa nia
gdzie kosz ty są nie pra wi dło wo ob liczo ne. I tak np. w ma te ria le przy go to wa -
nym przez In sty tut dla Eko ro zwo ju – zda niem doc. A. Strup czew skie go
– za wy żo no kosz ty pa li wa. Tym cza sem, jak stwier dził re fe rent – niż sze
kosz ty pa li wa dla elek trow ni ją dro wych uwzględ nia na wet or ga ni za cja Gre -
en pe ace. Oczy wi ście, co do wy so ko ści na kła dów in we sty cyj nych wia do mo
po wszech nie, iż na EJ są one wyż sze niż na elek trow nie wę glo we. Jed nak
sa mo spa la ne pa li wo w EJ jest o wie le tań sze, co tym sa mym czy ni in we sty -
cje w dzie dzi nie ener ge ty ki ją dro wej opła cal ny mi. Z przed sta wio nych wy -
li czeń przez doc. A. Strup czew skie go wy ni ka, iż obec nie ener ge ty ka ją dro -
wa oka zu je się naj tań szym źró dłem po zy ski wa nia ener gii elek trycz nej.

Szcze gó ło wo omó wio no wa run ki fi nan so wa nia elek trow ni ją dro wych
przy go to wa ne przez Agen cję Ryn ku Ener gii (opra co wa nie z grud nia 2009
ro ku).

Re fe rent i dys ku tan ci ak cen to wa li po zy tyw ne aspek ty roz wo ju ener ge -
ty ki ją dro wej – brak emi sji tlen ków siar ki, azo tu, py łów, me ta li cięż kich.
Od nie sio no się też do da wek pro mie nio wa nia, któ re – wg prze ciw ni ków
ener ge ty ki ją dro wej – mo gą mieć ujem ny wpływ na stan zdro wia miesz -
kań ców te re nów, na któ rych lo ka li zo wa ne są si łow nie ato mo we. Tzw.
daw ka ko lek tyw na prze wi dy wa na dla li kwi da cji EJ Ma ine Yan kee okre -
ślo na zo sta ła na 5,7 oso bo -Sv, a w prak ty ce oka za ło się, że wy nio sła ona
tyl ko2,7 oso bo -Sv. 

Zna mien ne jest, że – na przy kład – róż ni ca w wiel ko ści tła pro mie nio wa -
nia na tu ral ne go w Fin lan dii (7 mSv/rok) i w Pol sce (2,5 mSv/rok) jest sto -
sun ko wo du ża i wy no si 4,5 mSv/rok. Miesz ka nie za tem w cią gu ca łe go ro -
ku na te re nie po by łej EJ spo wo du je przy ję cie daw ki do dat ko wej pro mie -
nio wa nia, ja ką otrzy ma my je śli wy je dzie my z Pol ski do Fin lan dii za le d wie
na okres ośmiu dni. To po rów na nie świad czy o tym, że oba wa o złe skut ki
dla zdro wia nie jest uza sad nio na obiek tyw nie. 

Wy ni ki Stu dium Exter nE, 93-2001. Kry te rium – kosz ty ze wnętrz ne, tj.
kosz ty pła co ne przez spo łe czeń stwo (za stra tę zdro wia, przed wcze sne zgo -
ny, znisz cze nie śro do wi ska) oka za ły się dla ener ge ty ki ją dro wej wy so ce
po zy tyw ne. Na le ży za zna czyć, iż przy ob li cza niu kosz tów ze wnętrz nych
oce nie pod da wa no wszyst kie źró dła ener gii i ro dza je ener ge ty ki, a bra no
pod uwa gę łącz ne kosz ty dla ca łe go cy klu bu do wy elek trow ni, jej pra cy i li -
kwi da cji. Do mi nu ją cym ne ga tyw nym wpły wem oka za ło się skró ce nie cza -
su ży cia lu dzi wsku tek za cho ro wań po wo do wa nych przez emi sję za nie -
czysz czeń do at mos fe ry.

Wy ni ki pro gra mu UE Exter neE jed no znacz nie wy ka za ły, że EJ na le żą
do źró deł ener gii o naj mniej szych kosz tach ze wnętrz nych. Naj niż sze tzw.
kosz ty ze wnętrz ne po wo du je ener gia wia tru, ener gia ją dro wa i hy dro ener -
gia, naj więk sze – spa la nie wę gla i ro py, zaś śred nie – spa la nie ga zu i uży -
cie ogniw sło necz nych

Pod czas se mi na rium pre zen to wa no przy kła dy spraw nej li kwi da cji wy -
eks plo ato wa nej elek trow ni ją dro wej w USA, za kła dów pro duk cji pa li wa
plu to no we go w Wiel kiej Bry ta nii oraz ja poń skie go po ka zo we go re ak to ra.
Po dzie lo no się tak że do świad cze niem z li kwi da cji re ak to ra Ewa w Świer ku.

Przy po mnia no, iż pol skie fir my – w ilo ści kil ku na stu – bra ły czyn ny
udział w bu do wie elek trow ni ją dro wej w Żar now cu.

Wie le miej sca po świe co no na za pre zen to wa nie ko rzy ści pły ną cych
z pro duk cji ener gii ją dro wej w ska li ca łej go spo dar ki. Wśród za let na le ży
ko niecz nie wy mie nić: ni skie ce ny pro duk cji ener gii, czyst sze śro do wi sko
dla wszyst kich miesz kań ców oraz nie kwe stio no wa ny po stęp na uki i tech -
ni ki. A ja kie ko rzy ści mo że przy nieść ener ge ty ka ją dro wa w Pol sce śro do -
wi skom lo kal nym? No we, atrak cyj ne miej sca pra cy (ok. jed ne go ty sią ca
pra cow ni ków sta łych, w fa zie bu do wy po nad ty siąc firm, 4 tys. osób
przy bu do wie 1-go blo ku EPR). 

Wpływ po dat ków do ka sy lo kal nej? Na przy kład: elek trow nia ją dro wa
w Oli ki lu oto w Fin lan dii od pro wa dzi ła za 2007 r. 4,2 mln ero do bu dże tu
gmi ny tyl ko z ty tu łu po dat ków od nie ru cho mo ści. Elek trow nia ją dro wa we
Flam ma nvil le we Fran cji co ro ku wpła ca 25 mln eu ro z ty tu łu po dat ków lo -
kal nych. Sza cu je się, iż w Pol sce pod czas eks plo ata cji by ło by to ok. 20 mln
eu ro po dat ków. Wszyst kie za mó wie nia dla EJ po przez fir my miej sco we są
sza co wa ne w ska li rocz nej na ok. 37 mln eu ro. Zna mien ny przy kład z USA
– EJ w In dian Po int re ali zu je 30% swo ich za mó wień w oko licz nych hrab -
stwach. War tość tych za mó wień wy no si rocz nie ok. 450 mln do la rów.

Na „ty tu ło we za py ta nie” ni niej sze go tek stu, wy pa da w świe tle po wyż -
szych ar gu men tów od po wie dzieć: wy bór ener ge ty ki ją dro wej dla Pol ski
jest słusz ny, bo wy ni ka z ra cjo nal nych prze sła nek tech nicz nych, eko no -
micz nych i śro do wi sko wych.

An na i Ma rek Biel scy 
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Dlaczego wybór opcji rozwoju energetyki
jądrowej w Polsce jest słuszny?
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K
siąż ka prof. Ma ria na Mił ka „Pro -
ble my z pa kie tem kli ma tycz no -
-ener ge tycz nym” jest sil nym gło semw od by wa ją cej się dys ku sji na te matglo bal ne go ocie ple nia. Au tor pre zen tu jew niej od mien ny po gląd od gło szo ne goprzez Mię dzy na ro do wy Pa nel ds. Zmia ny

Kli ma tu (IPCC). W spo sób rze czo wy uza -sad nia, że to wła śnie zmia ny tem pe ra tu ry,spo wo do wa ne zja wi ska mi, na któ re czło -wiek nie ma żad ne go wpły wu są przy czy nąwzro stu stę że nia CO2 w at mos fe rze. Ana li zazja wisk jest przed sta wio na na tle dzia łań po -dej mo wa nych przez ONZ oraz Unię Eu ro -pej ską, zwią za nych z mi ni ma li za cją emi sjiCO2 – ja ko przy czy ny zmian kli ma tycz nych.Wpro wa dze niem do tych za gad nień jestprzed sta wio na w pierw szym roz dzia le po li -ty ka ener ge tycz na UE przy ję ta w 2007 r.Na tym tle przed sta wio no hi sto rię „wal ki”z glo bal nym ocie ple niem, wska zu jąc nafakt, że każ de dzia ła nie do ty czą ce ogra ni -cze nia emi sji CO2 spo ty ka ło się z re ak cjąprze ciw ni ków po glą du o wi nie CO2 za glo -bal ne ocie ple nie. Po kon fe ren cji w Rio deJa ne iro prze szło 4 tys. uczo nych pod pi sa łotzw. „Apel he idel ber ski”. Po usta le niachpod ję tych na kon fe ren cji w Kio to ok. 30 tys.uczo nych pod pi sa ło „De kla ra cję ore goń -
ską”, m.in. wzy wa ją cą rząd Sta nów Zjed no -czo nych do od rzu ce nia Pro to ko łu z Kio to.Jak z te go wy ni ka, od sa me go po cząt ku„wal ki” z glo bal nym ocie ple niem po glą dyna ro lę róż nych zja wisk fi zy kal nychw kształ to wa niu kli ma tu by ły roz bież ne.Dla te go w książ ce prze ana li zo wa no zja wi -ska fi zy kal ne po wo du ją ce „efekt szklar nio -wy”, wy cho dząc od po chła nia nia w chmu -rach, w wy ni ku re zo nan sów czą stecz ko -wych, ener gii o czę sto tli wo ściach re zo nan -so wych z wid ma pro mie nio wa nia sło necz -ne go. W związ ku z tym na stę pu je wzrosttem pe ra tu ry chmur, co skut ku je ogra ni cze -niem pro mie nio wa nia ter micz ne go Zie mii tym sa mym wzro stem jej tem pe ra tu ry. Na -le ży za uwa żyć, że wzrost tem pe ra tu ry Zie mizwięk sza pa ro wa nie wo dy z oce anów i tymsa mym zwięk sza za chmu rze nie. Z ana li zy„wy cięć” czę sto tli wo ści wid ma wy ni ka, żegłów ną przy czy ną wzro stu tem pe ra tu rychmur są re zo nan se wy stę pu ją ce w czą stecz -ce wo dy i sza cu je się, że ich wpływna wzrost tem pe ra tu ry Zie mi wy no si prze -szło 90%.Jak już wspo mnia no, na zmia nę tem pe ra -tu ry Zie mi ma wpływ wie le zja wisk, o któ -rych w książ ce rów nież wspo mnia no. Jed -

nak au to rzy Ra por tów IPCC, przy ta cza jącwy rwa ne z ca ło ścio wej ana li zy zja wiskprzy kła dy, wy two rzy li at mos fe rę, w któ rejmoż li we sta ło się przy ję cie m.in. Pa kie tukli ma tycz no-ener ge tycz ne go.W książ ce po sta wio no za sad ni cze py ta niedo ty czą ce skut ku i przy czy ny – i na pod sta -wie zna nych wy kre sów wzro stu tem pe ra tu ryZie mi oraz wzro stu stę że nia CO2 w at mos fe -rze od po wie dzia no na to py ta nie. Na le ży za -uwa żyć, że oba wy kre sy są ry so wa ne w róż -ny spo sób – je den li nią ła ma ną, dru gi cią głąi przed sta wio ne w róż nej ska li cza so wej, co

unie moż li wia wy cią gnię cie ja kich kol wiekwnio sków. Do pie ro na ło że nie wy kre sówna sie bie i do pa so wa nie za po mo cą kom pu -te ra skal cza so wych po ka zu je, że po wzro -ście tem pe ra tu ry na stę pu je z pew nym opóź -nie niem, wy ni ka ją cym z du żej sta łej cza so -wej obiek tu ja kim jest Zie mia, przy śpie sze -nie wzro stu stę że nia CO2. Po dob nieprzy zmniej sze niu tem pe ra tu ry na stę pu jepo pew nym cza sie spo wol nie nie wzro stutem pe ra tu ry. Efekt ten wy stę pu je w ca łymza kre sie wy kre su i trud no uznać go za przy -pad ko wy. W dal szej czę ści książ ki opi sa no dzia ła niazwią za ne z przyj mo wa niem i wdra ża niemPa kie tu kli ma tycz no-ener ge tycz ne go. Zwró -co no szcze gól ną uwa gę na kosz ty, ja kie zewzglę du na spe cy ficz ną sy tu ację Pol ski – do -mi nu ją cą ener ge ty kę wę glo wą, po nie sie naszkraj. Kry tycz nie od nie sio no się do pla nówse kwe stra cji CO2, uzna jąc że jest to „śle paulicz ka”. Za gad nie nia oma wia ne w książ cesą po wią za ne z do ku men ta mi praw ny mi– dy rek ty wa mi, usta wa mi lub pro jek ta miustaw. Spra wia to, że książ ka sta no wi jed no -cze śnie prze wod nik po ak tu al nych, naj waż -niej szych ak tach le gi sla cyj nych do ty czą cychener ge ty ki.Ze wzglę du na ak tu al ność i wa gę za gad -nień oma wia nych w książ ce jest ona god napo le ce nia nie tyl ko dla spe cja li stów, ale dlawszyst kich, któ rzy chcą upo rząd ko wać swo -ją wie dzę w za kre sie „glo bal ne go ocie ple -nia”. Jest ona do stęp na (do po bra nia) na stro -nie in ter ne to wej IGE iOŚ www.ige os.pl.
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„Problemy z pakietem
klimatyczno-energetycznym”

Prof. dr hab. inż. Ma rian Mi łek uro dził się 20 ma ja 1945 r. w Ka to wi cach.
W la tach 1965–70 stu dio wał na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki Ślą skiej.
W okre sie tym za an ga żo wał się w dzia łal ność Fran cisz kań skie go Ośrod ka Dusz -
pa ster stwa Aka de mic kie go (FO DA) w Ka to wi cach – Pa new ni kach. 

Po stu diach pra co wał w Po li tech ni ce Ślą skiej, bro niąc w ro ku 1976 dok to rat.
Od ro ku 1980 był człon kiem Ko mi sji Za kła do wej NZSS So li dar ność Po li tech ni ki
Ślą skiej. W okre sie wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go ak tyw nie włą czył się w ruch
Oa zy Ro dzin w Gli wi cach. W ro ku 1982 uzy skał sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go.

Od ro ku 1987 Pra co wał w Wyż szej Szko le In ży nier skiej, gdzie peł nił po cząt ko -
wo funk cję pro rek to ra (1987–90) oraz rek to ra (1990–96). W tym okre sie do pro -
wa dził do prze kształ ce nia Wyż szej Szko ły In ży nier skiej w Po li tech ni kę Zie lo no -
gór ską.

Na stęp nie peł nił funk cję wo je wo dy zie lo no gór skie go. 
W 1998 ro ku zo stał pierw szym rek to rem obec nej Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Su le cho -

wie, o któ rej utwo rze nie za bie gał i któ rą do pro wa dził do roz kwi tu. Uru cho mił w uczel ni mię dzy in ny mi
kształ ce nie w kie run kach zwią za nych z rol nic twem, tak bar dzo po trzeb nych re gio no wi. W okre sie peł -
nie nia funk cji rek to ra, któ ra trwa ła do 2007 r., sku tecz nie wspo ma gał dzia łal ność Ka to lic kie go Sto wa -
rzy sze nia Mło dzie ży. Pro fe sor jest ini cja to rem po wsta nia no we go kie run ku w PWSZ w Su le cho wie
– „ener ge ty ki”. Od 2007 jest Dy rek to rem In sty tu tu Po li tech nicz ne go w uczel ni. 

Peł nił rów nież funk cję Pod se kre ta rza Sta nu w MSP, przy czy nia jąc się m.in. do bu do wy blo ku ener -
ge tycz ne go w Elek tro cie płow ni Zie lo na Gó ra.

W la tach 2005–2007 był nie za leż nym Se na to rem RP. W cza sie trwa nia ka den cji peł nił funk cję Wi ce -
prze wod ni czą ce go Par la men tar ne go Ze spo łu ds. Ener ge ty ki. 

Jest au to rem lub współ au to rem ok. 80 pu bli ka cji oraz 12 ksią żek do ty czą cych te ma ty ki do kład nych
po mia rów elek trycz nych prze twor ni ków po mia ro wych oraz po mia rów wiel ko ści nie elek trycz nych.



Po Szczycie
Klimatycznym
w Kopenhadze

W dniu 12 stycz nia 2010 r., w Ho te lu Mar riott w War sza wie od by łosię spo tka nie z przed sta wi cie la mi Mi ni ster stwa Śro do wi ska, uczest -ni ka mi ONZ -owskie go Szczy tu Kli ma tycz ne go w Ko pen ha dzew grud niu 2009 r.Mów cy zre la cjo no wa li prze bieg i koń co we re zul ta ty, spo dzie wa ne kie -run ki dal sze go roz wo ju ONZ -owskiej dys ku sji i uzgod nień w spra wie za -po bie ga nia nie ko rzyst nym zmia nom kli ma tu. Ocze ki wa ne kon se kwen cjeszczy tu oraz de cy zji Ko mi sji Eu ro pej skiej dla pol skiej ener ge ty ki i pol -skiej go spo dar ki by ły przed mio tem wy stą pień i dys ku sji na spo tka niu.

Znowelizowane
Prawo zamówień

publicznych

Bio rąc pod uwa gę da le ko idą ce zmia ny za war te w ostat nich no we li -za cjach usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych, Izba Go spo dar czaEner ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska or ga ni zu je se mi na ria dla za ma -wia ją cych i wy ko naw ców uczest ni czą cych w po stę po wa niacho udzie le nie za mó wie nia w dzie dzi nie ener ge ty ki.Zno we li zo wa ne Pra wo za mó wień pu blicz nych od cho dzi od in sty tu -cji pro te stów, a utrzy mu je bar dzo zmie nio ny tryb od wo ła nia. Zbyt czę -sto udzie la ne by ły za mó wie nia z wol nej rę ki i dal sze nad uży wa nie te -go try bu za gro żo ne bę dzie wy so ki mi ka ra mi.Te i wszyst kie po zo sta łe prze pi sy no wej usta wy by ły przed mio temse mi na rium pro wa dzo ne go przez wy bit ne go znaw cę te ma ty ki Wło -dzi mie rza Dzier ża now skie go z Gru py Do rad czej Sien na, by łe go Wi -ce pre ze sa Urzę du Za mó wień Pu blicz nych. W cza sie se mi na rium moż -na by ło za da wać py ta nia pro wa dzą ce do wy ja śnie nia wszel kich wąt pli -wo ści i pro ble mów.Dla za in te re so wa nych z po łu dnio wej czę ści Pol ski se mi na rium by łoprze pro wa dzo ne w dniu 19 stycz nia 2010 r. w sa li wy kła do wej PKEElek trow ni Ła zi ska. Dla za in te re so wa nych z cen tral nej i pół noc nejczę ści Pol ski se mi na rium od by ło się 27 stycz nia 2010 r. w sie dzi bieIzby, ul. Kru cza 6/14, w War sza wie.

Energetyka
– podstawy wiedzy

Po li tech ni ka War szaw ska przy współ pra cy z Izbą Go spo dar cząEner ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska po sta no wi ły uru cho mić szko le nieza wo do we „Ener ge ty ka – pod sta wy wie dzy”. Szko le nie prze zna -czo ne jest dla osób za trud nio nych w ener ge ty ce lub w fir mach i in sty -tu cjach zwią za nych z ener ge ty ką, człon ków rad nad zor czych spół ek,nie po sia da ją cych peł ne go wy kształ ce nia ener ge tycz ne go, a pra gną -cych uzu peł nić bądź po głę bić swo ją wie dzę w za kre sie ener ge ty ki.Ta kie szko le nie or ga ni zo wa ne było przez Izbę z Po li tech ni ką War -szaw ską kil ka lat te mu i uczęsz cza ło oraz ukoń czy ło go sze reg osób,w tym ze szcze bla kie row ni cze go firm i or ga nów pań stwo wych od po -wie dzial nych za ener ge ty kę.Pro gram szko le nia obej mu je 60 go dzin wy kła do wych a se mi na riaprze pro wa dzo ne bę dą na Po li tech ni ce War szaw skiej w so bo ty i w nie -dzie le po cząw szy od 6 marca 2010 r. a skoń czyw szy w czerw cu2010 r. (6 spo tkań so bot nio -nie dziel nych).Każ dy z uczest ni ków otrzy ma dy plom ukoń cze nia szko le nia na Po -li tech ni ce War szaw skiej.

Odnawialne
źródła energii

Po raz dzie sią ty Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do -wi ska wraz z Tar ga mi Kiel ce zor ga ni zowała kon fe ren cję pn. „Od na -wial ne Źró dła Ener gii”, któ ra od była się 3 i 4 mar ca br. to wa rzy szącTar gom ENEX 2010 w Kiel cach.Jak wia do mo od na wial ne źró dła ener gii od gry wa ją w pol skiej ener -ge ty ce co raz więk szą ro lę i ich udział bę dzie znacz nie wzra stał do cze -go ob li gu je „Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski do 2030 r.” oraz unij ne dy -rek ty wy. Ich roz wój za pew nia przy tym do sko na ły biz nes dla in we sto -rów i firm eks plo atu ją cych te źró dła ener gii.Kon fe ren cja była w tym ro ku wy jąt ko wo bo ga ta w wy stą pie nia przed sta -wi cie li wy spe cja li zo wa nych or ga ni za cji i firm. Omó wili oni per spek ty wyroz wo jo we i pro ble ma ty kę ener ge ty ki wia tro wej, wod nej, spa la nia i współ -spa la nia bio ma sy oraz ener ge ty ki so lar nej. Przed sta wi cie le elek trow ni zre -la cjo nowali swo je do świad cze nia ze spa la nia i współ spa la nia bio ma sy.W cza sie przerw moż na się było za po znać z bo ga tą eks po zy cją np. róż -ne go ro dza ju bio ma sy czy też urzą dzeń dla ener ge ty ki konwencjonalnej,wia tro wej, so lar nej.

Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska oraz fir maRe zul tat s.c. zorganizowały se mi na rium:I. ,,Kom pen dium wie dzy o rusz to wa niach”, któ re od było się 22stycz nia 2010 r.II. „Rusz to wa nia na bu dowie – pro jek ty, przy go to wa nie tech -nicz ne”, któ re od było się 19 lu te go 2010 r.Oba se mi na ria od były się w sie dzi bie Izby Go spo dar czej Ener ge ty -ki i Ochro ny Śro do wi ska w War sza wie.Rusz to wa nia zna la zły sze ro kie za sto so wa nie nie tyl ko w ty po wymbu dow nic twie lecz tak że w bu dow nic twie prze my sło wym i prze my śleener ge tycz nym. Nie ste ty, bu dow nic two w tym rusz to wa nia, na le żytak że do naj bar dziej „wy pad ko wych” sek to rów go spo dar ki. Skom pli -ko wa ne kon struk cje rusz to wa nio we w obiek tach prze my sło wych ty puelek trow nie, elek tro cie płow nie, za kła dy ener ge tycz ne, wy ma ga jądu żej wie dzy, któ ra po zwo li na wy eli mi no wa nie nie pra wi dło wo ści

wy stę pu ją cych przy kon struk cji rusz to wań, czy za nie dbań or ga ni za -cyj no -tech nicz nych.Ofer ta cy klu se mi na riów o rusz to wa niach da je moż li wość uczest -ni kom za po zna nia się z wy bra ny mi za gad nie nia mi oraz pod su mo-wa nia pro ble mów na pa ne lach dys ku syj nych koń czą cych każ de se -mi na rium.Se mi na ria wie dzy o rusz to wa niach ma ją na ce lu za rów no po zy -ska nie przez uczest ni ków kur su nie zbęd nych in for ma cji z za kre su bu -do wy i eks plo ata cji rusz to wań, jak i rów nież pod nie sie nie wie dzy z za -kre su norm praw nych oraz wie dzy teo re tycz nej oraz prak tycz nej zwią -za nej z ob słu gą i eks plo ata cją rusz to wań bu dow la nych.Seminaria zo stały przy go to wa ne przez eks per tów zwią za nych z ryn -kiem rusz to wa nio wym w Pol sce. Wy kła dow cy zaś po sia da ją nie tyl kowie dzę teo re tycz ną, lecz tak że du że do świad cze nie prak tycz ne w bu -do wie i eks plo ata cji rusz to wań.
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Seminaria wiedzy o rusztowaniach
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Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska oraz Za -kła dy Po mia ro wo -Ba daw cze Ener ge ty ki „ENER GO PO MIAR”Sp. z o.o. za pra sza ją na kon fe ren cję pt. „Ener ge ty ka ją dro waszan są dla pol skie go prze my słu i firm usłu go wych”, któ ra od -będzie się 24 mar ca 2010 r. w Ho te lu Mar riott w War sza wie.Re ali za cja pro gra mu ją dro we go w Pol sce sta wia za rów no przed rzą -dem, jak i sek to rem ener ge tycz nym i prze my sło wym no we wy zwa nia.Or ga ni zo wa na wspól nie przez IGE iOŚ i ENER GO PO MIAR kon fe -ren cja po zwo li na przed sta wie nie tych ob sza rów wdra ża nia pro gra mują dro we go w Pol sce, któ re mo gą stać się szan są dla pol skich przed się -biorstw na roz wój, zdo by cie no wych kom pe ten cji, roz sze rze nie ofer tyusług, a co za tym idzie – po zy ska nie no wych zle ceń. Po nad to or ga ni za to rzy sta wia ją so bie za cel zi den ty fi ko wa nie pólwspół pra cy Peł no moc ni ka Rzą du ds. Ener ge ty ki Ją dro wej i przed się -biorstw za in te re so wa nych udzia łem we wdra ża niu pro gra mu ją dro we -go – po cząw szy od fa zy przy go to waw czej, po przez bu do wę in fra struk -tu ry rze czo wej, za ple cza na uko we go, edu ka cję, two rze nie oto cze niale gi sla cyj ne go, po bu do wę blo ków ją dro wych oraz nie zbęd nych in we -sty cji to wa rzy szą cych.Za pro sze ni eks per ci przed sta wią wy ma ga nia do ty czą ce kom pe ten cjipra cow ni ków, upraw nień i stan dar dów ja ko ścio wych, ja kie sta wia nebę dą przed fir ma mi za mie rza ją cy mi uczest ni czyć w bu do wie elek -trow ni ją dro wych w Pol sce. Pod czas kon fe ren cji zo sta ną za pre zen to wa ne do świad cze nia kra jo -wych firm bu dow la no -mon ta żo wych, któ re obec nie bio rą udział w bu -do wie elek trow ni ato mo wych w in nych kra jach eu ro pej skich. Swo jąwie dzą na te mat pla no wa nia in we sty cji i peł nie nia funk cji kon sul tan ta

przy bu do wie elek trow ni ją dro wej po dzie lą się z uczest ni ka mi eks per -ci – prak ty cy ze Szwaj ca rii i Sło wa cji. Ze wzglę du na opi sa ną po wy żej te ma ty kę kon fe ren cja skie ro wa najest do przed sta wi cie li mi ni sterstw, urzę dów i or ga ni za cji rzą do wych,któ re uczest ni czą w przy go to wa niach do re ali za cji pro gra mu ener ge ty -ki ją dro wej w Pol sce, przed się biorstw sek to ra ener ge tycz ne go, prze -my sło we go i usłu go we go, uczel ni.Kon fe ren cja umoż li wi po sze rze nie prak tycz nej wie dzy w sze ro kimob sza rze za gad nień do ty czą cych pro ce su re ali za cji in we sty cji ją dro -wych, a tak że wy mia nę po glą dów i twór czą dys ku sję przed sta wi cie lirzą du, ad mi ni stra cji, przed się biorstw i na uki.

Energetyka jądrowa
szansą dla

polskiego przemysłu
i firm usługowych

IIZZBBAA  GGOOSSPPOODDAARRCCZZAA
EENNEERRGGEETTYYKKII

II  OOCCHHRROONNYY  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA

Integruje
Doradza

Promuje

Integruje
Doradza

Promuje
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Kalendarz Imprez (plan)
Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska w 2010 r.

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

L.p. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator

1 12 styczeń „Konsekwencje konferencji klimatycznej Warszawa IGEiOŚ przy współpracy
w Kopenhadze dla energetyki” Min. Środowiska

2 19 styczeń Seminarium „Prawo zamówień publicznych PKE El. Łaziska IGEiOŚ
po nowelizacjach”

3 22 styczeń Seminarium I „Kompendium wiedzy Warszawa IGEiOŚ, Rezultat
o rusztowaniach”

4 27 styczeń Seminarium „Prawo zamówień publicznych Warszawa IGEiOŚ
po nowelizacjach”

5 19 luty Seminarium II „Rusztowania na budowie Warszawa IGEiOŚ, Rezultat
– projekty, przygotowanie techniczne”

6 marzec-czerwiec Szkolenie zawodowe „Współczesna energetyka” Warszawa, PW IGEiOŚ i Politechnika
Warszawska 

7 3-4 marzec Konferencja „Odnawialne Źródła Energii”, Kielce IGEOŚ przy współpracy
towarzysząca targom ENEX Targi Kielce

8 24 marzec Konferencja „Energetyka jądrowa szansą dla Warszawa IGEOŚ przy współpracy
polskiego przemysłu i firm usługowych” Energopomiar Gliwice 

9 25 marzec Konferencja „Plany inwestycyjne Kozienice IGEiOŚ przy współpracy ENEA
i rozwojowe ENEA”

10 kwiecień Konferencja „Plany inwestycyjne i rozwojowe Bełchatów/Opole IGEiOŚ przy współpracy PGE
PGE Bełchatów”

11 16 kwiecień Konferencja „Potencjał ludzki w okresie zmian Warszawa IGEiOŚ przy współpracy
– strategiczne wyzwania dla branży energetycznej” Hay Group

12 kwiecień Konferencja „Plany inwestycyjne i rozwojowe Gdynia IGEiOŚ przy współpracy 
ENERGA” ENERGA

13 kwiecień Szkolenie w zakresie rusztowań Warszawa IGEiOŚ, Rezultat

14 kwiecień Konferencja „Współspalanie drewna w energetyce” Mazury IGEiOŚ przy współpracy
z Dyrekcją Generalną Lasów
Państwowych 

15 maj Konferencja „Przyszłość Energetyki  na węglu” Zakopane IGEiOŚ 

16 maj Turniej Piłkarski Energetyków Warszawa, Bemowo IGEiOŚ

17 18-20 maj Konferencja towarzysząca Targom Expopower Poznań IGEOŚ, MTP. PTPiREE, SEP

18 26 maj Walne Zgromadzenie Wyborcze – spotkanie Warszawa IGEiOŚ
integracyjne

19 27 maj Polska elektroenergetyka – realia, problemy, Warszawa IGEiOŚ 
dylematy

20 wrzesień Plany inwestycyjne i rozwojowe elektrociepłowni Warszawa IGEiOŚ

21 14-16 wrzesień Targi ENERGETAB Bielsko Biała IGEOŚ, ZIAD

22 październik VII konferencja polsko-niemiecka Zielona Góra IGEOŚ, LTnRRE
„Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec”

23 październik Jubileusz Dyspozytorów PSE – Operator Zakopane IGEiOŚ przy współpracy
PSE Operator 

24 listopad Konferencja „Wyzwania stojące przed polskim IGEOŚ
ciepłownictwem w świetle Dyrektyw UE”

25 23-26 listopad Konferencja towarzysząca targom POLEKO Poznań IGEOŚ, MTP

26 grudzień Spotkanie wigilijno-noworoczne Warszawa IGEOŚ



INFORMACJE

33

DE CY ZJA O PO DZIA LE 
ŚROD KÓW NE R300

2 lu te go ko mi tet UE ds. zmian kli ma tu (Cli ma te Chan ge Com mit -tee) pod jął de cy zję o ce lach, na któ re prze ka za ne zo sta ną wpły wy zesprze da ży „re zer wy dla no wych źró deł” Eu ro pej skie go Sys te muHan dlu Emi sja mi (New En trants” Re se rve, NE R300), sta no wią -cej 300 mln upraw nień do emi sji CO2. W związ ku z tą de cy zją moż -li we bę dzie roz po czę cie pro ce su apli ko wa nia o środ ki na fi nan so -wa nie du żych pro jek tów de mon stra cyj nych, któ re po win ny zo staćwdro żo ne przed koń cem ro ku 2015.Po ro zu mie nie państw człon kow skich sta no wi, że fi nan so wa nebę dzie osiem in sta la cji wy chwy ty wa nia i prze cho wy wa nia CO2oraz 34 pro jek ty zwią za ne z od na wial ny mi źró dła mi ener gii. W każ -dym kra ju człon kow skim środ ki uzy ska co naj mniej jed no przed się -wzię cie.Se lek cja pro jek tów prze pro wa dzo na zo sta nie w dwóch run dach,w wy ni ku któ rych kwo ty ze sprze da ży od po wied nio 100 i 200 mlnpo zwo leń na emi sję prze zna czo ne bę dą na kon kret ne pro jek ty. Środ -ki te po kry ją 50% kosz tów in we sty cji. Wy ło nie nie pro po zy cji pro -jek tów i od po wied nie ich przy go to wa nie, tak by speł nia ły od no śnekry te ria, na le żeć bę dzie do po szcze gól nych państw. Wnio ski o fi -nan so wa nie, za wie ra ją ce ana li zy tech nicz ne i fi nan so we, skła daćbę dą ad mi ni stra cje rzą do we bez po śred nio do Eu ro pej skie go Ban kuIn we sty cyj ne go, któ ry zaj mie się zby ciem praw do emi sji CO2. Płat -no ści prze wi du je się w okre sach rocz nych, od po wied nio do za awan -so wa nia prac. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 05-02-2010
CE LE RE DUK CJI EMI SJI GA ZÓW 

CIE PLAR NIA NYCH DO RO KU 2030
We dług naj now sze go ra por tu IEA, o któ rym mo wa wy żej, re duk -cja emi sji zwią za nych z wy ko rzy sta niem ener gii o naj mniej 8%w okre sie od 2007 do 2030 ro ku, tak by moż li wa by ła sta bi li za cjaglo bal nej za war to ści CO2 na po zio mie 450 ppm, przy któ rym wzrostglo bal nej tem pe ra tu ry nie prze kro czy 2°C (sce na riusz roz wo ju sys -te mów ener ge tycz nych „450”), wy ma ga ogra ni cze nia po zio mu emi -sji w Eu ro pie o 41%, czy li od 3,9 Gt w ro ku 2007 do 2,3 Gt w ro -ku 2030. Zgod nie ze sce na riu szem „450”, dla ce lów ogra ni cze nia emi sjiwę gla z ob sza ru UE klu czo we zna cze nie mieć bę dzie efek tyw nośćener ge tycz na, na któ rą przy pa dać ma trze cia część re duk cji emi sji.Źró dła od na wial ne, ener ge ty ka ją dro wa oraz tech no lo gie wy chwy -ty wa nia i ma ga zy no wa nia CO2 bę dą mia ły udział w ogra ni cze niuemi sji na po zio mie 20% każ de.Po stro nie po py to wej, re ali za cja sce na riu sza „450” zwią za na bę -dzie z wy ko rzy sta niem po jaz dów hy bry do wych za si la nych z sie cioraz po jaz dów elek trycz nych, któ rych sprze daż ma sta no wić co naj -mniej 40% ryn ku no wych aut w UE w ro ku 2030. Dzię ki te mu śred -nia ilość emi sji zwią za na z te go ty pu trans por tem spad nie do 70g/kmz 170g/km w ro ku 2007.W po rów na niu do sce na riu sza re fe ren cyj ne go, za kła da ją ce gokon ty nu ację obec nych tren dów w ener ge ty ce, do dat ko we kosz tyin we sty cyj ne zwią za ne z re ali za cją sce na riu sza „450” bę dą zna -czą ce. Do dat ko we sku mu lo wa ne na kła dy się gną 2,4 bln USD w la -tach 2010–2020 i 8,1 bln USD w okre sie 2020–2030. Cał ko wi tena kła dy na źró dła ener gii o ni skiej emi sji CO2 w la tach 2010–2030

wy nio są 6,6 bln USD, z cze go 72% ma sfi nan so wać od na wial neźró dła ener gii, 19% elek trow nie ją dro we a 9% in sta la cje wy chwy -ty wa nia i prze cho wy wa nia CO2. Du żą część do dat ko wych in we -sty cji zrów no wa żą oszczęd no ści w związ ku ze zmniej szo nym zu -ży ciem pa li wa, sza co wa ne na 8,6 bln USD w ca łym okre sie. O iledo in we sty cji w ni sko emi syj ne źró dła ener gii za chę cać bę dziesys tem han dlu upraw nie nia mi do emi sji, to – we dług IEA – abyuzy skać efek ty zwią za ne z po pra wą efek tyw no ści koń co we go wy -ko rzy sta nia ener gii po trzeb ne bę dą sil ne za chę ty ze stro ny rzą dów,do ty czą ce przy kła do wo za ku pów ener go osz częd nych urzą dzeńczy po jaz dów. Jest to istot na kwe stia, po nie waż za ło żo no, iż po -nad 50% re duk cji emi sji w ska li glo bal nej na stą pi w tym wła śnieob sza rze. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 18 i 19-01-2010
PRO GRAM PRAC KO MI SARZ 

DS. DZIA ŁAŃ KLI MA TYCZ NYCH
Duń ska mi ni ster ds. ener gii i kli ma tu Con nie He de ga ard, od po -wie dzial na za dzia ła nia kli ma tycz ne w Ko mi sji Eu ro pej skiej, w pre -zen ta cji przed Ko mi te tem Par la men tu Eu ro pej skie go ds. Prze my słu,Ba dań i Ener gii 15 stycz nia ogło si ła, że pla nu je do pro wa dzićdo wdro że nia pa kie tu kli ma tycz no -ener ge tycz ne go i uwzględ nie niaaspek tów kli ma tycz nych w stra te giach do ty czą cych trans por tu, rol -nic twa i ener gii.We dług Ko mi sarz He de ga ard, wy so ce praw do po dob ne są dą że niaprzed się biorstw do prze no sze nia dzia łal no ści z UE do lo ka li za cji,gdzie prze pi sy do ty czą ce emi sji CO2 są mniej su ro we. Na le ży te muw spo sób „ła god ny ale sta now czy” za po bie gać, oznaj mi ła, i skła -niać przed się bior stwa do re duk cji emi sji. Cła na im port z kra jów,któ re nie przy łą czą się do dzia łań na rzecz ob ni że nia emi sji CO2,ma ją być roz wią za niem osta tecz nym.W od nie sie niu do Eu ro pej skie go Sys te mu Han dlu Emi sja mi Ko -mi sarz chce, aby po ro ku 2013 zo stał on ujed no li co ny i wy eli mi no -wa ne zo sta ły od ręb ne plat for my au kcyj ne w każ dym z państw. Jestona prze ciw na usta no wie niu ce ny mi ni mal nej na po zwo le niana emi sję, nie mniej uzna je po trze bę ogra ni cze nia zby wa nia emi sjiprzez UE. W dłu gim ho ry zon cie Ko mi sarz pla nu je do pro wa dzić do unie za -leż nie nia UE od pa liw ko pal nych, wcze śniej do znie sie nia zwią za -nych z ni mi sub sy diów. Stan dar dy dla emi sji CO2 nie zo sta ną wpro -wa dzo ne do pó ki nie bę dzie do świad czeń z wy ko rzy sta nia tech no lo -gii wy chwy ty wa nia i ma ga zy no wa nia CO2. Ener gia ją dro wa nie jestuwa ża na przez He de ga ard za od na wial ne źró dło ener gii.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 26-01-2010
CE LE PRE ZY DEN CJI HISZ PAŃ SKIEJ

DO TY CZĄ CE ENER GE TY KI
28 stycz nia hisz pań ski mi ni ster prze my słu, Mi gu el Se ba stian,oma wiał głów ne ce le hisz pań skiej pre zy den cji przed Ko mi te temPar la men tu Eu ro pej skie go ds. Prze my słu, Ba dań i Ener gii.Mi ni ster za po wie dział, że za ini cjo wa na zo sta nie de ba ta na te matpo jaz dów elek trycz nych w ce lu uzy ska nia po ro zu mie nia dla eu ro -pej skiej stra te gii pro mo cji ich roz wo ju i użyt ko wa nia. Wy ko rzy sty -wa nie ta kich no wo cze snych środ ków trans por tu ma za bez pie czyćprzy szły roz wój prze my słu i nie za leż ność ener ge tycz ną, a tak żeprzy nieść ko rzy ści dla śro do wi ska na tu ral ne go oraz ob ni żyć jed -
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nost ko we kosz ty ener gii. Upo wszech nie nie po jaz dów elek trycz -nych przy czy nia ło by się też do roz wo ju tech no lo gii w związ kuz roz wo jem in te li gent nych sie ci i urzą dzeń po mia ro wych. Ja ko je den z prio ry te tów mi ni strer wska zał opra co wa nie pla nudzia łań w sfe rze ener ge ty ki (Ener gy Ac tion Plan) dla lat 2010–2014,z na ci skiem na zwięk sze nie licz by po łą czeń mię dzy sys te mo wych,har mo ni za cję re gu la cji oraz efek tyw ność wy ko rzy sty wa nia ener gii.Hisz pa nia za mie rza utrzy mać rzą do we wspar cie dla gór nic twa wę -gla, ar gu men tu jąc swe sta no wi sko tym, że wy ko rzy sta nie wę glamo że sta no wić ele ment stra te gii róż ni co wa nia źró deł ener gii. Jed -no cze śnie pre zy den cja prze wi du je, że po zo sta nie „neu tral na”wzglę dem dzia łań po dej mo wa nych przez pań stwa człon kow skiew dzie dzi nie ener ge ty ki ją dro wej. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 01-02-2010
UKRA INA I MOŁ DA WIA PRZY STĄ PIĄ
DO WSPÓL NO TY ENER GE TYCZ NEJ

W wy ni ku pod ję tej w grud niu ubie głe go ro ku de cy zji Ra dy Mi -ni strów Wspól no ty Ener ge tycz nej, Ukra ina i Moł da wia uzy ska ływa run ko wą zgo dę na przy stą pie nie do Wspól no ty Ener ge tycz nej.Od obu państw ocze ku je się speł nie nia wy ma gań dy rek ty wy ga zo -wej z 2003 ro ku w ter mi nie do 1 stycz nia ro ku 2012. Ra da uchwa -li ła po nad to, że wszy scy człon ko wie do grud nia 2011 ro ku po win -ni za im ple men to wać po sta no wie nia no wo przy ję tych re gu la cji do -ty czą cych efek tyw no ści ener ge tycz nej, tj. dy rek tyw w spra wiekoń co wej efek tyw no ści uży cia ener gii i usług ener ge tycz nych,efek tyw no ści ener ge tycz nej bu dyn ków oraz ety kie to wa nia. Ope -ra to rów sys te mów prze sy ło wych we zwa no do przy spie sze nia pracdo ty czą cych utwo rze nia biu ra ko or dy nu ją ce go au kcje zdol no ściprze sy ło wych.Trak tat Wspól no ty Ener ge tycz nej pod pi sa ny zo stał w paź dzier ni -ku 2005 ro ku przez UE oraz dzie więć państw są siedz kich. Trak tatwy ma ga od kra jów spo za UE im ple men ta cji klu czo wych na rzę dzipo li ty ki ener ge tycz nej UE, co ma na ce lu wspie ra nie in we sty cjiw sek to rach ga zo wym i elek tro ener ge tycz nym po przez two rze niesta bil nych ram re gu la cyj nych i han dlo wych oraz pro mo wa nie roz -wo ju eko no micz ne go i sta bi li za cji spo łecz nej. Ukra ina i Moł da wiamia ły do tąd sta tus państw ob ser wa to rów. Li be ra li za cja sek to ra ga zu ziem ne go na Ukra inie po strze ga na jestprzez UE, ja ko czyn nik wa run ku ją cy bez pie czeń stwo do staw te gosu row ca. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 27-01-2010
FUN DUSZ IN WE STY CYJ NY 

WSPIE RA JĄ CY STRA TE GIE UE
W grud niu po przed nie go ro ku, sześć wio dą cych eu ro pej skich pu -blicz nych in sty tu cji fi nan so wych utwo rzy ło eu ro pej ski fun dusz„Mar gu eri te 2020”, z my ślą o fi nan so wa niu in we sty cji in fra struk tu -ral nych w związ ku z re ali za cją stra te gii UE z za kre su zmian kli ma -tycz nych, bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go oraz sie ci trans eu ro pej -skich. W ter mi nie do 3 mar ca, ist nie je moż li wość przy łą cze nia siędo ini cja ty wy tak że in nych pod mio tów. Ce lem jest zgro ma dze -nie 1,5 mld EUR przed koń cem ro ku 2011. Umo wa za ło ży ciel ska,któ ra prze wi du je wkład każ de go pod mio tu za ło ży ciel skie go na po -zio mie 100 mln EUR, pod pi sa na zo sta ła przez Eu ro pej ski Bank In -we sty cyj ny, fran cu ską Ca is se des Dépôts, wło ską Cas sa De po si tie Pre sti ti, nie miec ką Cre dit Fo un da tion for Re con struc tion, hisz pań -ski In sti tu to de Cre di to Ofi cial i PKO Bank Pol ski.De cy zję o po wo ła niu Fun du szu, ja ko ele men tu Eu ro pej skie-go Pla nu Eko no micz nej Od bu do wy (En for ce ment and Emer gen -cy Re spon se Pro gram), po dę ła w grud niu 2008 ro ku ra da mi ni -strów ds. eko no micz nych wraz z sze fa mi państw lub rzą dów.Dzia łal ność Fun du szu bę dzie skon cen tro wa na na in we sty cjachw dzie dzi nie trans por tu – w szcze gól no ści do ty czą cych trans -

eu ro pej skich sie ci trans por to wych, ener ge ty ki – w tym w za kre-sie trans eu ro pej skich sie ci ener ge tycz nych, i od na wial nych źró -deł ener gii – wia tro wych, sło necz nych, geo ter mal nych, bio ma sy,bio ga zu, wod nych i z od pa dów, dla ce lów zrów no wa żo nej pro -duk cji, „czy ste go” trans por tu i hy bry do wych sys te mów trans por -to wych. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 22-01-2010
PLAN BA DAŃ I ROZ WO JU

SIE CI ELEK TRO ENER GE TYCZ NYCH
DO RO KU 2020

Eu ro pej ska Sieć Ope ra to rów Sys te mów Prze sy ło wych (ENT SO -E)za ini cjo wa ła pu blicz ne kon sul ta cje, któ rych ce lem jest przy ję ciew mar cu zak tu ali zo wa ne go pla nu ba dań i roz wo ju (Eu ro grid 2020).Do ku ment ten okre śla prio ry te to we ob sza ry ba dań, w któ rychuczest ni czyć ma ją ope ra to rzy (OSP) na po zio mie eu ro pej skim,w szcze gól no ści w ra mach pla nu Stra te gicz nych Tech no lo gii Ener -ge tycz nych (Stra te gic Ener gy Tech no lo gy). Zde fi nio wa nych zo sta -ło czter na ście kie run ków prac dla okre su 2010–2018, ak tu ali za cjeprze wi du je się w cy klu dwu let nim.Plan ba dań i roz wo ju ENT SO -E ma za po cząt ko wać roz mo wy po -mię dzy ope ra to ra mi, urzę da mi re gu la cji, rzą da mi i Ko mi sją Eu ro -pej ską w ce lu przy spie sze nia ba dań do ty czą cych „su per sie ci”, sie ciprzy brzeż nych, dłu gich li ni ka blo wych wy so kie go na pię cia prą dusta łe go oraz in te gra cji du żych ilo ści ener gii ze źró deł od na wial nych.Jest on spój ny z pla nem Stra te gicz nych Tech no lo gii Ener ge tycz -nych UE. Dzia ła nia ENT SO -E to od po wiedź OSP na ko mu ni kat Ko mi sjiEu ro pej skiej z paź dzier ni ka 2009 ro ku, w któ rym za de kla ro wa nokwo tę 2 mld EUR na ba da nia z za kre su sie ci elek tro ener ge tycz nychw per spek ty wie de ka dy. UE chce in te gra cji ener gii ze źró deł od na -wial nych, wpro wa dze nia „in te li gent nych” tech no lo gii w od nie sie -niu do 50% sie ci oraz uru cho mie nia dwu dzie stu od no śnych pro jek -tów de mon stra cyj nych.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 29-01-2010
WPŁYW KRY ZY SU FI NAN SO WE GO 

NA PO PYT NA ENER GIĘ
W li sto pa dzie ubie głe go ro ku Mię dzy na ro do wa Agen cja Ener gii(IEA) wy da ła swój do rocz ny ra port Prze gląd Ener ge ty ki Świa to wej(World Ener gy Outlo ok). Do ku ment od no si się w szcze gól no ścido wpły wu świa to we go kry zy su fi nan so we go na sek tor ener ge ty ki.We dług IEA kry zys fi nan so wy do pro wa dził w ro ku 2009 dopierw sze go glo bal ne go spad ku zu ży cia ener gii od ro ku 1981. Glo -bal na pro gno za spad ku dla ca łe go ro ku wy no si oko ło 2%, i IEAprze wi du je, że dla lat 2007–2010 za ry su je się lek ki trend spad ko wy.Dla okre su 2010–1015 pro gno zo wa ny jest wzrost za po trze bo wa niana po zio mie 2,5% rocz nie.Kry zys nie ko rzyst nie wpły nął na pla ny in we sty cyj ne przed się -biorstw ener ge tycz nych. In we sty cje ka pi ta ło we zo sta ły ogra ni czo new pra wie wszyst kich sek to rach zwią za nych z ener ge ty ką, w efek ciebra ku po py tu i fi nan so wa nia. W sek to rach ro py naf to wej i ga zu na -kła dy in we sty cyj ne w ro ku 2009 w sto sun ku do po przed nie go by łyniż sze o 19%. W przy pad ku od na wial nych źró deł ener gii by łoto 20%. Uszczu ple nie in we sty cji bę dzie skut ko wa ło ogra ni cze niempo da ży i pod wyż ka mi cen ener gii w przy szło ści, gdy po pyt wzro -śnie.Ja ko po zy tyw ną stro nę kry zy su IEA wska za ła zmniej sze nie emi -sji ga zów cie plar nia nych, wy ni ka ją ce z mniej szej ak tyw no ści eko -no micz nej przed się biorstw.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 15-01-2010
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3.4. Ukła dy ste ro wa nia i au to ma ty ki
Ko tły wod no ru ro we rusz to we pa ro we po win ny być wy po sa żo ne w za -

awan so wa ne ukła dy ste ro wa nia i au to ma tycz nej re gu la cji, wy ko na ne zgod -
nie z nor mą eu ro pej ską PN -EN 12952 oraz sto sow ny mi nor ma mi IEE i ISO.
Ukła dy ste ro wa nia i au to ma ty ki ma ją za za da nie:
– wy ko ny wa nie cią głych po mia rów pa ra me trów tech no lo gicz nych ko tła

oraz pa ra me trów ukła dów wy ko naw czych,
– re ali za cję blo kad i za bez pie czeń ko tła w za kre sie wy ma ga nym przez

jed nost kę no ty fi ko wa ną, roz sze rzo nym o do dat ko we funk cje wy ni ka -
ją ce z wy ma gań obiek tu, ob słu gi i pro jek tan ta ko tła,

– ste ro wa nie ukła da mi wy ko naw czy mi (wen ty la to ry, na pęd rusz tu, na -
pę dy prze pust nic po wie trza w stre fach rusz to wych) w try bie pra cy au -
to ma tycz nej oraz ste ro wa nia ręcz ne go ko tła,

– au to ma tycz na re gu la cja i opty ma li za cja pro ce su spa la nia, pro wa dzo -
na w po szcze gól nych od cin kach tech no lo gicz nych ko tła,

– wi zu ali za cja sta nu ko tła i pro ce su tech no lo gicz ne go oraz ge ne ra cja
alar mów i ostrze żeń.
Ukła dy ste ro wa nia i au to ma ty ki mu szą być pod po rząd ko wa ne hie rar -

chicz nie ogra nicz ni kom pa ra me trycz nym i blo ka dom tech no lo gicz nym
ko tła.
3.5. Ogra nicz ni ki pa ra me trycz ne ko tła

Ogól ne wy ma ga nia dla ogra nicz ni ków pa ra me trycz nych ko tła po da no
w nor mie eu ro pej skiej PN -EN 12952-11 Ko tły wod no ru ro we i urzą dze nia
po moc ni cze – Część 11: „Wy ma ga nia dla ogra nicz ni ków ko tła i osprzę tu”
[10]. W ko tle po win ny być za in sta lo wa ne na stę pu ją ce ogra nicz ni ki: 
1. Za bez pie cze nie przed prze kro cze niem war to ści ci śnie nia ro bo cze go

w ko tle:
– Za wo ry bez pie czeń stwa (SV). Ilość wy ni ka z prze pu sto wo ści za wo rów

i wy daj no ści ko tła. Sto su je się co naj mniej 2 sztu ki; tzn. wal czak –
1 sztu ka, ko mo ra wy lo to wa prze grze wa cza pa ry – 1 sztu ka.

– Ogra nicz nik ci śnie nia mak sy mal ne go (SPSL): – 1 sztu ka.
2. Za bez pie cze nie przed nie do bo rem wo dy w ko tle:

– Ogra nicz nik dol ne go nie bez piecz ne go po zio mu wo dy w wal cza ku
(LWSL). Ilość – 2 sztu ki, pra cu ją ce rów no le gle (re dun dan cja). Ak ty wa -
cja do wol ne go ogra nicz ni ka (LWSL) mu si spo wo do wać wy łą cze nie pa -
le ni ska, al bo co naj mniej zmniej sze nie je go mo cy o 60%. Ogra nicz nik
dol ne go po zio mu po wi nien za dzia łać gdy po ziom wo dy ob ni ży się
do naj niż sze go do pusz czal ne go po zio mu wo dy (LWSL).

3. Za bez pie cze nie przed nad mia rem wo dy w ko tle:
– Ogra nicz nik gór ne go po zio mu wo dy w wal cza ku (HWSL). Ilość –

1 sztu ka. Ak ty wa cja ogra nicz ni ka (HWSL) po wo du je zmniej sze nie
wy daj no ści pom py wo dy za si la ją cej. Ogra nicz nik (HWSL) nie jest
ko niecz ny w przy pad ku pa le ni ska rusz to we go gdy ko cioł nie od da je
pa ry do tur bi ny pa ro wej, lub gdy ru ro ciąg łą czą cy z prze grze wa czem
jest krót ki, lub gdy za bu do wa ny jest schła dzacz pa ry ty pu po wierzch -
nio we go.

4. Za bez pie cze nie przed prze kro cze niem tem pe ra tu ry pa ry:
– Ogra nicz nik tem pe ra tu ry pa ry (STSL). Ilość – 1 sztu ka, umiesz czo ny

na ko mo rze wyj ścio wej prze grze wa cza lub na ru ro cią gu pa ry świe żej.
Ak ty wa cja ogra nicz ni ka (STSL) po wo du je ge ne ra cję alar mu i po cza sie

zwło ki ogra ni cze nie mo cy pa le ni ska. Ogra nicz nik (STSL) nie jest ko -
niecz ny je że li cha rak te ry sty ka prze grze wa cza nie wy ma ga re gu la cji
tem pe ra tu ry pa ry, lub ist nie je schła dzacz po wierzch nio wy, al bo gdy sto -
pień koń co wy prze grze wa cza pa ry wy ko na ny jest z ma te ria łu o tem pe -
ra tu rze pra cy do 560°C. 

5. Ko cioł z pa le ni skiem rusz to wym po wi nien być wy po sa żo ny w 1 ogra nicz -
nik ci śnie nia spa lin w pa le ni sku.

6. Ko cioł z pa le ni skiem rusz to wym po wi nien być wy po sa żo ny we wskaź nik
za war to ści tle nu lub di tlen ku wę gla w spa li nach.

3.6. Au to ma tycz na re gu la cja i ste ro wa nie ko tła
rusz to we go pa ro we go

Du ży za kres au to ma ty ki gwa ran tu je osią gnię cie wy so kie go stop nia nie za -
wod no ści i opty ma li za cji pro ce su spa la nia i uzy ska nie pła skiej sta bil nej cha -
rak te ry sty ki spraw no ści ko tła, zwłasz cza przy zmia nie ja ko ści wę gla lub spa -
la nia mie sza nek pa li wo wych. 

W przy pad ku spa la nia bio ma sy jest nie odzow ne wy po sa że nie ko tła w peł -
ny za kres au to ma ty ki, uwzględ nia ją cy roz dział i sto su nek pa liw. Roz wój sys -
te mów au to ma ty ki ko tłów rusz to wych wy ni ka z ko niecz no ści opty ma li za cji
eks plo ata cji ko tła (UAR sto sun ku po wie trze/pa li wo, UAR pod ci śnie nia spa -
lin), UAR tem pe ra tu ry pa ry, oraz do stęp no ści spe cja li zo wa nych kom po nen -
tów i urzą dzeń au to ma ty ki, ta kich jak: or ga ny na staw cze (za wo ry i prze pust -
ni ce), si łow ni ków, prze mien ni ków czę sto tli wo ści, re gu la to rów i ste row ni -
ków swo bod nie pro gra mo wal nych.
1. Ko cioł po wi nien być wy po sa żo ny w au to ma tycz ną re gu la cję za si la nia wo -

dą (po zio mu wo dy w wal cza ku). Sto so wa ny UAR za si la nia wo dą po wi -
nien uwzględ niać zja wi sko na ra sta nia ob ję to ści pę che rzy pa ry w wo dzie
ko tło wej. Z te go wzglę du po wi nien być to przy naj mniej 2-sy gna ło wy
UAR za si la nia (po ziom, prze pływ pa ry), lub ko rzyst niej 3-sy gna ło wy
UAR za si la nia (po ziom, prze pływ pa ry, prze pływ wo dy). Sto so wa nie pro -
ste go 1-sy gna ło we go UAR za si la nia (po ziom) jest obec nie nie do pusz czal -
ne, gdyż nie gwa ran tu je na le ży tej re gu la cji.

2. Ko cioł po wi nien być wy po sa żo ny w au to ma tycz ną re gu la cję ci śnie nia pa -
ry (re gu la cji ob cią że nia). UAR ci śnie nia pa ry jest ko niecz ny w przy pad ku
za si la nia pa rą od bio rów wy ma ga ją cych sta łe go ci śnie nia na za si la niu, np.
tur bi ny pa ro wej. W przy pad kach od bio rów tech no lo gicz nych o spon ta -
nicz nym, nie upo rząd ko wa nym roz bio rze pa ry pro ces au to ma ty ki mo że
być opar ty na wy ko rzy sta niu zdol no ści aku mu la cyj nej ko tła dla za pew nie -
nia wy ma ga nej ela stycz no ści.

3. Ko cioł po wi nien być wy po sa żo ny w au to ma tycz ną re gu la cję od sa la nia
i od mu la nia. Za nie cha nie od sa la nia pro wa dzi do od kła da nia się ka mie nia
ko tło we go we wnątrz pa row ni ka i w na stęp stwie te go uszko dze nia rur
w wy ni ku prze grza nia. Za nie cha nie od mu la nia pro wa dzi do za bu rzeń eks -
plo ata cyj nych. 

4. Ko cioł po wi nien być wy po sa żo ny w au to ma tycz ną re gu la cję ilo ści po wie -
trza cał ko wi te go (UAR po wie trza cał ko wi te go), lub re gu la cję sto sun ku
po wie trze/pa li wo (UAR sto sun ku po wie trze/pa li wo). Umoż li wia to opty -
ma li za cję spa la nia, po pra wia eko no mię eks plo ata cji i po zwa la mo ni to ro -
wać emi sję CO, NOx. Wy ma ga sys te mu in dy wi du al ne go do pro wa dze nia
pa li wa pod ruszt, za sto so wa nia na pę du bez stop nio we go rusz tu i na pę du
bez stop nio we go wen ty la to ra po wie trza pier wot ne go. Sto su nek po wie -
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trze/pa li wo jest mo ni to ro wa ny za po mo cą skła du spa lin. Od chy le nia
od war to ści do pusz czal nej po win ny być sy gna li zo wa ne optycz nie i aku -
stycz nie.

5. Ko cioł po wi nien być wy po sa żo ny w au to ma tycz ną re gu la cję ci śnie nia
(pod ci śnie nia) spa lin w ko mo rze pa le ni sko wej (UAR ci śnie nia, pod ci śnie -
nia spa lin). Brak sta bi li za cji ci śnie nia spa lin w ko mo rze pa le ni sko wej (mi -
nus 15÷30 Pa) stwa rza za gro że nie wy rzu ce nia pło mie nia i ga zów spa li no -
wych oraz iskier przez wzier ni ki ko mo ry. Jest to nie bez piecz ne i mo że być
przy czy ną nie sta bil nej pra cy ko tła przy zmia nach ob cią że nia.

6. Ko cioł po wi nien być wy po sa żo ny w au to ma tycz ną re gu la cję tem pe ra tu ry
pa ry prze grza nej je że li pro ces wy ma ga sta ło ści tem pe ra tu ry pa ry w pew -
nym za kre sie ob cią żeń, np. za si la nie tur bi ny pa ro wej, lub od bio ru o re gu -
lo wa nej tem pe ra tu rze pa ry, np. tech no lo gicz na ma szy na pa ro wa. W in -
nych przy pad kach nie jest ona ko niecz na. UAR tem pe ra tu ry pa ry za po -
mo cą schła dza czy wtry sko wych jest moż li wy je że li prze grze wacz pa ry
jest dwu stop nio wy. W przy pad ku jed no stop nio we go prze grze wa cza sto su -
je się schła dzacz po wierzch nio wy. Za kres re gu la cji pa ry mo że być bar dzo
sze ro ki (30÷100%), śred ni (50÷100%), lub ma ły (75÷100%). Wzrost za -
kre su re gu la cji, je że li jest tech nicz nie nie uza sad nio ny, pro wa dzi z re gu ły
do wzro stu kosz tów ko tła o ok. 2¸5%.

7. Ko cioł mo że być wy po sa żo ny w au to ma tycz ną re gu la cję ci śnie nia po wie -
trza wtła cza ne go pod ruszt. (Pro wa dzi to do sta bi li za cji prze pły wu ma so -
we go po wie trza, co po pra wia zde cy do wa nie spa la nie).

8. Ko cioł mo że być wy po sa żo ny w au to ma tycz ną re gu la cję gru bo ści i roz -
kła du wę gla na rusz cie. (Sys tem ten ma znacz ne ogra ni cze nia).
Ele men ta mi na staw czy mi w ukła dach au to ma ty ki ko tłów no wej ge ne ra cji

są obec nie wen ty la to ry po wie trza (spa lin) o bez stop nio wej re gu la cji pręd ko -
ści ob ro to wej po przez prze mien ni ki czę sto tli wo ści co umoż li wia do brą ja -
kość re gu la cji i krót kie cza sy re gu la cji. Ko tły są wy po sa żo ne w nie zbęd ne
blo ka dy tech no lo gicz ne, ogra nicz ni ki pa ra me trycz ne, sys tem nad zo ru eks -
plo ata cyj ne go i wi zu ali za cje pa ra me trów (gra fi ki pro ce so we na mo ni to rach).
Za sto so wa ne re gu la to ry są re gu la to ra mi mi kro pro ce so ro wy mi oraz pro gra -
mo wal ny mi ste row ni ka mi. 

Wy po sa że nie ko tła w urzą dze nia za bez pie cza ją ce wy ma ga ne wg TRD
po zwa la na bez ob słu go wą pra cę ko tła, np. dla ko tłów opa la nych wę glem
do 24 h. Za sto so wa nie du że go za kre su au to ma ty ki po zwa la na uzy ski wa nie
do brych cha rak te ry styk eks plo ata cyj nych (spraw no ści). Ła twe są do osią -
gnię cia du że za kre sy re gu la cji au to ma tycz nej tem pe ra tu ry pa ry świe żej,
np. 30÷100%, co po zwa la na do brą współ pra cę z tur bi ną pa ro wą, upu sto wo -
-kon den sa cyj ną i od bio ra mi grzew czo -tech no lo gicz ny mi. 
3.6.1. Wi zu ali za cja i mo ni to ring pro ce sów w ko tłach rusz to wych

Za sto so wa nie cy fro wych ukła dów au to ma ty ki roz pro szo nej do ste ro wa nia
pro ce sem stwa rza moż li wo ści ła twej im ple men ta cji roz wią zań sprzę to wych
na ty po wych plat for mach. Umoż li wia to wy po sa że nie po la ob słu gi wa nia
w sta cje in ży nier skie, w któ rych pro ce sy za cho dzą ce w ko tle mo gą być ła two
mo ni to ro wa ne i nad zo ro wa ne. Osią gnię ta w ten spo sób wi zu ali za cja sta wa -
rza moż li wo ści bez błęd nej opty mal nej ob słu gi ko tła. Za sto so wa ne gra fi ki
pro ce so we są in tu icyj nie przej rzy ste i czy tel ne. W pro wa dze niu pro ce su po -
ma ga ją za sto so wa ne ukła dy zbie ra nia da nych (SCA DA). Współ pra ca ste -
row ni ków pro gra mo wal nych umiesz czo nych w obiek cie mo że być ła two
mo ni to ro wa na. Ich opro gra mo wa nie, zmia ny za kre su i pa ra me trów są
względ nie ła twe. Ilość ka bli sy gna ło wych jest zre du ko wa na dzię ki za sto so -
wa niu ma gi stra li dla ko mu ni ka cji.
4. Uwa run ko wa nia i wskaź ni ki eks plo ata cji

ko tłów wod no ru ro wych
z pa le ni skiem rusz to wym

Uwa run ko wa nia i wskaź ni ki eks plo ata cyj ne ma ją za sad ni cze zna cze nie
w eks plo ata cji ko tłów wod no ru ro wych. Są one mia rą po praw no ści i do sko -
na ło ści roz wią zań pro jek to wych, za sto so wa nych tech nik wy twa rza nia, do -
bra ne go pa li wa, sta nu tech nicz ne go ko tła i urzą dzeń po moc ni czych, osprzę -
tu tech no lo gicz ne go, in sta la cji i urzą dzeń ogra ni cza ją cych emi sję. Do pod -
sta wo wych wskaź ni ków eks plo ata cyj nych ko tła wod no rur ko we go na le żą:
– spraw ność ener ge tycz na;
– moc ciepl na mak sy mal na trwa ła (ko tły wod ne);
– wy daj ność mak sy mal na trwa ła (ko tły pa ro we);
– ela stycz ność eks plo ata cyj na (prze cią żal ność i mi ni mum tech nicz ne);

– re gu la cyj ność ko tła (za kres re gu la cji mo cy ciepl nej);
– czas roz ru chu;
– emi sja py łów i ga zów.
4.1. Spraw ność (ener ge tycz na) ko tła

Pod sta wo wym pa ra me trem oce ny ko tła jest spraw ność. Spraw ność ko tła
jest wiel ko ścią słu żą cą do okre śle nia i oce ny osią gów ko tła (cha rak te ry sty ki
eks plo ata cyj nej) w funk cji ob cią że nia.

Spraw ność jest zwią za na z bi lan sem stru mie ni cie pła w ko tle i jest wiel ko -
ścią jed no znacz ną je że li opar ta jest na wła ści wej z ter mo dy na micz ne go
punk tu wi dze nia de fi ni cji, sta no wią cej pod sta wę w od po wied nich nor mach,
np. nor ma eu ro pej ska PN -EN 12952-15 Ko tły wod no ru ro we i urzą dze nia po -
moc ni cze; Cześć 15 Ba da nia od bior cze [11], bądź wy co fa na nor ma
PN -72/M -34128 Ko tły pa ro we. Wy ma ga nia i ba da nia od bior cze [6]. Jest
przed mio tem od po wied nich norm za gra nicz nych [22]4.

Za gad nie niom de fi ni cji spraw no ści i jej ro li po świę co no wie le uwa gi
[14, 16, 18, 19]5. Z uwa gi na zna cze nie te go pa ra me tru ko niecz ne jest wy ja -
śnie nie wie lu spor nych pro ble mów wy ni ka ją cych nie kie dy z nie po praw nej
in ter pre ta cji. Za gad nie nie to au tor przed sta wił ob szer nie w [19].

Po praw na de fi ni cja spraw no ści ko tła pa ro we go i wod ne go wy so ko tem pe -
ra tu ro we go jest waż na dla eks plo ata cji, ba da nia osią gów, lub prze pro wa dza -
nia ba dań od bior czych [11, 16]. Ce lem ba dań od bior czych jest wy ka za nie
czy ko cioł osią ga pa ra me try eks plo ata cyj ne po da ne przez wy twór cę (pa ra -
me try gwa ran cyj ne). Od stęp stwa od war to ści po da nych w spe cy fi ka cji mo gą
sta no wić pod sta wę uzna nia ewen tu al nych rosz czeń z ty tu łu gwa ran cji. Nie
moż na więc in ter pre to wać spraw no ści ko tła w spo sób do wol ny bo mo że
to być przy czy ną nie po ro zu mień, błęd nej oce ny cha rak te ry styk eks plo -
ata cyj nych ko tła, nie traf nych lub nie ko rzyst nych de cy zji. Po praw na in -
ter pre ta cja spraw no ści za kła da wy zna cze nie strat cie pła w ko tle wy łącz -
nie w wa run kach sta nu usta lo ne go, w któ rym pro ce sy aku mu la cji ma sy
i ener gii nie wy stę pu ją.

Pod sta wo wa de fi ni cja spraw no ści ko tła η(N)B – jest przed sta wio na za po -
mo cą rów na nia (1). Spraw ność ko tła jest to sto su nek mo cy ciepl nej uży tecz -
nej do cał ko wi te go stru mie nia ener gii do pro wa dzo nej z pa li wem6

(1)
gdzie:
Q.N – moc ciepl na, kW,
Q.(N)Ztot – cał ko wi ty stru mień ener gii do pro wa dzo nej, ... kW.

Wy zna cze nie spraw no ści ko tła wg (1) od po wia da me to dzie bez po śred niej. 
Cha rak te ry stycz ne w rów na niu (1) są stru mie nie cie pła wy pro wa dzo ne go

z czyn ni kiem ro bo czym (moc ciepl na uży tecz na) i stru mie nie ener gii do pro -
wa dzo nej (kW, MW). Sto so wa nie za miast mo cy ciepl nej – na zwy: cie pło
uży tecz ne (kWh, MWh) jest nie po praw ne, po nie waż istot ną ro lę od gry wa
czas, do któ re go od nie sio ne są war to ści.

Cał ko wi ty stru mień ener gii do pro wa dza nej Q.(N)Ztot jest su mą stru mie nia
ener gii do pro wa dzo nej z pa li wem Q(N)ZF i stru mie nia ener gii do dat ko wej
Q.(N)Z (ener gii i/lub cie pła do pro wa dzo nych do sil ni ków na pę do wych i urzą -
dzeń po moc ni czych ko tła) – rów na nie (2)

Q.(N)Ztot = Q(N)ZF + Q.(N)Z (2)
Uwzględ nie nie stru mie nia ener gii do dat ko wej (moc na pę du sil ni ków

urzą dzeń po moc ni czych) po wo du je, że uzy ska ne war to ści spraw no ści
(w sen sie net to) bę dą niż sze niż war to ści spraw no ści brut to. Uzy ska ny wy -
nik bar dziej od po wia dał rze czy wi sto ści, bo wiem uwzględ nia wkład ener ge -
tycz ny w re ali za cję pro ce su kon wer sji stru mie nia ener gii che micz nej pa li wa
w stru mień ener gii wy pro wa dzo nej z czyn ni kiem.

Stru mień ener gii do pro wa dzo nej z pa li wem – Q(N)ZF jest rów ny stru mie -
nio wi ener gii che micz nej pa li wa. Mia rą ener gii che micz nej jest war tość opa -
ło wa pa li wa i/lub cie pło spa la nia.

Wy co fa na nor ma nie miec ka DIN 1942 [22] oraz nor ma kra jo wa
PN -72/M -34128 [6] uwzględ nia ją je dy nie war tość opa ło wą pa li wa. 

Spraw ność ko tła okre ślo na rów na niem (1) od no si się do okre ślo ne go
punk tu ob cią że nia ko tła η(N)B = φ (Q.N/Q.Nmax). W przy pad ku ko tłów pa ro wych
naj więk szą war tość spraw no ści (η(N)B100) osią ga się przy ob cią że niu no mi nal -
nym (mak sy mal nym 100%). (W przy pad ku ko tłów wod nych pra cu ją cych ze
zmien ną tem pe ra tu rą wo dy na wy pły wie spraw ność przy ob cią że niu czę ścio -
wym (η(N)Bx) jest wyż sza niż przy ob cią że niu no mi nal nym 100%. Wy ni ka to
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z niż szej tem pe ra tu ry spa lin i mniej szej stra ty wy lo to wej przy czę ścio wym
ob cią że niu ko tła.

Moc ciepl ną ko tła pa ro we go wy po sa żo ne go w prze grze wacz pa ry z wtry -
sko wą re gu la cją tem pe ra tu ry pa ry okre śla rów na nie (3)

Q.N = m. ST (hST – hFW) + m. SS (hFW – hSS) + m. BD (hBD – hFW) (3)
gdzie:
m. ST – stru mień ma sy pa ry świe żej, kg/s,
m. SS – stru mień ma sy wo dy wtry sko wej do schła dza cza pa ry, kg/s,
m. BD – stru mień ma sy od so lin i/lub od mu lin, kg/s,
hFW – en tal pia wo dy za si la ją cej, kJ/kg,
hST – en tal pia pa ry, kJ/kg,
hSS – en tal pia wo dy wtry sko wej przed schła dza czem, kJ/kg,
hBD – en tal pia od so lin (od mu lin), kJ/kg.

W rów na niu (3) stru mień cie pła od pro wa dza ny z od so li na mi i/lub od mu -
li na mi sta no wi cześć mo cy ciepl nej. Stru mień cie pła od so lin (od mu lin) jest
od zy ski wa ny po przez roz prę że nie od so lin i/lub od mu lin i skie ro wa nie pa ry
wtór nej do od ga zo wy wa cza i wy ko rzy sta nie chłod ni cy ście ku z od so lin (od -
mu lin).

Je że li w ko tle z pa le ni skiem rusz to wym zo sta nie za in sta lo wa ny do dat ko -
wy wy mien nik cie pła, tzw. au to no micz ny pod grze wacz wo dy, za bez pie czo -
ny osob nym urzą dze niem przed wzro stem ci śnie nia (do dat ko wy za wór bez -
pie czeń stwa) to stru mień cie pła prze kazy wa ne go ogrze wa ne mu w nim czyn -
ni ko wi na le ży uwzględ nić w za leż no ści (3). Pro wa dzi to wów czas do wzro -
stu spraw no ści ko tła7.

Moc ciepl na uży tecz ną ko tła wod ne go wy so ko tem pe ra tu ro we go okre śla
rów na nie (4)

Q.N sta = m. (h2 – h1) (4)
gdzie:
Q.N sta – usta lo na moc ciepl na uży tecz na, kW,
m. – stru mień ma sy wo dy, kg/s,
h1 – en tal pia wo dy przy śred niej tem pe ra tu rze na do pły wie, t1, kJ/kg,
h2 – en tal pia wo dy przy śred niej tem pe ra tu rze wy pły wu, t2, kJ/kg.

Usta lo na moc ciepl na uży tecz na nie uwzględ nia nie sta cjo nar ne go pro ce -
su w ko tle. Je że li zmie nia się śred nia tem pe ra tu ra wo dy to na le ży do usta lo -
nej mo cy ciepl nej do dać człon uwzględ nia ją cy nie sta cjo nar ny stru mień cie -
pła [11].

Stru mień ener gii do pro wa dzo nej z pa li wem – Q.(N)ZF jest pro por cjo nal ny
do stru mie nia ma sy spa la ne go pa li wa, obej mu je stru mień ener gii za war ty
w pa li wie (stru mień ener gii che micz nej pa li wa) i stru mień ener gii za war tej
w po wie trzu do spa la nia. Stru mień ener gii do pro wa dza nej okre śla – (5)

Q.(N)ZF = m. F [(H(N) + hF)/(1 – lu) + J(N)A] (5)
gdzie:
Q.(N)Z – stru mień ener gii do pro wa dzo nej, kW,
m. F – stru mień ma sy pa li wa, kg/s,
H(N) – war tość opa ło wa pa li wa w tem pe ra tu rze od nie sie nia, tr, kJ/kg,
hF – en tal pia pa li wa (hF = c-F (tF – tr), kJ/kg,
c-F – wła ści wa po jem ność ciepl na pa li wa, kJ/(kgK),
tF – tem pe ra tu ra pa li wa, °C,
tr – tem pe ra tu ra od nie sie nia, °C; (rów na 25°C),
lu – sto su nek stru mie nia ma sy nie spa lo ne go pa li wa do stru mie nia ma sy pa li -

wa do pro wa dzo ne go lu = m. Fu/m. Fo,J(N)A – en tal pia po wie trza do spa la nia, J(N)A = µAc-pA(tA – tr), kJ/kg,
c-pA – wła ści wa po jem ność ciepl na po wie trza, kJ/(kgK),
µA – sto su nek ma sy po wie trza do ma sy pa li wa, (kg pow./kg pal),
tA – tem pe ra tu ra po wie trza, °C.

Zna jąc su ma rycz ne stra ty cie pła – Q.(N)Ltot w ko tle wy zna czo ne na dro dze
po mia ro wej (me to da po śred nia) moż na wy zna czyć spraw ność ko tła z za leż -
no ści (6)

(6)
Tyl ko za leż ność (1) i wy pro wa dzo na z niej za leż ność (6) są je dy ny mi

po praw ny mi wy ra że nia mi na ob li cze nie (wy zna cze nie) spraw no ści ko tła.
Pró ba in ne go de fi nio wa nia spraw no ści ko tła – co czę sto wy stę pu je

w ener ge ty ce roz pro szo nej – tzw. spraw no ści śred niej (śred nio rocz nej), okre -
śla nej z wy ra że nia (7)

(7)
w któ rym wy stę pu je za miast stru mie nia ma sy pa li wa m. F (kg/s) – ilość pa li -
wa m–F (kg), za miast war to ści opa ło wej HN (kJ/kg) – śred nia war tość opa ło -
wa H–(N), i za miast mo cy ciepl nej Q.N (kW) – ilość cie pła Q–N (KJ, MJ) jest nie -
pra wi dło we i pro wa dzi do wy ni ków licz bo wych in nych niż ocze ki wa ne.
Otrzy ma ne wy ni ki licz bo we są z re gu ły za wy żo ne, co wy ni ka z błę dów wy -
zna cze nia ilo ści pa li wa, uśred nie nia war to ści opa ło wej i ilo ści cie pła w ska -
li okre su bi lan so we go (ro ku) oraz ma te ma tycz nej ope ra cji uśred nia nia
– rów na nie (8)

(8)

In ter pre to wa nie spraw no ści ko tła w po sta ci (7) za miast zde fi nio wa nej
w (1) lub po chod nej (6) jest nie po praw ne i pro wa dzi naj czę ściej do nie po ro -
zu mień i nie jed no znacz no ści, bo wiem po mia ry spraw no ści ko tła po win ny
być wy ko na ne w wa run kach sta nu usta lo ne go, prze pro wa dzo nych re gu la cji
pa le ni ska i zgod nie z wa run ka mi szcze gó ło wy mi do ty czą cy mi cza su trwa nia
po mia rów (ba dań), czę sto ści od czy tów, od chy łek pa ra me trów po da nych
w nor mie [11]. Prze pro wa dze nie ana liz w sta nie nie usta lo nym ko tła ma in ne
zna cze nie. Za pew nie nie wa run ków sta nu usta lo ne go jest waż ne dla wy eli mi -
no wa nia zja wi ska aku mu la cja ma sy i cie pła w czyn ni ku ro bo czym i me ta lu.
Zja wi ska nie sta cjo nar ne po wo du ją, że ener gia do pro wa dzo na w pa li wie jest
więk sza od ener gii prze ka za nej czyn ni ko wi o aku mu la cję cie pła, co pro wa -
dzi do róż nic licz bo wych w war to ściach spraw no ści.

Spraw ność śred nia (śred nio rocz na) ko tła mo że być z po wo dze niem sto so -
wa na do oce ny go spo dar ki ener ge tycz nej w przed się bior stwie, ale nie
do oce ny ko tła ja ko wy two ru tech nicz ne go.
4.2. Po zo sta łe wskaź ni ki eks plo ata cyj ne ko tła

Moc ciepl na mak sy mal na trwa ła w przy pad ku ko tłów wod nych wy so -
ko tem pe ra tu ro wych i wy daj ność mak sy mal na trwa ła w przy pad ku ko tłów
pa ro wych są pa ra me tra mi okre śla ny mi przy speł nie niu sze re gu uwa run ko -
wań fi zycz nych i ter micz nych. Pa ra metr ten za le ży w szcze gól no ści od cha -
rak te ry sty ki pa li wa i stop nia za nie czysz cze nia po wierzch ni ogrze wal nej ko -
tła. Z re gu ły wy so ka moc ciepl na trwa ła stwa rza moż li wość prze cią że nia ko -
tła. Ko tły z pa le ni skiem rusz to wym po win ny mieć do brą prze cią żal ność, nie
mniej szą niż 6%. Za ło żo na (wy ma ga na) moc mak sy mal na trwa ła jest moż li -
wa do osią gnię cia je dy nie na pa li wie gwa ran cyj nym. W przy pad ku pa li wa
gra nicz ne go, z prak tycz ne go punk tu wi dze nia, jest to ma ło  praw do po dob ne.

Ela stycz ność eks plo ata cyj na ko tła okre śla na jest ja ko sto su nek mo cy
ciepl nej mak sy mal nej do mo cy ciepl nej mi ni mal nej. Pa ra metr ten de cy du je
o moż li wo ści pra cy ko tła z sze ro kim za kre sem ob cią żeń. Pa ra metr ten za le -
ży od cha rak te ry sty ki spa la ne go pa li wa. Du ża ela stycz ność eks plo ata cyj na
po zwa la eks plo ato wać ko cioł pa ro wy lub wod ny pra cu ją cy z du ży mi zmia -
na mi ob cią żeń. Ko tły rusz to we ma ją do brą ela stycz ność ru cho wą, któ ra po -
gar sza się znacz nie w przy pad ku spa la nia pa liw ma ło ka lo rycz nych.

Re gu la cyj ność ko tła, któ rej mia rą jest za kres re gu la cji mo cy ciepl nej ko -
tła za le ży od cha rak te ry sty ki ukła du ci śnie nio we go ko tła i pa le ni ska. Ogra ni -
cze niem za kre su re gu la cji jest gra ni ca sta bil ne go za kre su pra cy pa row ni ka,
czy li sta bil ność cyr ku la cji na tu ral nej wpły wa ją ca na bez piecz ny za kres pra cy
ko tła. Ko tły rusz to we z wal cza kiem po przecz nym i pęcz kiem kon wek cyj nym
ma ją do brą re gu la cyj ność. W skraj nych przy pad kach się ga ona 26÷105%.
4.3. Emi sja py łów i ga zów

Uwa run ko wa nia w za kre sie li mi tów emi sji py łów i ga zów z pa le nisk rusz -
to wych ko tłów w chwi li obec nej nie sta no wią ba rie ry roz wo jo wej dla tych
ko tłów. Moc do pro wa dzo na w pa li wie dla więk szo ści jed no stek nie prze kra -
cza 50 MW.

W Pol sce obo wią zu ją li mi ty do ty czą ce emi sji py łów i ga zów (dwu tle nek
siar ki, tlen ki azo tu) okre ślo ne w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Śro do wi ska
z dnia 20 grud nia 2005 r. w spra wie stan dar dów emi syj nych z in sta la cji
(Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2181) [4]. Li mi ty te są z po wo dze niem do trzy my -
wa ne za rów no w no wych ko tłach jak też w mo der ni zo wa nych, wy po sa żo -
nych w sku tecz ne urzą dze nia od py la ją ce i spa la ją ce wę gle o za war to ści siar -
ki po ni żej 0,7%.
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In ne ak ty nor ma li zu ją ce to Dy rek ty wa Ra dy 96/61/WE z dnia 24 wrze -
śnia 1996 r. w spra wie zin te gro wa ne go za po bie ga nia za nie czysz cze niom
i kon tro li (IPPC Di rec ti ve 96/61/EC con cer ning In te gra ted Pol lu tion Pre ven -
tion and Con trol) [2] i Dy rek ty wa 2001/80 WE o ogra ni cze niu emi sji za nie -
czysz czeń (Di rec ti ve 2001/80/EC on the li mi ta tions of em mis sions of cer ta -
in pol lu tants in to the air from lar ge com bu stion plants) [3]. W przy pad ku tej
ostat niej sy tu acja sta je się bar dziej zło żo na w przy pad ku ko tłów o du żej mo -
cy ciepl nej.

Od dwóch lat jest przy go to wy wa na pro po zy cja dy rek ty wy (Pro po sal for
a Di rec ti ve of the Eu ro pe an Par lia ment and of the Co un cil on in du strial emis -
sions (in te gra ted pol lu tion pre ven tion and con trol). COM (2007) 844 fi -
nal. 2007/0286 (COD) [23, 24, 25]. Dy rek ty wa zmie nia obo wią zu ją ce obec -
nie dy rek ty wy IPP i jest uwa ża na za no wą dy rek ty wę IPPC. Jest ona moc no
re stryk cyj na i opie ra się na za ni żo nych mo cach pod sta wo wych źró deł cie pła
pod łą czo nych do jed ne go emi to ra (3 MW). Gdy by za czę ła obo wią zy wać już
dzi siaj to ko tły z pa le ni skiem rusz to wym mu sia ły by spro stać no we mu wy -
zwa niu. Bez in sta la cji od siar cza nia i oda zo to wa nia spa lin i fil trów wor ko -
wych nie moż li wa by ła by pra ca tych ko tłów.

5. Pod su mo wa nie
Ko tły wod no ru ro we z pa le ni skiem rusz to wym ma ją do bre pa ra me try

i ko rzyst ne cha rak te ry sty ki eks plo ata cyj ne: spraw ność, ela stycz ność co
po zwa la na umoc nie nie ich po zy cji na ryn ku pro du cen tów ener gii roz -
pro szo nej.

Ro la wę gla ja ko pod sta wo we go źró dła ener gii oraz zwięk sza nie udzia -
łu spa la nej bio ma sy w Pol sce wy zna cza ją trend ro sną cy dla obec nych
i przy szło ścio wych za sto so wań ko tłów wod no ru ro wych z pa le ni skiem
rusz to wym.

Kom pleks uwa run ko wań kon struk cyj nych, tech no lo gicz nych, mo -
der ni za cyj nych i eko lo gicz nych zo stał z po wo dze niem do trzy ma ny przez
kon struk to rów i eks plo ra to rów.

Wskaź ni ki emi sji w spa li nach są niż sze niż wskaź ni ki okre ślo ne stan -
dar da mi obo wią zu ją cy mi w kra ju. W za kre sie emi sji tlen ków azo tu
NOx moż na osią gnąć za do wa la ją ce wy ni ki dzię ki za sto so wa niu sys te mu
in dy wi du al ne go re gu lo wa ne go do pro wa dze nia po wie trza pod ruszt
z ko rek cją i sta bi li za cją nad mia ru tle nu i re cyr ku la cję spa lin pod ruszt.
W za kre sie emi sji dwu tlen ku siar ki osią ga się przy zwo ite re zul ta ty sto -
su jąc wę gle o ni skiej za war to ści siar ki lub bez po śred nie od siar cza nie
me to dą FSI.; w za kre sie py łu przez za sto so wa nie od py la czy wy so ko sku -
tecz nych, np. fil trów wor ko wych, lub elek tro fil trów; w za kre sie związ -
ków siar ki.

Po zy tyw ne do świad cze nia eks plo ata cyj ne z ist nie ją cych obiek tów
w Pol sce po twier dzi ły kie ru nek dzia łań roz wo jo wych nad do sko na le -
niem współ cze snych kon struk cji ko tłów wod no ru ro wych rusz to wych
pro jek to wa nych przez BTK Tar now skie Gó ry, wy ko ny wa nych przez
Ra fa ko S.A., Se fa ko S.A. przy współ pra cy FPM S.A. Mi ko łów i sze re g
in nych wy ko naw ców.

Po nie waż spraw ność ko tła sta no wi pod sta wo wy wskaź nik w za py ta -
niach ofer to wych i oce nach wy bo ru in we sty cyj ne go, to na le ży się po słu -
gi wać rze tel ny mi in for ma cja mi. Sto so wa nie i po słu gi wa nie się po ję ciem
śred niej spraw no ści w przy pad ku ba dań, ofer to wa nia i kon stru owa nia
pro wa dzi do opacz nych wnio sków. Ww. wiel kość mo że być sto so wa na
jed nak z po wo dze niem do oce ny go spo dar ki ener ge tycz nej w przed się -
bior stwie.
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