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Anna Bluszcz
1
 

Wpływ zjawiska carbon leakage na polską gospodarkę 

1. Wstęp 

Przyjęte przez kraje członkowskie ograniczenia w zakresie redukcji emisji zawarte 

w Energy Roadmap 2050 zakładającą dekarbonizację sektora energii elektrycznej 

i redukcję emisji o 80-95% w 2050 w stosunku do 1990 [1]. Środkiem do osiągania 

tych celów jest rozwój odnawialnych źródeł energii, do których należą biomasa 

i odpady, energia wodna, wiatrowa i geotermalna. Ramy polityki klimatyczno-

energetycznej do 2030 zostały przyjęte przez przywódców krajów Unii Europejskiej 

w październiku 2014 r. Będą one motorem stałych postępów w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej oraz posłużą, jako dowód ambicji UE w kontekście międzynarodowych 

negocjacji dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu. Celem tych ram polityki 

jest zbudowanie systemu energetycznego, który zapewni konsumentom przystępne 

ceny energii, zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii do UE, zmniejszy zależność 

Unii od importu energii, ograniczy emisje gazów cieplarnianych i stworzy nowe 

możliwości dla zielonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy przyjaznych dla środo-

wiska. W protokole z Kioto przewidziano trzy instrumenty do osiągnięcia celów [2]. 

Pierwszym instrumentem jest system European Union Greenhouse Gas Emission 

Trading System (EU ETS), który wdrażany był trzyfazowo, w pierwszej kolejności 

systemem objęte były instalacje przemysłu energetycznego i ciepłowniczego 

o wysokim poziomie emisji dwutlenku węgla. W drugiej fazie systemem objęto 

dodatkowo instalacje emitujące podtlenek azotu na skutek produkcji kwasu azotowego. 

Aktualnie przypada trzecia faza systemu ETS i obejmuje emisję dwutlenku węgla 

(CO2) przez elektrownie, energochłonne sektory i komercyjne linie lotnicze, a także 

emisję podtlenku azotu związaną z produkcją niektórych kwasów i emisję 

perfluorowęglowodorów związaną z produkcją aluminium [3].  

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest elementem polityki 

Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz podstawowym 

narzędziem redukcji emisji gazów cieplarnianych. EU ETS funkcjonuje od 2005, 

zakłada trzy fazy wdrożenia i obejmuje ponad 11 tys. instalacji w sektorze 

energetycznym oraz przemysłowym na obszarze UE i Norwegii. W Polsce systemem 

objętych jest aktualnie ok. 750 instalacji. Od 2012 r. systemem EU ETS został objęte 

emisje z sektora lotnictwa. System działa na zasadzie tzw. „cap and trade”. Dla 

uczestników systemu ustalany jest dopuszczalny limit emisji („cap”) i z czasem jest on 

zmniejszany w sposób pozwalający osiągnąć unijny cel redukcyjny, zgodnie z którym 

w 2020 r. emisja z instalacji objętych EU ETS powinna być o 21% niższa niż w roku 

2005. Instalacje objęte systemem otrzymują bezpłatnie lub kupują uprawnienia do 

emisji. Jedno uprawnienie do emisji daje posiadaczowi prawo do emisji jednej tony 

CO2 lub równoważnej ilości innego gazu cieplarnianego. Każda instalacje w systemie, 

                                                                
1 anna.bluszcz@polsl.pl, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika 

Śląska, Gliwice. 
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pod groźbą wysokiej kary finansowej, musi rozliczyć rzeczywistą emisję poprzez 

umorzenie odpowiedniej liczby uprawnień do emisji. Jeśli instalacja zredukuje emisję, 

może zachować część posiadanych uprawnień na pokrycie swoich przyszłych potrzeb, 

albo np. sprzedać je innej instalacji, która posiada za mało uprawnień [4].  

Dyrektywa EU ETS przewiduje możliwość skorzystania z derogacji dla energetyki, 

czyli czasowego odstępstwa od powyższej reguły i możliwości przyznania bezpłatnych 

uprawnień do emisji wytwórcom energii elektrycznej. Polska złożyła wymagany 

wniosek o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 

2013-2020 na modernizację wytwarzania energii elektrycznej (tzw. wniosek 

derogacyjny), aby skorzystać z okresu przejściowego i został on zaakceptowany przez 

Komisję Europejską. Zgodnie z założeniami okresu przejściowego, polskie 

elektrownie mogą otrzymać do 70% bezpłatnych uprawnień do emisji gazów 

cieplarnianych w 2013 r. Do 2020 r. liczba bezpłatnych uprawnień do emisji będzie 

ulegać stopniowemu zmniejszaniu. Dopiero wtedy przedstawiciele sektora 

elektroenergetycznego będą zobowiązani do nabywania 100% uprawnień do emisji na 

aukcjach [5]. 

Drugim mechanizmem ograniczania emisji gazów cieplarnianych jest Joint 

Implementation (JI), który polega na wypełnianiu zobowiązań redukcyjnych przez 

państwa przez stworzenie możliwości zaliczenia redukcji uzyskanej w wyniku 

inwestycji w innym kraju Państwo-inwestor zmniejsza swoje koszty redukcji emisji 

(w porównaniu do kosztów, jakie musiałby ponieść realizując inwestycje krajowe) 

i zwiększa swój limit emisji. Natomiast Państwo-gospodarz (gospodarz projektu) 

zyskuje przyjazne dla środowiska, nowoczesne technologie. W wyniku realizacji 

projektu JI uzyskuje się jednostki redukcji emisji (Emission Reduction Units – ERUs) 

transferowane z Państwa-gospodarza do Państwa-inwestora.  

Trzeci instrument to mechanizm Clean Development Mechanism (CDM), który 

oznacza działanie inwestycyjne realizowane przez państwo wymienione w Załączniku 

I do Konwencji Klimatycznej na terytorium innego państwa niewymienionego w tym 

załączniku, które ma na celu redukcję, uniknięcie lub pochłanianie gazów 

cieplarnianych. W rezultacie realizacji określonego projektu uzyskuje się tzw. 

(Certified Emission Reduction – CER), przez które rozumie się jednostkę 

zredukowanej lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych. Uzyskane w ten sposób 

jednostki mogą zostać wykorzystane przez strony wymienione w Załączniku I do 

Konwencji Klimatycznej w celu wywiązania się z ich zobowiązań.  

Należy podkreślić, że ocena ex ante wpływu każdej polityki gospodarczej 

obciążona jest niepewnością. Szczególnie dotkliwa jest ona w przypadku polityki 

klimatycznej, w której sięga się po relatywnie nowe narzędzia polityki, dla których nie 

istnieje wystarczająco duża baza doświadczeń empirycznych z przeszłości, aby 

precyzyjnie wnioskować na temat kluczowych zależności i siły efektów, które 

determinują wpływ polityki na gospodarkę, czy w szczególności zagrożenie 

wypływem emisji [6]. 

2. Charakterystyka pojęcia carbon leakage 

W grudniu 2008 r. osiągnięto porozumienie w sprawie przyjęcia przez Parlament 

Europejski i Radę Unii Europejskiej pakietu energetyczno-klimatycznego. Jednym 

z kluczowych elementów pakietu jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
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2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu 

usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS). Zgodnie z jej przepisami 

najistotniejszą zmianą wprowadzoną w systemie EU ETS jest odejście od bezpłatnego 

przydziału uprawnień na rzecz obowiązku ich zakupu na aukcjach. Obowiązek ten 

może doprowadzić do znaczącego wzrostu kosztów produkcji, a dysproporcje cenowe 

między producentami z Unii Europejskiej i producentami spoza Wspólnoty  

– nieobjętymi podobnymi ograniczeniami i stosującymi „brudne” technologie, mogą 

doprowadzić do utraty konkurencyjności niektórych sektorów przemysłowych w Unii 

Europejskiej. Taka sytuacja może być przyczyną zastąpienia produkcji w Unii 

Europejskiej importem z krajów trzecich, bądź przenoszenia produkcji poza Unię 

Europejską. Zjawisko takie nazywane jest „ucieczką emisji” (ang. Carbon leakage). 

Carbon leakage oznacza przenoszenie energochłonnej i wysokoemisyjnej produkcji 

z państw prowadzących politykę redukcji emisji gazów cieplarnianych do krajów, 

które takich działań nie podejmują, co oznacza zwiększenie emisji gazów 

cieplarnianych w krajach trzecich, w których przemysł nie jest poddany podobnym, jak 

w UE, ograniczeniom w zakresie emisji. 

Przykładem miary ucieczki emisji może być wskaźnik (tzw. leakage rate) 

określający procentową redukcję emisji w krajach z Załącznika I do Konwencji 

Klimatycznej (UNFCCC) w stosunku do wzrostu emisji w krajach spoza Załącznika I. 

Zjawisko ucieczki emisji, niesie szereg negatywnych konsekwencji gospodarczych 

i ekonomicznych dla Unii Europejskiej. Związane z tym zjawiskiem ograniczenie lub 

zaprzestanie produkcji na terenie Wspólnoty mogłoby spowodować przenoszenie 

miejsc pracy w inne regiony świata („ucieczkę miejsc pracy”) oraz odpływ kapitału 

(„ucieczkę kapitału”), czego konsekwencją byłby wzrost stopy bezrobocia i nasilenie 

negatywnych nastrojów społecznych [7].  

Skala tego efektu jest szacowana na kilkanaście procent pierwotnej redukcji [8, 9], 

choć niektóre szacunki wskazują na kilkudziesięcioprocentowy odpływ emisji za 

granicę [10], a nawet na zwiększenie emisji w niektórych sektorach gospodarki [11]. 

W największym stopniu na zjawisko to narażone są takie branże jak chemia 

organiczna, hutnictwo stali i żelaza, produkcja szkła, cementu czy papieru.  

Według art. 10a) dyrektywy ETS, sektor lub podsektor uważany jest za narażone na 

znaczące ryzyko ucieczki emisji, jeżeli [12]: 

 suma dodatkowych kosztów bezpośrednich i pośrednich spowodowanych 

wprowadzeniem w życie dyrektywy prowadziłaby do znacznego wzrostu kosztów 

produkcji obliczonych jako stosunek do wartości dodanej brutto, w wysokości co 

najmniej 5%; 

 intensywność handlu z krajami trzecimi określona, jako stosunek między 

całkowitą wartością eksportu do krajów trzecich powiększona o wartość importu 

z krajów trzecich, a całkowitą wielkością rynku Wspólnoty (roczny obrót 

i całkowita wartość importu z krajów trzecich) wynosi powyżej 10%. 

Aby nie ograniczać konkurencyjności przedsiębiorstw objętych unijnym systemem 

handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), dla sektorów narażonych na ryzyko 

„ucieczki emisji” (carbon leakage) obowiązują mniej restrykcyjne zasady przydziału 
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bezpłatnych uprawnień. Ma to na celu ograniczenie ryzyka przeniesienia ich produkcji 

do krajów, w których przemysł nie ma ograniczeń w zakresie emisji dwutlenku węgla. 

Komisja UE w 2009 opublikowała pierwszą listę sektorów i podsektorów 

narażonych na ryzyko ucieczki, do których zaliczono między innymi: górnictwo 

i wzbogacanie węgla kamiennego, kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego 

oraz do produkcji nawozów, miedzi i pozostałych metali nieżelaznych, wydobywanie 

ropy naftowej i gazu ziemnego, kopalnictwo rud żelaza, kopalnictwo rud metali 

nieżelaznych, z wyjątkiem rud uranu i toru, wydobywanie kamienia ozdobnego 

i budowlanego, kopalnictwo gliny i kaolinu, maszyn dla metalurgii, maszyn dla 

górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, maszyn dla przetwórstwa żywności, napojów 

i przetwórstwa tytoniu, maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego 

i skórzanego, maszyn dla przemysłu papierniczego oraz wiele innych.  

Lista sektorów była aktualizowana i w 2014 w wykazie wyszczególnionych zostało 

177 sektorów i podsektorów objętych kodami NACE od 0510 do 3299 włącznie, 

tj. klasyfikowanych w ramach przemysłu wydobywczego i przetwórczego. Wskazane 

sektory są oznaczone na czterocyfrowym poziomie klasyfikacji NACE, natomiast 

podsektory są oznaczone na sześciocyfrowym poziomie CPA lub ośmiocyfrowym 

poziomie Prodcom, tj. wg klasyfikacji towarów stosowanych w odniesieniu do 

statystyk dotyczących produkcji przemysłowej w Unii, wynikającej bezpośrednio 

z klasyfikacji NACE. Ponadto, sektory i podsektory objęte decyzją Komisji z dnia 27 

października 2014 r. muszą spełniać kryteria ilościowe lub jakościowe, o których 

mowa w art. 10a ust. 14 do 17 dyrektywy EU ETS [13]. 

3. Zagrożenie efektem carbon leakage dla Polski  

Na skalę zjawiska carbon leakage wpływa energochłonność gospodarki oraz 

struktura wytwarzania energii zarówno pod względem sprawności źródeł, ich 

generalnej kondycji, jak i paliw używanych w procesach energetycznych.  

Wskaźnik energochłonności gospodarki służy do oceny skuteczności zrówno-

ważonej polityki energetycznej prowadzonej z uwzględnieniem poszanowania energii 

i zagadnień ochrony środowiska. Zmniejszenie energochłonności gospodarki oznacza, 

że mniej energii potrzeba do wyprodukowania tej samej wielkości PKB i wiąże się ze 

wzrostem efektywności energetycznej. Wskaźnik określa ilość energii zużytej do 

wytworzenia jednostki PKB (wyrażonej w kilogramach ekwiwalentu ropy naftowej na 

1000 euro). Zmniejszenie energochłonności mówi o tym, że mniej energii potrzeba do 

wyprodukowania tej samej wielkości PKB i wiąże się ze wzrostem efektywności 

energetycznej. Wskaźnik ten nie oddaje rzeczywistej dysproporcji pomiędzy 

efektywnością energetyczną gospodarki Polski i UE ze względu na różnice siły 

nabywczej, które m.in. oznaczają, że poziomy cen towarów i usług rynkowych 

i nierynkowych w poszczególnych krajach są zróżnicowane (siła nabywcza euro 

w Polsce jest większa niż przeciętnie w UE). Różnice w energochłonności Polski i UE 

na poziomie fizycznym (np. zużycie energii na produkcję tony produktu) są znacznie 

mniejsze. Krajowe zużycie brutto energii prezentuje ilość energii niezbędnej do 

zaspokojenia wewnętrznej konsumpcji jednostki geograficznej i obliczane jest 

w następujący sposób: pozyskanie energii pierwotnej plus odzysk paliw plus import 

plus zmiana zapasów minus eksport minus „bunkier”. Krajowe zużycie brutto energii 

obejmuje zużycie węgla, energii elektrycznej, ropy naftowej, gazu ziemnego i energii 
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ze źródeł odnawialnych. Kgoe – kilogram oleju ekwiwalentnego – stosowana 

w bilansach międzynarodowych jednostka miary energii oznacza ilość energii, jaka 

może zostać wyprodukowana ze spalenia jednego kilograma ropy naftowej. Jedna tona 

oleju umownego równa jest 41,868 GJ lub 11,63 MWh [14]. 

Na rysunku 1 przedstawiono wskaźnik efektywności energetycznej Polski na tle 

wybranych krajów europejskich w 2000 i w 2015 roku. 

 

Rysunek 1. Wskaźnik energochłonności gospodarki [Kgoe/1000EUR] w Polsce na tle państw europejskich 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat 

Tabela 1. Zużycie energii w krajach europejskich według sektorów w roku 2014  

  

Wszystkie 

sektory 
Przemysł Transport 

Gospodarstwa 

domowe i usługi 

EU-28 1 061,7  274,8  352,9  434,0 

Udział 100% 26% 33% 41% 

  

BE  34,0  11,7  10,0  12,3 

BG  9,0  2,6  3,1  3,3 

CZ  23,0  7,5  6,2  9,3 

DK  13,5  2,1  4,9  6,5 

DE  208,9  60,7  63,5  84,7 

EE  2,8  0,6  0,8  1,5 

IE  10,8  2,2  4,5  4,1 

EL  15,6  3,1  6,5  6,0 

ES  79,2  20,0  32,0  27,2 

FR  141,7  27,9  49,5  64,3 

HR  6,2  1,1  2,0  3,1 

IT  113,4  26,2  40,1  47,1 

CY  1,6  0,2  0,8  0,5 

LV  3,9  0,8  1,1  2,0 
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LT  4,8  1,0  1,7  2,1 

LU  4,0  0,6  2,5  0,9 

HU  15,4  4,1  4,0  7,3 

MT  0,5  0,0  0,3  0,2 

NL  47,3  14,3  13,9  19,1 

AT  26,8  9,1  8,7  9,0 

PL  61,6  15,1  16,4  30,2 

PT  15,8  4,4  6,5  4,9 

RO  21,7  6,5  5,5  9,8 

SI  4,6  1,2  1,8  1,6 

SK  10,1  4,4  2,2  3,4 

FI  24,4  10,7  4,8  8,9 

SE  31,2  11,2  8,5  11,4 

UK  129,8  25,5  51,1  53,2 

Źródło: Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat 

Analiza poziomu efektywności energetycznej wskazuje, że w Polsce poziom ten 

jest prawie dwukrotnie wyższy, niż w krajach członkowskich, należy zaznaczyć 

również, że od roku 2000 poziom ten został zredukowany o 37% gdzie w innych 

krajach członkowskich np. w Niemczech nastąpił spadek o jedynie 22%, w Hiszpanii 

o 20%. Wysoki wskaźnik energochłonności determinowany jest przede wszystkim 

przez duży udział przemysłów energointensywnych w tworzeniu wartości dodanej 

kraju. Na rysunku 2 zaprezentowano udział przemysłu w PKB w wybranych krajach 

członkowskich. 

 

Rys. 2. Udział przemysłu w PKB w Polsce i wybranych krajach członkowskich. 

źrodło: Bukowski, Śniegocki w „Zatrudnienie w Polsce 2010 – integracja i globalizacja”, IBS 2011 
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Polska należy do krajów o stosunkowo wysokim udziale przemysłu w produkcie 
krajowym brutto, co ma istotny wpływ na ryzyko zagrożenia zjawiskiem carbon 
leakage. Według danych GUS www.stat.gov.pl w 2016 przemysł stanowił 38% PKB, 
handel 13%, budownictwo 8%, transport i gospodarka materiałowa 7%. Udział 
przemysłu w całkowitym zatrudnieniu oraz udział zatrudnienia w branżach wrażliwych 
na carbon leakage wyznaczają bowiem poziom bezpośredniego zagrożenia 
bezrobociem wywołany przez zjawisko carbon leakage, zwane również emigracją 
przemysłu. Problem carbon leakage jest bardzo istotny dla Polski, Finlandii, Rumunii 
czy też Szwecji, Belgii oraz Czech. 

Ekspozycja Polski na problem carbon leakage (a w każdym razie na zagrożenia dla 
rynku pracy jakie się z tym zjawiskiem wiążą) nie może być określona w sposób 
jednoznaczny, jedynie w oparciu o statystyki czysto makroekonomiczne, takie jak 
udział przemysłu w PKB. Zmienia się ona także z roku na rok zarówno w ujęciu 
bezwzględnym (tj. ewentualnej straty PKB i spadku zatrudnienia), jak i względnym 
(tj. czy Polska jest narażona mniej czy bardziej niż inne kraje UE). Nakładanie się 
trwających wciąż procesów restrukturyzacyjnych i konwergencyjnych z wyzwaniami 
polityki ochrony klimatu niewątpliwie pogłębia obawy wobec europejskiej agendy 
klimatycznej w nowych krajach członkowskich. Niepewność wynika między innymi 
z braku kompleksowych opracowań, które w sposób bezstronny adresowałyby problem 
carbon leakage z perspektywy środkowoeuropejskiej. Jej efektem są niepotrzebne 
podziały między ekonomicznymi i ekologicznymi stronami debaty klimatycznej 
w Polsce, w której brakuje uczestników starających się równoprawnie traktować oba 
punkty widzenia, automatycznie nie zakładając ich wzajemnej sprzeczności [15]. 

4. Podsumowanie  

Analiza wpływu zjawiska carbon leakage na gospodarkę Polski jest procesem 
złożonym i wielowymiarowym. Aktualnie możliwe jest dokonywanie analiz 
scenariuszowych, które mogą wskazywać przybliżone warianty rozwoju sytuacji 
gospodarczej państw w przyszłości w zależności od zmiennych uwarunkowań 
polityczno-prawnych.  

W Europie i innych gospodarkach rozwiniętych, w tym w Polsce, widać 
długookresowy trend dezindustrializacyjny zachodzący niezależnie od zmian 
w polityce klimatycznej. Jest to przesunięcie zatrudnienia z przemysłu do usług bez 
jednoczesnego spadku wolumenu produkcji w przemyśle ciężkim. Możliwy jest 
potencjalny efekt ucieczki produkcji do krajów trzecich w efekcie wprowadzenia 
w Europie polityki klimatycznej, zaś jego dotychczasowy przebieg wskazuje na duże 
technologiczne możliwości – potrzeby adaptacyjne przemysłu do zmieniających się 
warunków gospodarowania w średnim i długim okresie. W ocenie zagrożenia migracją 
przemysłów energochłonnych na poziomie kraju, a zwłaszcza w ocenie wpływu tego 
zjawiska na rynek pracy należy ostrożnie traktować rachunek ciągniony i wynikający 
z niego mnożnik wpływający na pogłębienie pierwotnego spadku zatrudnienia [16].  

Globalnie jednak należy stwierdzić, że wprowadzanie limitów emisyjności 
w pewnych rejonach świata – w tym w Unii Europejskiej zwiększa ryzyko spadku 
konkurencyjności gospodarczej krajów członkowskich na rynku globalnym, co 
w dłuższej perspektywie czasowej grozi trwałymi przemianami w strukturze 
przemysłowej, co ma jednoznaczny wpływ na potencjał utrzymania osiągniętego 
poziomu rozwoju w branżach zagrożonych efektem carbon leakage.  
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Wpływ zjawiska carbon leakage na polską gospodarkę  

Streszczenie  

Dekarbonizacja sektora energii elektrycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikająca z przyjętej 

przez Unię Europejską polityki klimatycznej wpływa na konkurencyjność gospodarczą krajów 

członkowskich w odniesieniu do pozostałych krajów, w których limity emisji nie występują. W artykule 

wskazano Polskę, jako kraj, dla którego przyjęte założenia polityki energetycznej UE będą miały istotny 

wpływ na rozwój gospodarczy.  

W artykule przedstawiono wpływ energochłonności gospodarki oraz jej struktury wytwarzania energii 

zarówno pod względem sprawności źródeł, ich generalnej kondycji, jak i paliw używanych w procesach 

energetycznych na skalę zjawiska carbon leakage.  

Zaprezentowano wskaźnik energochłonności gospodarki, jako miernik służący do oceny skuteczności 

zrównoważonej polityki energetycznej prowadzonej z uwzględnieniem poszanowania energii i zagadnień 

ochrony środowiska. Przedstawiono analizę porównawczą Polski do innych krajów członkowskich Unii 

Europejskiej na podstawie danych z bazy Eurostat. 

Słowa kluczowe: limity emisji, energochłonność, carbon leakage 

The impact of carbon leakage phenomenon on the polish economy  

Abstract  

The decarbonisation of the electricity sector and the reduction of greenhouse gas emissions adopted by the 

European Union in the climate policy 2050 affect the economic competitiveness of the member states in 

comparison of the other countries where there are no emission limits. This article identifies Poland as 

a country for which the adopted EU energy policy will have a significant impact on economic 

development. The paper presents the impact of energy consumption on the economy and its structure of 

energy production both in terms of efficiency of sources, their general condition as well as fuels used in 

energy processes on the scale of carbon leakage phenomenon. 

The indicator of energy intensity of the economy is presented as a measurement tool for evaluating the 

effectiveness of a sustainable energy policy, taking into account the energy and environmental issues. 

Comparative analysis of Poland to other EU member states is presented on the basis of Eurostat data. 

Key wards: emissions limits, energy intensity, carbon leakage 
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Emisyjność oraz efektywność energetyczna polskiej 

gospodarki na tle wymagań polityki energetycznej UE  

1. Wprowadzenie 

Zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych społeczeństwa wymaga dziś 

decyzyjności i aktywności państwa członkowskich UE w zakresie wzrostu sprawności 

działania dotychczasowych tradycyjnych źródeł energii opartych na spalaniu paliw 

kopalnych, które generują emisje gazów cieplarnianych GHG (Greenhouse Gas) tak, 

aby minimalizować skutki klimatyczne. Działania te należą do jednych 

z najistotniejszych dla tego pokolenia dla uzyskania efektów w założonych wariantach 

scenariuszy strategicznych 2020, 2030, 2050.  

Sektor energetyczny odpowiada za 2/3 światowej emisji GHG oraz 80% emisji 

ditlenku węgla. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w roku 2014 wzrosło o 150% 

w porównaniu do 1971 roku, z czego nadal 82% energii pochodzi ze spalania paliw 

kopalnych, a tylko 18% stanowią odnawialne źródła energii. Stąd też wynika 

wykładniczy trend emisji gazów cieplarnianych, który w roku 1980 z poziomu prawie 

zero wzrósł do poziomu ponad 32 GtCO2 w 2014 [1]. 

Światowy traktat tzw. protokół z Kioto, nakłada na kraje rozwinięte obowiązek 

zmniejszenia emisji siedmiu gazów cieplarnianych. Są to: – dwutlenek węgla (CO2): 

pochodzący ze spalania paliw kopalnych, drewna lub wszelkich produktów 

wykonanych z węgla, pochłaniany przez rośliny i drzewa, – metan (CH4): powstający 

w przyrodzie lub w wyniku działalności człowieka, między innymi w procesie 

produkcji paliw kopalnych, w hodowli zwierząt, w wyniku uprawy ryżu i gospodarki 

odpadami, – podtlenek azotu (N2O): źródłem jego emisji są nawozy, spalanie paliw 

kopalnych oraz produkcja przemysłowa chemikaliów z wykorzystaniem azotu,  

– cztery rodzaje gazów fluorowanych, opracowanych do celów przemysłowych: 

fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC), heksafluorek siarki (SF6) 

i trójfluorek azotu (NF3) [2]. 

Najwyższy, bo aż 68% udział w światowej emisji ma dziesięć państw, do których 

należą: Chiny (28%), USA (16%), Indie, Rosja, Japonia, Niemcy, Korea, Iran i Arabia 

Saudyjska.  

W 2012 r. UE odpowiadała jedynie za 9% światowych emisji gazów cieplar-

nianych. Obecnie odsetek ten maleje, w miarę jak UE zmniejsza własne emisje, 

natomiast w innych częściach świata emisja stale rośnie, zwłaszcza w głównych 

gospodarkach wschodzących [3]. 

Dostrzegając problem zwiększonej emisji gazów cieplarnianych wskutek 

działalności człowieka, państwa zrzeszone w ONZ przyjęły w 1992 roku Ramową 

konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Miała ona 

na celu „ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, 

                                                                
1 anna.bluszcz@polsl.pl, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika 

Śląska, Gliwice. 
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który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny” 

(Art. 2 Konwencji) oraz zapoczątkowanie i usystematyzowanie działań zmierzających 

do redukcji emisji gazów cieplarnianych przez sygnatariuszy umowy [4].  

Dokumentem uzupełniającym Konwencję jest Protokół z Kioto, przyjęty w 1997 

roku. Porozumienie weszło w życie w 2005 roku i miało na celu zredukowanie emisji 

gazów cieplarnianych w okresie 2008-2012 średnio, o co najmniej 5% poniżej 

poziomu emisji z 1990 r. Zakładany poziom tej redukcji w poszczególnych krajach był 

zróżnicowany. Polska znalazła się z grupie państw, które zobowiązały się ograniczyć 

emisję gazów cieplarnianych, wyrażoną w ekwiwalencie dwutlenku węgla o 6% 

w stosunku do roku bazowego, tj. 1990. Trzy kraje: Islandia, Australia oraz Norwegia 

otrzymały zezwolenie na zwiększenie emisji względem 1990 roku o odpowiednio 

10%, 8% i 1%. Kolejne trzy: Rosja, Ukraina i Nowa Zelandia mogą utrzymać emisję 

na poziomie z 1990 roku, a pozostałe strony porozumienia zobowiązały się ograniczyć 

emisję o 5-8% [5]. Szczegółowe analizy porównawcze na temat emisyjności krajów 

członkowskich UE można znaleźć w następujących publikacjach [6-12]. Unia 

Europejska przewodzi globalnej kampanii przeciwko zmianom klimatu, zarówno 

poprzez określanie międzynarodowych działań służących ograniczeniu globalnego 

ocieplenia do poziomu 2°C, jak również poprzez własne zobowiązanie do bardzo 

znaczących redukcji emisji gazów cieplarnianych [13]. 

Walka ze zmianą klimatu jest jednym z pięciu najważniejszych tematów strategii 

„Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego 

włączeniu społecznemu. Jej główne cele to ograniczenie o 20 proc. poziomu emisji 

gazów cieplarnianych w UE, uzyskiwanie 20 proc. energii ze źródeł odnawialnych 

oraz zwiększenie o 20 proc. efektywności energetycznej do 2020 r. Pierwsze dwa 

z wyżej wymienionych celów zrealizowano w ramach „pakietu klimatyczno-

energetycznego”, który przyjęto w czerwcu 2009 r.  

Celem artykułu jest analiza poziomu emisyjności i energochłonności gospodarek 

krajów UE. W pracy zaprezentowano badania własne trendów w zakresie emisji 

wybranych krajów UE w odniesieniu do PKB, oraz energochłonności również 

w odniesieniu do PKB na podstawie danych statystycznych zamieszczonych w bazie 

Eurostat oraz w bazie GUS. Wynikiem badań danych statystycznych jest wskazanie 

potrzeby analiz w bardziej szczegółowym przekroju uwzględniającym m.in. poziom 

importu do krajów UE produkcji z innych rejonów świata, wpływających w istotny 

sposób na szacowanie poziomu emisji krajów UE, oraz wskazano na potrzebę 

uwzględnienia PKB według parytetu siły nabywczej, co znacząco wpływa na 

zniwelowanie dysproporcji w poziomie wskaźnika energochłonności gospodarki 

polskiej.  

2. Emisyjność gospodarek UE 

UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu w zakresie redukcji emisji o 20 proc. 

do 2020 r. W 2014 r. emisje w UE były 24 proc. poniżej poziomów z 1990 r. Według 

prognoz krajowych poziom emisji będzie do 2020 r. dalej spadał, jednak trzeba będzie 

wprowadzić dodatkowe strategie, aby osiągnąć cel wyznaczony na 2030 r. 

Cel na 2020 r. nie obejmuje emisji pochodzących z sektora gruntów, ale uwzględnia 

emisje z sektora lotnictwa międzynarodowego. 
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UE udało się osiągnąć niższe poziomy emisji przy jednoczesnym ożywieniu swojej 

gospodarki. W latach 1990-2014 unijny PKB wzrósł o 48%, natomiast intensywność 

emisji (ilość emisji potrzebna do wytworzenia wartości gospodarczej na poziomie  

1 euro) zmniejszyła się w UE prawie o połowę. 

Na rysunku 1 zaprezentowano analizę porównawczą wypracowanego w wybranych 

krajach członkowskich wzrostu gospodarczego mierzonego produktem krajowym 

brutto na mieszkańca oraz osiągniętego poziomu redukcji emisyjności gospodarek 

mierzonej CO2 eqv.  

Rok 2006 przyjęto, jako rok bazowy w analizie, dla przejrzystości wykresu 

przedstawiono kilka państw członkowskich UE. Jak widać badane kraje osiągnęły 

jednocześnie wzrost gospodarczy oraz spadek poziomów emisji. W krajach 

członkowskich poziomy wzrostu są zróżnicowane ze względu na uwarunkowania 

ekonomiczno-społeczne natomiast poziomy redukcji emisji są przede wszystkim 

uwarunkowane strukturą wykorzystania źródeł energii w miksach energetycznych 

poszczególnych krajów. Sytuacja Polski na tle krajów członkowskich pomimo 

specyficznej sytuacji, do której należy najwyższe w UE bo ponad 85% wykorzystanie 

przede wszystkim węgla kamiennego i brunatnego do produkcji energii elektrycznej 

wskazuje, że Polska była w stanie osiągać wzrost gospodarczy przy równoczesnym 

spadku poziomów emisji. 

 

Rysunek 1. Poziom wzrostu gospodarczego PKB oraz poziom emisyjności CO2 eqv. w wybranych krajach 

członkowskich UE w latach 2006-2015 

[opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [17] 
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Podstawowe założenia pakietu klimatycznego powinny być osiągane przy 

wykorzystaniu następujących narzędzi w zakresie ograniczania emisji takich jak: 

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej 

(EU ETS), wspólne wdrożenie (JI) i mechanizm czystego rozwoju (CDM) [15]. 

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) posiada 

trzy fazy wdrożenia. Pierwsza faza przypadła na okres 2005-2007, kiedy to systemem 

objęte były instalacje przemysłu energetycznego i ciepłowniczego o wysokim 

poziomie emisji dwutlenku węgla. W drugiej fazie w latach 2008-2012 systemem 

objęto dodatkowo instalacje emitujące podtlenek azotu na skutek produkcji kwasu 

azotowego. Aktualnie przypada trzecia faza systemu ETS i obejmuje emisję dwutlenku 

węgla (CO2) przez elektrownie, energochłonne sektory i komercyjne linie lotnicze, 

a także emisję podtlenku azotu związaną z produkcją niektórych kwasów i emisję 

perfluorowęglowodorów związaną z produkcją aluminium. 

Drugim mechanizmem ograniczania emisji gazów cieplarnianych jest JI), który 

polega na wypełnianiu zobowiązań redukcyjnych przez państwa przez stworzenie 

możliwości zaliczenia redukcji uzyskanej w wyniku inwestycji w innym kraju 

Państwo-inwestor zmniejsza swoje koszty redukcji emisji (w porównaniu do kosztów, 

jakie musiałby ponieść realizując inwestycje krajowe) i zwiększa swój limit emisji. 

Natomiast Państwo-gospodarz (gospodarz projektu) zyskuje natomiast przyjazne dla 

środowiska, nowoczesne technologie. W wyniku realizacji projektu JI uzyskuje się 

jednostki redukcji emisji (Emission Reduction Units – ERUs) transferowane 

z Państwa-gospodarza do Państwa-inwestora.  

Trzeci instrument to mechanizm (CDM), który oznacza działanie inwestycyjne 

realizowane przez państwo wymienione w Załączniku I do Konwencji Klimatycznej na 

terytorium innego państwa niewymienionego w tym załączniku, które ma na celu 

redukcję, uniknięcie lub pochłanianie gazów cieplarnianych. W rezultacie realizacji 

określonego projektu uzyskuje się tzw. (Certified Emission Reduction – CER), przez 

które rozumie się jednostkę zredukowanej lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych. 

Uzyskane w ten sposób jednostki mogą zostać wykorzystane przez strony wymienione 

w Załączniku I do Konwencji Klimatycznej w celu wywiązania się z ich zobowiązań.  

3. Energochłonność gospodarek Polski i UE 

W tabeli 1 przedstawiono zużycie energii i energochłonności PKB w Polsce 

w latach 2004-2012.  

Jak zaprezentowano w tabeli 1 energochłonność PKB w Polsce systematycznie 

spada, co należy interpretować jako zjawisko pożądane, oznacza to bowiem, że 

systematycznie mniej energii potrzebna jest do wygenerowania produktu krajowego 

brutto wyrażonego w jednostce euro. 

Na podstawie danych dotyczących energochłonności poszczególnych gałęzi 

przemysłu widać istotne zróżnicowanie tego poziomu. Najwyższą energochłonność 

posiada przemysł hutniczy oraz chemiczny (tabela 2). Są to gałęzie przemysłu 

najbardziej narażone na możliwość przenoszenia poza terytorium objęte limitami 

emisji w pozostałe rejony świata gdzie takie limity emisji nie są wymagane.  
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Tabela 1. Zużycie energii i energochłonność PKB w Polsce w latach 2004-2014 [16] 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

1 

Całkowite zużycie 

energii pierwotnej Mtoe 91,2 96,9 98,1 100,5 98,1 93,8 

2 Zużycie finalne energii Mtoe 57,0 60,6 61,6 65,3 63,3 60,5 

3 

Zużycie finalne energii 

z korektą klimatyczną Mtoe 57,2 60,9 63,3 63,6 63,6 63,0 

4 

Energochłonność 

pierwotna PKB kgoe/euro00 0,435 0,421 0,383 0,368 0,337 0,308 

5 

Energochłonność 

finalna PKB kgoe/euro00 0,272 0,263 0,240 0,239 0,217 0,199 

6 

Energochłonność 

finalna PKB z korektą 

klimatyczną 

kgoe/euro00 0,273 0,265 0,247 0,233 0,218 0,207 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Sytuacja krajów UE jest istotnie zróżnicowana pod względem udziału 

procentowego przemysłu ciężkiego w PKB z wyraźną tendencją do wzrostu usług 

i branż niskoenergochłonnych w gospodarkach wysokorozwiniętych, stąd też wynika 

niekorzystna stosunkowo sytuacja Polski, w której udział przemysłu w PKB jest 

wysoki. Stąd też wymagania UE na rzecz ochrony klimatu i wdrażanie działań na rzecz 

gospodarki niskoemisyjnej może stanowić istotny problem dla wysoko-

energochłonnych gałęzi przemysłu. Utrzymanie konkurencyjności gospodarek UE 

wymaga zatem wdrażania kosztownych technologii niskoemisyjnych, które dla krajów 

członkowskich ze względu na zróżnicowany stopień rozwoju gospodarczego mogą 

stanowić bardzo duże wyzwanie ekonomiczne.  

Tabela 2. Energochłonność przemysłu [16] 

Lp. Dział przemysłu Jednostka miary 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

1 Spożywczy kgoe/euro05 0,396 0,233 0,214 0,199 0,197 0,180 

2 Tekstylny kgoe/euro05 0,140 0,116 0,080 0,062 0,049 0,053 

3 Drzewny kgoe/euro05 0,428 0,422 0,354 0,380 0,362 0,370 

4 Papierniczy kgoe/euro05 0,391 0,554 0,447 0,413 0,372 0,414 

5 Chemiczny kgoe/euro05 1,203 0,949 0,838 0,811 0,812 0,805 

6 Mineralny kgoe/euro05 1,062 0,792 0,765 0,657 0,617 0,522 

7 Hutniczy kgoe/euro05 2,784 1,618 1,589 1,057 1,027 1,023 

8 Maszynowy kgoe/euro05 0,097 0,060 0,038 0,032 0,027 0,027 

9 Środków transportu kgoe/euro05 0,094 0,092 0,073 0,054 0,044 0,044 

10 Pozostały kgoe/euro05 0,116 0,115 0,086 0,068 0,067 0,076 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W tabeli 3 zaprezentowano energochłonność gospodarek europejskich w roku 

2000, 2010 oraz 2015, która oznacza wykorzystanie energii brutto w kraju podzielone 

przez PKB (kg ekwiwalentu ropy na 1 000 EUR).  



 

Emisyjność oraz efektywność energetyczna polskiej gospodarki na tle wymagań polityki energetycznej UE 

 

21 

Wskaźnik określa ilość energii zużytej do wytworzenia jednostki PKB (wyrażonej 

w kilogramach ekwiwalentu ropy naftowej na 1000 euro). Zmniejszenie 

energochłonności mówi o tym, że mniej energii potrzeba do wyprodukowania tej 

samej wielkości PKB i wiąże się ze wzrostem efektywności energetycznej. Wskaźnik 

ten nie oddaje rzeczywistej dysproporcji pomiędzy efektywnością energetyczną 

gospodarki Polski i UE ze względu na różnice siły nabywczej, które m.in. oznaczają, 

że poziomy cen towarów i usług rynkowych i nierynkowych w poszczególnych 

krajach są zróżnicowane (siła nabywcza euro w Polsce jest większa niż przeciętnie 

w UE). Różnice w energochłonności Polski i UE na poziomie fizycznym (np. zużycie 

energii na produkcję tony produktu) są znacznie mniejsze. 

Tabela 3. Efektywność energetyczna [16] 

Państwa 2000 2010 2015 wzrost/spadek 

Islandia 430,7 585,6 509,8 1,18 

Bułgaria 758,8 464,9 448,5 0,59 

Estonia 466,4 417,9 358 0,77 

Czechy 361,6 290,5 251 0,69 

Polska 360 278,3 227,1 0,63 

Rumunia 441,7 282,5 226,7 0,51 

Węgry 314,4 261,5 224 0,71 

Słowacja 436,9 264,2 215,1 0,49 

Łotwa 314,8 260,2 207,3 0,66 

Litwa 385,5 242,2 205,4 0,53 

Chorwacja 238,7 209,5 194,1 0,81 

Słowenia 231,3 202,4 177,6 0,77 

Finlandia 205 198,3 177,2 0,86 

Belgia 190,4 166,8 141,3 0,74 

Portugalia 151,3 135 133,9 0,88 

Grecja 149 127,1 132,2 0,89 

Cypr 168,5 142 128,7 0,76 

Francja 145,4 133,5 120,7 0,83 

Holandia 140,8 136,3 118 0,84 

Hiszpania 142,5 120,5 113,7 0,80 

Niemcy 145,1 128,9 112,6 0,78 

Szwecja 163,2 137,6 111,3 0,68 

Austria 114,4 116,4 107,1 0,94 

Włochy 112 110,9 100,4 0,90 

Wielka Brytania 147,2 116,2 94,3 0,64 

Luxemburg b.d 116,2 90,7 

 Malta 148,6 142,2 90,5 0,61 

Norwegia 95,4 106,1 85,5 0,90 

Dania 87,6 82,4 65,1 0,74 

Irlandia 115,7 90,7 62 0,54 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 
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Jak wynika z tabeli 3 kraje europejskie są w wysokim stopniu zróżnicowane 

pomiędzy sobą ze względu na poziom energochłonności. Najwyższa energochłonność 

cechuje gospodarki nowoprzyjęte do UE tj. Bułgaria, Estonia, Czechy, Polska, 

Rumunia, Węgry, Słowacja, Łotwa, Liwa jednak badanie tendencji wskaźnika od roku 

2000 do 2015 wskazuje na najwyższy poziom redukcji poziomu energochłonności tych 

państw, co było skutkiem przekształceń gospodarczych opartych na odchodzeniu od 

przemysłów ciężkich na rzecz nowoczesnych technologii i zwiększaniu ich udziału 

w produkcie krajowym brutto. Aktualnie jednak nadal nowe państwa członkowskie 

cechuje ponad dwukrotnie wyższy poziom energochłonności w stosunku do 

pozostałych państw UE. 

Poddane w artykule analizie dane statystyczne w zakresie emisyjności 

i energochłonności gospodarek UE w tym Polski pokazują, że sytuacja poszczególnych 

państw jest zróżnicowana. Drastyczna redukcja emisyjności gospodarek uzależniona 

jest od poziomu rozwoju gospodarczego państw członkowskich, ich miksu 

energetycznego i udziału w nim paliw stałych. Artykuł wskazuje jednak na potrzebę 

głębszej analizy zjawiska m.in. emisyjności, ponieważ analiza pod względem emisji 

całkowitej wyrażonej w CO2 eqv, powinna być uzupełniana o analizę emisji per 

capita, co w znaczącym stopniu oddaje zróżnicowanie państw między sobą. Kolejnym 

argumentem w analizie danych statystycznych staje się zjawisko „ucieczki emisji”, 

czyli przenoszenie przedsiębiorstw przemysłowych z Unii do krajów, gdzie nie 

obowiązują limity emisji ETS jak w UE. Przeprowadzona w artykule analiza trendu 

emisji w odniesieniu do PKB na rysunku 1 uwzględnia jedynie jedną perspektywę 

zjawiska tj. redukcję emisji w krajach UE. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, która 

zdaniem autorki jest często pomijana tzw. emisja związana z konsumpcją produktów. 

Kraje UE importują produkty spoza Unii, co oznacza, że emisje powstają u producenta, 

czyli w praktyce poza Unią, w większości kraje rozwijające się tj. Chiny, Indie. 

W ogólnym, zatem bilansie, emisje z importu nie są kalkulowane do krajów – tzw. 

„konsumentów produktów”, czyli członków UE, co w istotny sposób stanowi 

niedoskonałość sposobu szacowania poziomu emisyjności gospodarek. Jedynym, 

zatem sposobem, na globalne rezultaty w zakresie emisji jest działania o zasięgu 

światowym, a nie tylko na terenie UE.  

Kolejnym argumentem do wieloaspektowej analizy energochłonności gospodarek 

powinna być pogłębiona analiza o produkt krajowy brutto wyrażony w parytecie siły 

nabywczej, który lepiej opisuje rzeczywisty poziom energochłonności gospodarek UE. 

Szerzej o bezpieczeństwie energetycznym i bilansach energetycznych krajów 

członkowskich w artykułach [18 i 19].  

4. Podsumowanie  

Ambitne cele pakietu klimatyczno-energetycznego w UE są zasadne z punktu 

widzenia ochrony środowiska przed stale rosnącą emisją gazów cieplarnianych, kraje 

UE, jako kraje o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego podjęły realizację polityki 

dekarbonizacji, jako kraje przodujące w tym zakresie w skali światowej.  

Na postawie danych zaprezentowanych w artykule należy podkreślić, ze sytuacja 

państw członkowskich jest zróżnicowana pod względem poziomu emisyjności, 

produktu krajowego brutto oraz pod względem energochłonności. Czynniki te są 

kryteriami determinującymi możliwości realizacji restrykcyjnych założeń polityki 
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energetycznej UE, dlatego też wyznaczone cele do realizacji powinny uwzględniać 

specyficzne uwarunkowania ekonomiczne i energetyczne państwa członkowskich, aby 

nie powodować jednocześnie ograniczeń pod względem możliwości osiągania 

dalszego wzrostu gospodarczego dla państw nowoprzyjętych. 

Rezultaty działań w zakresie redukcji poziomów emisji mogą w długiej 

perspektywie czasowej mieć negatywny wpływ na poziom konkurencyjności 

gospodarek europejskich, ponieważ przemysł szczególnie energochłonny zostaje 

przenoszony w inne części świata w głównej mierze do Azji gdzie limity w zakresie 

emisji nie obowiązują. Osiągnięcia w zakresie redukcji emisji w jednym, zatem rejonie 

świata tj. w UE, która odpowiada jedynie za 9% światowej emisji stawia pod znakiem 

zapytania wymierne w ujęciu globalnym efekty tych kosztownych działań i należy 

dodać, że jedynie wysiłki w skali globalnej mogą przynieść znaczący efekt. Ze 

względu na istotne zróżnicowanie struktury produkcji energii krajów członkowskich, 

to kraje o najwyższym udziale węgla w miksie energetycznym ponosić będą najwyższe 

koszty transformacji gospodarczej w kierunku zwiększenia udziału odnawialnych 

źródeł energii.  
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Emisyjność oraz efektywność energetyczna na tle wymagań polityki 

energetycznej Unii Europejskiej  

Streszczenie 

Rewolucja przemysłowa, dynamiczny wzrost gospodarczy i wzrost liczby ludności na świecie wpływają 

głównie na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Sprostanie rosnącym zapotrzebowaniu na 

energię wymaga spalania paliw kopalnych, które powodują emisję gazów cieplarnianych GHG (gaz 

cieplarniany). Gazy te pozwalają promieniowaniu słonecznemu na przenikanie do atmosfery Ziemi, ale nie 

pozwalają, aby to promieniowanie cieplne opuszczało atmosferę. Celem tego artykułu jest 

przeanalizowanie strategicznych działań Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu w celu 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Unia Europejska prowadzi globalne działania przeciwko 

zmianom klimatycznym, m.in. poprzez określenie międzynarodowych działań mających na celu 

ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu 2°C, a także poprzez własne zobowiązanie do znacznego 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Celem tego artykułu jest analiza poziomu emisji gazów 

cieplarnianych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podstawowe założenia pakietu 

klimatycznego omawiane są wraz z narzędziami ograniczania emisji takich jak: system handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (EU ETS), wspólne wdrożenie (JI) 

i mechanizm czystego rozwoju (CDM). 

Słowa kluczowe: emisje, gazy cieplarniane, energochłonność gospodarki 

Emissions level and energy efficiency of the Polish economy in comparison of the 

European Union’s energy policy requirements  

Abstract  

The industrial revolution, dynamic economic growth and population growth in the world mainly affect to 

an increase in demand for electricity. Meeting the growing energy needs requires burning of fossil fuels, 

which generate greenhouse gas emissions GHG (Greenhouse Gas). These gases let the solar radiation to 

the Earth’s atmosphere, but they do not let the thermal radiation out of it. The aim of this article is to 

analyze the European Union's strategic actions for climate protection in reducing greenhouse gas 

emissions. The European Union is leading the global action against climate change, both by setting out 

international actions aimed at reducing global warming to the level of 2°C, as well as through their own 

commitment to very significant greenhouse gas emissions reduction. The aim of this article is analysis of 

the level of greenhouse gas emissions of European Union Member States. The basic assumptions of the 

climate package are discussed together with the tools for reducing emissions such as: European Union 

Greenhouse Gas Emission Trading System (EU ETS), Joint Implementation (JI) and Clean Development 

Mechanism (CDM). 

Keywords: emission, greenhouse gases, energy intensity 
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Rozwój energetyki wiatrowej w Hiszpanii i Polsce 

1. Wstęp 

Odnawialnymi źródłami energii (OZE) definiuje się te, których wykorzystanie nie 

jest związane z ich długookresowym deficytem, ponieważ ich pula ciągle odnawia się 

w krótkim czasie [1]. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach 

Energii reguluje gospodarkę energetyczną w Polsce i dzieli źródła energii na energię 

wiatru, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, produkowaną z biomasy, 

promieniowania słonecznego oraz hydroenergię. W dzisiejszych czasach, gdzie można 

zauważyć drastyczny spadek ilości nieodnawialnych surowców energetycznych takich 

jak węgiel brunatny, kładzie się większy nacisk na energię odnawialną. Wielu 

specjalistów poszukuje nowych metod pozyskiwania tej energii [2]. Rozwój OZE 

przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz pozwala na uzyskanie 

niezależności energetycznej państwa. Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii 

eliminuje emisję szkodliwych substancji do środowiska, poprzez wzrost udziału 

w ogólnej produkcji energii na świecie [3]. 

2. Odnawialne źródła energii  

Instalacje wykorzystujące odnawialną energię zróżnicowane są pod względem jej 

pochodzenia, uwarunkowań środowiskowych oraz lokalnie występujących zasobów 

[4]. Na OZE składają się: energia słoneczna, energia wiatru, energia geotermalna, 

biomasa i energia wody. Najobfitszym źródłem energii odnawialnej jest 

promieniowanie słoneczne. Jeszcze kilka lat temu przetwarzanie jej było mało 

opłacalne, ponieważ nakłady inwestycyjne były stosunkowo wysokie. Jednak dzięki 

popularyzacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, jak również licznym 

programom umożliwiającym dofinansowanie tego typu inwestycji, pozyskiwanie 

energii ze Słońca staje się bardziej dostępne. Dodatkowym atutem, związanym 

z klimatem w Polsce, jest pochłanianie nie tylko promieni w przypadku pełnego 

nasłonecznienia, ale także promieniowania rozproszonego. Dzięki temu panele 

spełniają swoją rolę nie tylko w słoneczne dni, ale także w czasie jesieni czy zimy. 

Połączenie paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych umożliwia uzyskanie 

energii elektrycznej oraz ciepłej wody użytkowej [10]. 

Energia geotermiczna wykorzystuje ciepło skał, wody i gruntu do produkcji energii 

użytkowej tj. elektrycznej i cieplnej. Uwarunkowanie geotermiczne Polski sprzyja 

rozwojowi wykorzystania jej do produkcji energii, ponieważ 80% powierzchni kraju 

                                                                
1 xdabrowska@gmail.com, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Białostocka.  
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4 d.krawczyk@pb.edu.pl, Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Wydział Budownictwa 
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pokryte jest przez trzy prowincje geotermalne. Temperatura wody na tych rejonach 

mieści się w przedziale od 30
o
C do 130

o
C. W Polsce zlokalizowanych jest 9 elektrowni 

geotermalnych [6]. 

Hydroenergetyka polega na wytwarzaniu energii z wody przy pomocy turbin 

wodnych oraz hydrogeneratorów. Wyróżnia się trzy typy elektrowni wodnych: 

elektrownie przepływowe, regulacyjne oraz szczytowo – pompowe. W Polsce zwykle 

umiejscawia się nieopodal niewielkich rzek, zbiorników retencyjnych czy kanałów 

przerzutowych. Do zalet tych rozwiązań można zaliczyć regulację gospodarki wodnej, 

poprawę jakości wody oraz pozyskania wody pitnej [7]. 

Biomasą nazywane są produkty i odpady ulegające biodegradacji. Pochodzą 

z produkcji roślinnej, leśnej, przemysłu i rybołówstwa. W jej skład wchodzą także 

biogazy i odpady przemysłowe i komunalne. Biomasa wykorzystywana jest do 

spalania, ponieważ podczas tego procesu wydziela się mniej szkodliwych 

pierwiastków niż w przypadku spalania paliw kopalnych [8]. 

3. Energia wiatrowa 

3.1. Historia powstania elektrowni wiatrowych 

Zainteresowanie energią wiatru towarzyszy ludzkości od początku istnienia na 

Ziemi. Początkowo wiatraków używano do mielenia ziarna i pompowania wody, 

jednak już 2000 lat przed naszą erą Egipcjanie wykorzystywali wiatr do napędu swoich 

łodzi. Pierwszy opis zastosowania wiatraku do transportu wody powstał w Indiach 400 

lat p.n.e. Podaje się, że pierwsza udokumentowana wzmianka na temat wiatraków 

została odnotowana w 644 r.n.e. Czteroskrzydłowe wiatraki pojawiły się w Europie 

w VI wieku naszej ery zaprojektowane przez Holendrów. Dopiero XVII wiek 

przyniósł upowszechnienie wiatraka holenderskiego, który posiadał sztywną 

konstrukcję i obracalną bryłę dachu o podstawie kołowej, dzięki czemu skrzydła były 

zawsze ustawione do kierunku wiatru [9]. Na rysunku 1 przestawiono przykład 

wiatraka holenderskiego.  

 

Rysunek 1. Wiatrak holenderski w Rogierówku z 1905 roku. Źródło: [9] 
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W 1850 roku młyny pracowały z ogólną mocą około 1TW. Niestety po koniec XIX 

wieku wynalezienie maszyny parowej przyczyniło się do zastoju usprawniania napędu 

wiatrowego [9]. W 1888 roku w Stanach Zjednoczonych pierwszą samoczynnie 

działającą siłownię wiatrową o mocy 12 kW skonstruował Charles F. Brush. 

Konstrukcja miała 17m średnicy i posiadała 144 drewniane łopaty, dostarczając przez 

okres 20 lat energii do ładowania akumulatorów. Jednak dopiero w roku 1950 

Johannes Juul jako pierwszy skonstruował siłownię wiatrową z generatorem prądu 

przemiennego. Jego rozwiązania konstrukcyjne w zbudowanej w 1957 roku elektrowni 

wiatrowej w Gedser (Dania) wykorzystywane są do dzisiaj [11]. 

W 1960 roku na świecie wykorzystywano 1 milion siłowni wiatrowych, ponowny 

wzrost zainteresowania miał miejsce po kryzysie energetycznym. W drugiej połowie 

XX wieku zaczęła rozwijać się przemysłowa energetyka wiatrowa. W przeciągu 

kilkunastu lat dopracowano starsze technologie i skonstruowano nowe rozwiązania 

dotyczące siłowni wiatrowych. Po tym czasie w Ohio zainstalowano turbinę MOD-0 

o mocy 1MW, a następnie kolejne MOD-0A i MOD-2. Nim jednak nastąpił początek 

przemysłowej energetyki wiatrowej przez wiele lat inżynierowie dopracowywali 

turbiny wiatrowe i udoskonalali generatory i automatykę. Dzięki równoczesnemu 

rozwojowi innych dziedzin nauki można było w krótkim czasie wypuścić na rynek 

turbiny o większej mocy, a zarazem mniej awaryjne np. 600 kW czy 800 kW. Obecnie 

generatory osiągają wielkość rzędu kilku megawatów [9].  

3.2. Klasyfikacja siłowni wiatrowych 

Siłownie wiatrowe można podzielić ze względu na wiele kryteriów. Jednym z nich 

jest podział ze względu na moc [11]: 

 Duże elektrownie wiatrowe (w praktyce powyżej 100kW) stosuje się przede 

wszystkim do wytwarzania prądu, który potem sprzedawany jest do sieci 

energetycznych. Tego typu obiekty muszą spełniać szereg wymagań i posiadać 

zgodę przyłączenie do sieci. 

 Małe elektrownie wiatrowe pracują w zakresie mocy od 100 W do 50 kW. 

Zapewniają energię elektryczną w pojedynczych gospodarstwach domowych. 

Najpopularniejsze to elektrownie o mocy 3-5 kW. Wspomagane są 

zmagazynowaną energią w akumulatorach, która wystarczy na zasilanie 

oświetlenia, sprzętu i urządzeń domowych.  

 Mikroelektrownie wiatrowe są stosowane głównie do ładowania baterii 

akumulatorów będących zasilaniem obwodów wydzielonych. Wykorzystywane 

w miejscach, gdzie nie występuje sieć energetyczna bądź warunki zewnętrzne 

nakazują zastosowanie innych źródeł energii. Pozwalają na zasilanie 

pojedynczych lamp lub poszczególnych urządzeń w pomieszczeniach. 

Kolejnym dość istotnym podziałem jest klasyfikacja ze względu na położenie osi 

wirnika [11]: 

 Elektrownie z poziomą osią obrotu – HAWT (ang. Horizontal Axis Wind 

Turbines); stanowią 95% stosowanych rozwiązań; 

 Elektrownie z pionową osią obrotu – VAWT (ang. Vertical Axis Wind Turbines. 

Na rysunku 2 przedstawiono oba typy elektrowni: 
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Rysunek 2. Turbina z poziomą i pionową osią obrotu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12] 

Najpopularniejszą maszyną typu HAWT jest urządzenie typu up-wind. Stosowane 

jest w ponad 90% obecnie stosowanych urządzeń i służy głównie do wytwarzania 

energii elektrycznej.  

Nie są to jedyne podziały siłowni wiatrowych. Klasyfikacji można dokonać ze 

względu na inne kryteria: 

 Sposób wykorzystania produkowanej energii – siłownie energetyczne 

i mechaniczne; 

 Liczba płatów wirnika – elektrownie jedno-, dwu-, trzy-, cztero-, i wielopłatowe; 

 Usytuowanie wirnika względem kierunku wiatru i masztu – dowietrzne 

i odwietrzne; 

 Szybkobieżność – siłownie wolnobieżne, średniobieżne i szybkobieżne. 

3.3. Siłownia wiatrowa o poziomej osi wirnika HAWT 

3.3.1. Budowa i zasada działania 

Siłownie wiatrowe typu HAWT posiadają liczbę łopat zależną głównie od wizji 

projektanta. Jednak najczęściej spotykanymi wirnikami są jedno-, dwu- i trzypłatowe. 

Siłownie z większą ilością łopat budowane są w celach przepompowywania wody, 

napędu młynów lub innych zastosowań z wykorzystaniem energii mechanicznej. 

Obecnie siłownie typu HAWT stanowią około 95% rozwiązań technologicznych. 

Schemat typowej elektrowni wiatrowej przedstawiono na Rysunku 3. Odnosi się do 

siłowni o dużej mocy, jednak większość części ma zastosowanie we wszystkich 

rodzajach wiatraków. 
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Rysunek 3. Schemat budowy elektrowni wiatrowej. Źródło: opracowanie własne na podstawie [11] 

Najważniejszym elementem elektrowni wiatrowej jest wirnik, który przekształca 

energię wiatru w energię mechaniczną następnie przekazywaną do generatora. Zwykle 

łopaty wirnika wykonane są z włókna węglowego wzmocnionego poliestrem. Każda 

łopata składa się z dwóch powłok przymocowanych do belki nośnej. Wiatr oddzia-

łujący na płat powoduje powstanie siły nośnej, która wprawia wirnik w ruch [13]. 

W niektórych rozwiązaniach można zmienić kąt położenia łopat wirnika dzięki 

wykorzystaniu siłowników hydraulicznych. Osadzony na wale wolnoobrotowym 

wirnik przekazuje obroty do wału szybkoobrotowego. Zwykle wirnik obraca się 

z prędkością 15-30 obr./min, jednak przekładnia zwiększa tę prędkość do 1500 

obr./min. 

W trakcie rozruchu generatory podłączone są do sieci przez układy tyrystorowe. 

Mikroprocesorowy system sterowania monitoruje stan elektrowni pobierając dane do 

obliczeń i sterowania. Gondola okrywa generator, transformator, przekładnię 

i urządzenia sterujące. Ponadto zawiera układy smarowania, chłodzenia i hamulec 

tarczowy. Wirnik z gondolą obracają się w kierunku wiatru za pomocą silnika 

i przekładni zębatej. Wieżę stanowi rura wykonana ze stali lub betonu zbrojonego. 

W skład wyżej wymienionych urządzeń wchodzą również układy automatyki 

sterowane komputerowo. Urządzenia o mniejszej mocy zwykle charakteryzują się 

prostszą budową. Nie posiadają mechanizmów zmiany kąta ustawienia łopat wirnika. 

Zmiana kierunku odbywa się poprzez wykorzystanie sił aerodynamicznych 

działających na chorągiewkę kierunkową. Często wiatraki zabezpiecza się przed 

silnymi wiatrami poprzez odchylenie gondoli do pionowego ustawienia osi [14]. 

Można wyróżnić dwa typy wirników tradycyjnych w zależności od ich 

umiejscowienia w stosunku do wiejącego wiatru. Są to wirniki typu down – wind i up 

– wind. Jednak pierwszy rodzaj wirników jest mało popularny, gdyż zauważa się straty 

spowodowane częściowym zacienieniem wirnika przez maszt [15]. Na Rysunku 4 

przedstawiono wirniki typu down – wind i up – wind. 
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Rysunek 4. Elektrownie wiatrowe w Hiszpanii. Źródło: opracowanie własne 

3.4. Siłownia wiatrowa o poziomej osi wirnika VAWT 

3.4.1. Budowa i zasada działania 

Zasada działania siłowni wiatrowej z wirnikiem w osi poziomej jest dość prosta. 

Napływający na wirnik strumień powietrza wywołuje ruch obrotowy wirnika przy 

udziale łopat. Energię, powstałą w wyniku obrotu, można wykorzystać bezpośrednio 

do napędzania urządzeń mechanicznych lub poprzez sprzężenie z generatorem do 

wytworzenia energii elektrycznej. Ster pozwala utrzymać wirnik w odpowiednim 

położeniu w stosunku do kierunku wiatru zwiększając wykorzystanie energii wiatru 

[13]. Na Rysunku 5 przedstawiono schematyczną budowę siłowni wiatrowej typu 

VAWT. 

Prędkość wiatru oraz sprawność układu wpływa na ilość wyprodukowanej energii. 

Odpowiednio wyprofilowane łopaty wirnika gwarantują wysoką sprawność silnika 

wiatraka. W celu zwiększenia wydajności wirnika stosuje się systemy regulacji kąta 

natarcia łopat. Nowe technologie wykorzystują zamiast systemu regulacji system 

zmiany ustawienia płaszczyzny turbiny względem wiatru. Dodatkowym plusem tego 

systemu jest ograniczanie obrotów wirnika, gdy siła wiatru jest bardzo duża. Wraz ze 

wzrostem siły wiatru zmienia się położenie turbiny. Na Rysunku 6 przedstawiono 

przykładową siłownię wiatrową typu VAWT [14]. 
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Rysunek 5. Schemat siłowni wiatrowej typu VAWT 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11] 

 
Rysunek 6. Siłownia wiatrowa typu VAWT. Źródło: [15] 
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4. Lokalizacja siłowni wiatrowych 

Podstawową zasadą znalezienia lokalizacji dla turbin wiatrowych jest dokładne 

sprawdzenie zasobów energii wiatrowej, kierunku oraz siły wiatru. Farmy wiatrowe 

potrzebują dużego terenu, przy każdej należy stworzyć linie wysokiego napięcia, drogi 

dojazdowe oraz stacje transportowe. Pod uwagę trzeba wziąć również teren wokół 

turbin, gdyż z powodu hałasu zabudowa mieszkaniowa jest niewskazana.  

W Polsce obowiązuje szereg aktów prawnych dotyczących lokalizacji farm 

wiatrowych. Pierwsza z nich odnosi się do ochrony środowiska i przyrody. Ustawa 

o ochronie przyrody ogranicza lub zdecydowanie uniemożliwia wybudowanie turbin 

na obszarach chronionych. Kolejną grupą uwarunkowań odnoszących się do lokalizacji 

są akty biorące pod uwagę bezpieczeństwo i ochronę ludności. Prawo ochrony 

środowiska uniemożliwia budowy farm wiatrowych na terenach miast oraz w zwartej 

zabudowie wsi. Jest to ściśle związane z emisją hałasu i wibracji przez instalacje 

energetyki wiatrowej. Oprócz ograniczeń związanych z zabudową mieszkaniową farm 

nie należy również projektować w pobliżu obiektów wojskowych (np. magazyny, 

lotniska wraz z polami wznoszenia i podejścia do lądowania itp.) oraz lotnisk 

cywilnych. Następnym aktem prawnym jest Prawo wodne, w którym jest mowa 

o braku możliwości zabudowy terenów zalewowych oraz w pobliżu wałów 

przeciwpowodziowych. W czerwcu 2016 w Polsce została przyjęta ustawa 

o dokładnym umiejscowieniu wiatraków w Polsce. Znajdziemy w niej przepis 

określający odległość pomiędzy wymienionymi powyżej obszarami a nowymi 

turbinami na przynajmniej dziesięciokrotność całkowitej wysokości elektrowni 

wiatrowej. W rzeczywistości oznacza to odległość minimum 1,5 km [16, 17].  

 

Rysunek 7. Rozmieszczenie większych elektrowni w Polsce [18] 
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Na rysunku 7 został pokazany rozkład farm wiatrowych w Polsce. Jak widać 

najwięcej farm zostało zlokalizowanych w północno-zachodniej części kraju. Jest to 

ściśle związane z najlepszymi warunkami wiatrowymi, które obejmują cały pas 

nadmorski, co zostało przedstawione na rysunku 8.  

 

Rysunek 8. Podział Polski na strefy wiatrowe  

Źródło: opracowanie własne na postawie [19]  

Rozwój tego sektora energetyki jest związany nie tylko z warunkami 

meteorologicznymi kraju, ale również z dostępem do sieci energetycznej. W Polsce 

energetyka oparta jest głównie na węglu, co spowodowało rozwinięcie infrastruktury 

sieciowej na południu państwa. Może zatem się okazać, że w późniejszym czasie 

pojawią problemy z odbiorem energii z tego typu elektrowni na Pomorzu 

i Suwalszczyźnie [18, 19].  

 

Rysunek 9. Rozkład farm wiatrowych w Hiszpanii Źródło: [20], [21] 
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Na rysunku 9 został przedstawiony rozkład wiatrowych w Hiszpanii. Można 

z niego wywnioskować, że w Hiszpanii farm wiatrakowych jest znacznie więcej niż 

w Polsce. Kraj ten o wiele wcześniej oraz intensywniej zaczął rozwijać ten sektor 

energetyki, co zostało zobrazowane na rysunku 10. Wynikało to, nie tylko z bardzo 

dobrym warunków do rozwoju energetyki odnawialnej, ale głównie dzięki taryfom 

gwarantowanym. W Hiszpanii było one jednymi z najwyższych w Europie każda kWh 

oddawana do sieci była warta aż 44 eurocenty [22].  

 

Rysunek 10. Moc zainstalowana instalacji wiatrowych w latach 2006-2016. Źródło: opracowanie właśnie na 

podstawie [21, 23]. 

5. Systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii 

Wraz ze wzrostem zainteresowania energią pochodzącą ze źródeł niekon-

wencjonalnych nastąpił postęp ich finansowego wsparcia. Kraje członkowskie, aby 

sprostać wymaganiom Unii Europejskiej, stworzyły nowoczesne systemy pomocy 

w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii.  

Polska polityka energetyczna zakłada osiągniecie 15% udziału odnawialnych źródeł 

energii w stosunku do finalnego zużycia energii do 2020 roku. Stworzono, więc 

system, który nie tylko gwarantował określoną cenę sprzedaży energii, ale również 

umożliwił zyski, pochodzące ze sprzedaży praw majątkowych ze świadectw 

pochodzenia energii. Prawo energetyczne nałożyło na przedsiębiorstwa obowiązek 

kupna energii pochodzącej z OZE, a także utrzymanie stałego poziomu udziału energii 

ze źródeł niekonwencjonalnych w stosunku do całkowitej ilości sprzedawanej energii. 

Istotna stała się możliwość obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia 

na Towarowej Giełdzie Energii. Jednak po kilku latach podaż tych świadectw znacznie 

przewyższyła popyt, czego konsekwencją była destabilizację na rynku, a co za tym 

idzie spadek zysków dla wytwórców energii odnawialnej oraz zwiększone ryzyko 

inwestycji w sektorze OZE [24]. Spowodowało to rozpoczęcie prac rządu nad nowym 
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systemem wsparcia, którego wprowadzenie wyznaczono na 1 stycznia 2016 roku. 

Ustawa ta opiera się na przejściu ze świadectw pochodzenia do systemu aukcyjnego 

(według wytycznych i rekomendacji Unii Europejskiej). Rząd ogłasza aukcje na 

energię odnawialną, ze ściśle określoną jej ilością, którą zamierza kupić oraz jej cenę 

referencyjną. Ostatecznie przyjęta wg Rozporządzenia Ministra z dnia 16 marca 2017 

roku w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

w 2017r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017r. 

[25], cena referencyjna dla energii wiatrowej na lądzie o mocy nie większej niż 1 MW 

wynosi 320,00zł/MWh, dla mocy większej od 1 MW 350 zł/MWh, natomiast dla 

energii wiatrowej na morzu jest to 470,00 zł/MWh. Wygrana aukcji gwarantuje cenę 

za produkowaną energię na kolejnych 15 lat, a więc stabilność finansową dla 

inwestorów. Aukcje prowadzone są w taki sposób, że ilość energii do sprzedaży 

dzielona jest na tzw. koszyki, co pozwala na uporządkowanie składanych ofert. Nowe 

projekty zostały podzielone w zależności od mocy (nieprzekraczające 1 MW oraz 

przekraczające 1 MW) i czasu pracy instalacji [26]. 

Wysokość udzielonego w systemie aukcyjnym wsparcia zależy zasadniczo od: 

ilości oraz wartości energii możliwej do zakontraktowania, maksymalnej ceny 1 MWh 

energii pozyskanej z odnawialnych źródeł, czyli ceny referencyjnej oraz liczby 

producentów, którzy zgłosili się do aukcji. 

Energetyka wiatrowa w Polsce, wspierana jest zwłaszcza z takich programów jak: 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ); 

 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO); 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR); 

 Program BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii; 

 Program Horizon 2020. 
W Hiszpanii system wsparcia odnawialnych źródeł energii zaczął rozwijać się 

wcześniej niż w Polsce, pierwszym programem w tej dziedzinie był FIT (Feed-In-
Tariff). Jego działanie opierało się na trzech filarach: przedsiębiorstwa dystrybucyjne 
zostały zobowiązane do zakupu energii elektrycznej pochodzącej z OZE, określono 
taryfy cen zakupu energii z OZE, wprowadzono subsydia dla inwestycji z zakresu OZE 
(do 20% kosztów). Przełomem w regulacji sektora elektroenergetycznego było 
wprowadzenie ustawy 54/1997r. (Lay del Sector Eléctrico, Electricity, Sector Law  
– LSE) [27], która zmodyfikowała system FIT, wprowadzając „specjalny reżim” dla 
produkcji w zakresie energii odnawialnej. Polegał on na udzieleniu specjalnych premii 
wytwórcom energii odnawialnej przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne, które z kolei 
w ramach rekompensaty otrzymywały wyższe stawki cen dla odbiorców 
zatwierdzanych w odmiennych taryfach. Jednak w wyniku koniecznych zmian 
legislacyjnych w 2008 roku wprowadzono cap-and-floor, czyli mechanizm redukujący 
pomoc dla energetyki wiatrowej. Sprowadzał się on do tego, iż producenci 
otrzymywali wyłącznie nadwyżkę w wypadku przekroczenia maksymalnego poziomu 
ceny energii, natomiast w razie spadku ceny poniżej minimalnego poziomu, 
otrzymywali kwoty gwarantowane. Wraz ze światowym kryzysem finansowym, 
spotęgowany został problem deficytu taryfowego. Zaczęto odczuwać negatywne skutki 
prowadzonej dotychczas polityki i próbowano je ograniczyć. Wprowadzono nowe 
limity dotyczące cen gwarantowanych, zredukowano taryfy, a w krytycznym 
momencie zawieszono całkowicie system FIT. Konieczna była reforma wsparcia OZE, 
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której podstawę stanowiło rozporządzenie królewskie 9/2013 [28], a następnie Law 
24/2013 [29]. Poprzednie metody zostały zastąpione poprzez tzw.” system 
rekompensat poniesionych kosztów”, który zakłada udzielenie wsparcia inwestorom 
jedynie wtedy, gdy ceny rynkowe energii z OZE nie będą odpowiednie dla osiągnięcia 
właściwej stopy zwrotu. Jego istota to umożliwienie faktycznej konkurencji między 
producentami energii z OZE a producentami tradycyjnej energii. Bardzo ważną 
kwestią jest uregulowanie gwarancji rekompensaty dla poszczególnych rodzajów 
energii odnawialnej: energetyka słoneczna(PV) – 30 lat, energetyka wiatrowa (na 
lądzie) – 20 lat, hydroenergetyka, energetyka z biomasy i odpadów – 25 lat. Kolejne 
zmiany nastąpiły w 2014 roku, wraz z wprowadzeniem RD 413/2014 [29] oraz (MO) 
IET 1045/2014 [31], kiedy to sprecyzowano warunki, jakiem powinny spełniać sieci 
energetyczne, aby mogły być uznane za wysokosprawne. W ostatnich latach możemy 
zaobserwować rozwój w dziedzinie OZE [32]. 

Dzięki wprowadzanym przez rząd aukcjom rozmachu nabrał np. rynek wiatrowy. 
Hiszpańskie władze, do 2020 roku, planują pokryć około 20% (ok. 28 GW) 
zapotrzebowania na energię właśnie dzięki energetyce wiatrowej. Jeśli plan zostanie 
zrealizowany, będzie ona obok gazu, głównym źródłem energii [33]. 

6. Koszty energetyki wiatrowej 

W tabeli 1 przedstawione zostały nakłady inwestycyjne oraz koszty utrzymania 
i remontów elektrowni wiatrowych na lądzie oraz na morzu. Umieszczono w niej 
również koszty wytwarzania energii elektrycznej, a także założenia na kolejne lata. 

Tabela 1. Koszty związane z energią wiatrową według Unii Europejskiej 

Technologia 

Jednostkowe 

nakłady 

inwestycyjne, 

         

Koszty 

utrzymania i 

remontów, 

         

Jednostkowe koszty wytwarzania 

energii elektrycznej,       
    

w 2007 

roku 

w 2020 

roku 

w 2030 

roku 

Elektrownie 

wiatrowe na 

lądzie 

1000+1370 33÷42 75+110 55+90 50+85 

Elektrownie 

wiatrowe na 

morzu 

1750+2750 71÷42 85+140 65+115 50+95 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [34] 

Farmy wiatrowe w Hiszpanii tylko w 2016 dostarczyły ok. 20% energii, co 
usytuowało ich na drugim miejscu w Europie. Państwo te posiada kompanie zajmujące 
się produkcją turbin, które są bardzo istotne na rynku międzynarodowym. Jednakże 
finanse kraju doprowadziły do cięć w dopłatach do energii odnawialnej, co było 
powodem do rozwinięcia się konkurencji i obniżenia cen za energię. Obecnie aukcje są 
wygrywane przez firmy, które nie korzystają z dopłat, co świadczy o tym, że ten sektor 
energetyczny jest w stanie poradzić sobie bez nich. W 2015 roku zostało sprzedane ok 
37 % wytworzonego przez OZE energii, która okazała się najtańsza w kraju [21]. Na 
rysunku 11 zostały pokazane źródła energii w Hiszpanii . 
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Rysunek 11. Źródła energii w Hiszpanii. Źródło: opracowanie własne na postawie [35] 

 

Rysunek 12. Źródła energii w Polsce. Źródło: opracowanie własne na postawie [36] 

Energia pochodząca z farm wiatrakowych w Polsce nadal jest dość droga ze 

względu na brak korzystnych warunków wiatrowych. Jak zostało przedstawione to na 

rysunku 12 energia z OZE to nadal niewielka cześć źródeł energii w Polsce. Według 

analizy wykonanej przez amerykański Lawrence Berkeley National Laboratory, ceny 

turbin wiatrowych przeznaczonych do montażu na lądzie spadły w latach 2008-2014 

o 25 proc. Niższe koszty turbin oczywiście przekładają się spadek kosztów inwestycji 

za tym idzie – cen prądu [37].  

Energia 
jądrowa 
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Elektrownie 
wodne 
(14,1%) 

Elektrownie 
węglowe 
(13,7%) 

Elektrownie 
gazowe 
(10,4%) 

Energetyka 
słoneczna 

(5%) 

Źródła energii w Hiszpanii  

Energia z 
węgla 

kamiennego 
(50 %) 

 

Energia z 
węgla 

brunatnego 
(32 %) 
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 (8 %) 
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W Polsce największy koszt to zakup turbin, które są głównie dostarczane z Danii, 
Niemiec oraz Hiszpanii. Z analizy Ernst&Young wynika, że średni koszt budowy farm 
wiatrowych w Polsce to w przeliczeniu na 1 MW zainstalowanej mocy 6,9 mln zł. 
Jednocześnie prognozy wskazują, że do 2020 roku w Polsce może powstać w sumie 
11,5 GW elektrowni wiatrowych, zatem koszt inwestycji energetyki wiatrowej może 
wynieść 86 mld zł [38]. 

7. Podsumowanie 

W artykule przedstawiono zmiany w sektorze energetyki wiatrowej na przestrzeni 
ostatnich lat na przykładzie Polski i Hiszpanii. Jak pokazuje analiza porównawcza 
rozwój systemów energetycznych bazujących na elektrowniach wiatrowych jest 
uzależniony od wielu czynników takich jak między innymi warunki wiatrowe, 
ukształtowanie terenu, istniejąca infrastruktura energetyczna, krajowa polityka 
i finansowe narzędzia wsparcia. Nie bez znaczenia są także odpowiednia promocja 
oraz prosty i przejrzysty system wsparcia pozwalający na długoterminowe planowanie 
inwestycji. W przypadku Hiszpanii zróżnicowanie wynika z nierównomiernego 
dofinansowania na rozwój energetyki wiatrowej w poszczególnych regionach kraju 
[39-41]. 

Podziękowania 

Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WBiIS/4/14 i sfinansowane ze 
środków na naukę MNiSW. Praca powstała w ramach projektu współpracy między 
Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Cordobie („The possibility of the 
renewable energy sources usage in the context of improving energy efficiency and air 
quality in buildings and civil constructions” oraz projektu VIPSKILLS (Virtual 
and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers. Strategic 
Partnerships Erasmus +). 
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Rozwój energetyki wiatrowej w Hiszpanii i Polsce 

Streszczenie 
Odnawialnymi źródłami energii (OZE) zdefiniowano te, których wykorzystanie nie jest związane 
z długookresowym deficytem, ponieważ ich pula ciągle odnawia się w krótkim czasie. Wykorzystanie 
alternatywnych źródeł energii wyeliminowało emisję szkodliwych substancji do środowiska, poprzez 
wzrost udziału w ogólnej produkcji energii na świecie. W artykule przedstawiono klasyfikację siłowni 
wiatrowych ze względu na moc (duże, małe i mikro elektrownie wiatrowe) oraz położenie osi wirnika 
(z poziomą i pionową osią obrotu). Omówiono podstawowe parametry wpływające na lokalizację turbin 
wiatrowych oraz czynniki warunkujące rozwój systemów wykorzystujących energię wiatru – na 
przykładzie Polski i Hiszpanii. W Hiszpanii system wsparcia odnawialnych źródeł energii zaczął rozwijać 
się wcześniej, niż w Polsce, pierwszym programem w tej dziedzinie był FIT (Feed-In-Tariff). Jego 
działanie opierało się na trzech filarach: przedsiębiorstwa dystrybucyjne zostały zobowiązane do zakupu 
energii elektrycznej pochodzącej z OZE, określono taryfy cen zakupu energii, wprowadzono subsydia dla 
inwestycji z zakresu OZE. Zmiany w polityce wsparcia spowodowały zahamowanie rozwoju energetyki 
wiatrowej na terenie Hiszpanii. W pracy dokonano porównania kosztów wytworzenia energii oraz różnic 
cen poszczególnych elementów siłowni wiatrowych w Hiszpanii i Polsce. Porównano również politykę 
państwa dotyczącą systemów wsparcia budowy instalacji wiatrowych w obu krajach. 
Słowa klucze: odnawialne źródła energii, energia wiatrowa, rozwój 

Evolution of wind energy in Spain and Poland 

Abstract 
Renewable energy sources had been defined as an energy that was collected from sources, which are 
naturally replenished. Using energy from renewable sources had already eliminated emission of harmful 
substances to environment by increasing involvement in a production in whole world. In this paper we 
showed classification taking into account the size of wind plats (big, small and micro wind power plants) 
and a location of axis (with horizontal and vertical axis). The basic parameters referring to the location of 
wind turbines and the factors determining the development of wind power systems were discussed – on the 
example of Poland and Spain. In Spain, a support system had been expanding earlier than in Poland. Feed-
In-Tariff was the first program. It was based on three pillars: distribution enterprises need to buy electric 
power from renewable sources, specified prices of energy, added subsidies for investments with renewable 
energy sources. Changes in support policies have hampered the development of wind energy in Spain. The 
paper compares the costs of energy generation and the differences in prices of various elements of wind 
power plants in Spain and Poland. The state policy on wind support systems in both countries was also 
compared. 
Keywords: renewable energy sources, wind energy, development 
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Rozwój fotowoltaiki w Polsce i na świecie 

1. Wstęp 

Gospodarowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE) w Polsce reguluje ustawa 

o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20 lutego 2015 r. Pierwotnymi źródłami 

energii są woda, wiatr, promienie słoneczne i biomasa. Przy wykorzystaniu 

naturalnych procesów przemiany energii takich, jak: parowanie, konwersja 

promieniowania słonecznego, czy fotosynteza, kreuje się procesy techniczne. Rozwój 

nauki pozwolił na ich użyteczne wykorzystanie w elektrowniach wiatrowych 

i wodnych, elektrowniach solarnych, czy ogrzewaniu geotermalnym [1].  

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energetycznych niesie ze sobą wiele korzyści 

np.: zmniejszenie emisji szkodliwych związków do środowiska, przez zmniejszenie 

udziału produkcji energii ze źródeł niekonwencjonalnych w stosunku do całej 

produkcji energii na świecie [2]. Kolejnymi pozytywnymi aspektami wykorzystania 

OZE jest stworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 

energetycznego [3]. 

2. Technologia wytwarzania ogniw fotowoltaicznych 

Fotowoltaiką określa się proces przetwarzania promieniowania słonecznego 

w energię elektryczną korzystając z efektu fotowoltaicznego. Ogniwo słoneczne jest 

podstawowym elementem systemu fotowoltaicznego. Promienie słoneczne, 

oddziałując na ogniwo, zmieniają je w źródło napięcia stałego. Ogniwa grupuje się 

i łączy, tworząc moduły fotowoltaiczne. Po połączeniu modułów uzyskuje się panele 

fotowoltaiczne, które stanowią element systemu fotowoltaicznego, czyli generatora 

PV, bądź pole modułów. Dlatego, każde ogniwo jest elementarną częścią każdego 

systemu PV i to głównie od niego zależy wydajność systemu [4]. Poniżej 

przedstawiono schemat przekształcenia ogniwa w system fotowoltaiczny.  

 

Rys. 1. Schemat budowy systemu fotowoltaicznego: ogniwo – moduł – panel [5] 

                                                                
1 xdabrowska@gmail.com, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka.  
2 lukasz.trybulowski@gmail.com, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka.  
3 j.piotrowska@pb.edu.pl, Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Wydział Budownictwa 

i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka.  
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Aleksander Edmund Becquerel w 1839 r. odkrył, że przy naświetlaniu jednej 

z dwóch elektrod, wykonanych z identycznego metalu i zanurzonych w elektrolicie, 

powstaje napięcie. W przeciągu 4 lat, na podstawie badań Becquerela, Charles Fritts 

stworzył cynowo-selenowe ogniwo słoneczne. Pierwsze ogniwa słoneczne, oparte na 

monokrystalicznym krzemie, wykorzystano w 1958 r. w budowie satelity 

okołoziemskiego Vanguard I. Połączone sześć ogniw tworząc moduły, dostarczały 5W 

mocy elektrycznej. Następnym osiągnięciem było utworzenie fotoogniwa 

cienkowarstwowego w drugiej połowie XX wieku [5]. 

W obecnych czasach technologie fotowoltaiczne są dość mocno rozwinięte. 

Wyróżnia się podział ze względu na strukturę [6]: 

 ogniwa I generacji,  

 ogniwa II generacji,  

 ogniwa przekraczające barierę Shockleya–Queissera. 

Budowa ogniw I generacji wykorzystuje krzem krystaliczny i złącza p-n. 

Wykorzystany do tworzenia ogniw krzem krystaliczny, uzyskuje się z dwutlenku 

krzemu, który łączy się z węglem. Produktami tej reakcji są krzem i dwutlenek węgla. 

Jednak przed wykorzystaniem go do produkcji ogniw PV, oczyszcza się go poprzez 

proces Siemensa [7].  

Ogniwa, stworzone z krystalicznego krzemu klasyfikuje się w trzech grupach, pod 

względem przebiegu etapu produkcji podłoża krzemowego. Są to ogniwa 

monokrystaliczne i multikrystaliczne [6]. 

Ogniwa monokrystaliczne składają się z krzemu monokrystalicznego. Jest on 

wytwarzany z roztopionego krzemu polikrystalicznego przy użyciu metody 

Czochralskiego lub w procesie topienia strefowego. Mają kształt okrągły. Produkcja 

ogniw monokrystalicznych jest dość skomplikowana. Mianowicie, zarodek umieszcza 

się w naczyniu wypełnionym krzemem krystalicznym w formie ciekłej. Następuje 

rozpoczęcie wzrostu kryształu i jego powolne wyciąganie. Zwykle wytworzony 

kryształ przyjmuje postać walca o średnicy ok. 30 cm oraz długości kilku metrów. 

Kolejnym etapem produkcji jest pocięcie kryształu na plastry o grubości ok. 2-3 mm, 

które potem tworzą ogniwa. Na rysunku 2 przedstawiono ogniwo monokrystaliczne 

i utworzony z jego elementów moduł fotowoltaiczny [8].  

 

Rys.2. Ogniwo monokrystaliczne wraz z utworzonymi z jego elementów moduły fotowoltaiczne [9] 
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Ogniwa multikrystaliczne mają kształt prostokątów, dzięki czemu puste 

powierzchnie modułu wypełnione są ogniwami. Sprzyja to tworzeniu paneli 

fotowoltaicznych, ponieważ ogniwa są dopasowane i pokrywają całą powierzchnię 

panelu. Otrzymuje się je w wyniku krystalizacji w prostopadłościennej kadzi, czyli 

kontrolowanym roztapianiu i ponownym procesie krzepnięcia krzemu w kwarcowym 

tyglu. Na rysunku 3 przedstawiono ogniwo multikrystaliczne wraz z utworzonym 

z jego elementów modułem fotowoltaicznym [10]. 

 

Rys.3. Widok ogniwa multikrystaliczne wraz z utworzonym z jego elementów modułem fotowoltaicznym [9] 

Wydawać, by się mogło, że ogniwa multikrystaliczne osiągną większą sprawność 

instalacji przez ich kwadratowy kształt i brak wolnych przestrzeni. Jednak panele 

monokrystaliczne bardziej skutecznie przekształcają promieniowanie słoneczne na 

energię, co przekłada się na ich wyższą sprawność. Z literatury wynika, że jest to 

spowodowane jednorodnością kryształu i ich uporządkowaną strukturą wewnętrzną.  

Sprawność ogniw fotowoltaicznych z krzemu monokrystalicznego kształtuje się 

obecnie na poziomie od 18% do 26,3% [26, 27, 33], a z ogniw polikrystalicznych na 

poziomie od 14% do 21,7% [28-30, 34]. Niższą sprawnością od ogniw 

monokrystalicznych i polikrystalicznych charakteryzują się ogniwa amorficzne 

w przedziale od 6% do 11.9% [31, 32, 34]. Najniższe sprawności mają fotowoltaiczne 

ogniwa organiczne 8.7-12.1%, nazywane ogniwami trzeciej generacji [33, 34]. 

Kolejną różnicą jest praca w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych  

– ogniwa monokrystaliczne mają większą wydajność w słoneczne dni podczas, gdy 

ogniwa multikrystaliczne lepiej radzą sobie podczas zachmurzeń. Wadą ogniw 

monokrystalicznych jest ich cena. Wysokie koszty wynikają z procesu ich produkcji. 

Dlatego też ogniwa multikrystaliczne pomimo niższej sprawności osiągnęły przewagę 

na rynku technologii fotowoltaicznych [20].  

Ciągły rozwój technologiczny spowodował wzrost efektywności ogniw 

krzemowych do 26,7%, co zostało potwierdzone przez Japoński Narodowy Instytut 

Zaawansowanych Nauk Przemysłowych i Technologii (AIST) oraz przez Instytut 

Fraunhofera ds. Systemów Energetyki Słonecznej (FhG-ISE) w marcu 2017 r. [34]. 

3. Rodzaje i konfiguracje systemów fotowoltaicznych 

System fotowoltaiczny oznacza elektrownię słoneczną, która wykorzystując panele 

fotowoltaiczne przekształca energię słoneczną w energię elektryczną. W celu realizacji 

tego procesu niezbędne jest wykonanie układu składającego się z generatora PV 
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(moduł lub zestaw paneli fotowoltaicznych), magazynu energii z regulatorem oraz 

falownika, zamieniającego prąd stały w prąd przemienny [8]. 

Ciągłe postępy w zakresie efektywności energetycznej powodują powoli 

zmniejszenie kosztów świadczenia usług przy użyciu energii odnawialnej. Jest to 

niezależne od tego, czy są dostępne do pracy sieciowej (on-grid) lub poza nią (off-grid). 

Ograniczając się do charakterystyki budynków mieszkalnych, istnieją dwa systemy 

PV [20]: 

 autonomiczne (niepodłączone do sieci; oddalone od niej lub z możliwością 

dostępu do sieci; inaczej nazywane off-grid), 

 dołączone do sieci (rozproszone lub scentralizowane; inaczej nazywane on-grid), 

 hybrydowe (z innymi systemami oze). 

3.1. System on-grid  

System jest popularnie nazywany podłączonym do sieci elektrycznej. Energia 

elektryczna jest wyprodukowana, a następnie przekazywana do przetwornicy. To 

w niej zachodzi zamiana prądu stałego w przemienny. Następnie, prąd kierowany jest 

do sieci elektroenergetycznej. Do realizacji tego systemu niezbędne są dwa liczniki 

prądu lub licznik dwukierunkowy. Pierwszy z nich odpowiada za pomiar ilości 

wyprodukowanej energii przekazanej do sieci, a drugi sumuje energię pobraną z sieci 

elektroenergetycznej. To właśnie na podstawie obu odczytów następuje rozliczenie 

z zakładem energetycznym [21]. 

Na rysunku 4 przedstawiono schemat instalacji połączonej z siecią. Występuje on 

w dwóch wariantach [22]: 

 jeżeli, cena energii przekazywanej do sieci jest niższa od ceny energii pobieranej, 

to do sieci podawana jest jedynie nadwyżka energii. W przypadku jej niedoboru, 

energia pobierana jest z sieci elektroenergetycznej.  

 w przypadku, kiedy cena energii oddawanej do sieci jest wyższa niż cena energii 

pobranej, to do sieci przekazywana jest cała wygenerowana moc, a całkowite 

zapotrzebowanie na energię elektryczną jest pokrywana przez sieć 

elektroenergetyczną. 

 

Rys. 4. Schemat instalacji fotowoltaicznej typu on-grid. Źródło: opracowanie własne na podstawie [23] 
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3.2. System off-grid 

System off-grid tworzą instalacje odseparowane galwanicznie od sieci 

elektroenergetycznej. W skład instalacji wchodzi panel fotowoltaiczny, zasobnik 

energii z kontrolerem ładowania oraz falownik, jeżeli istnieje potrzeba zasilania 

urządzeń prądu zmiennego. W czasie poboru energii, prąd stały podawany jest 

z akumulatorów do falownika. Zachodzi tam zamiana jego parametrów na prąd 

zbliżony do sinusoidalnego o napięciu 230 V i częstotliwości 50Hz. Energię 

wytworzoną przez moduły PV wykorzystuje się do ładowania akumulatorów oraz 

zasilania układów wydzielonych takich, jak oświetlanie, czy ogrzewanie. Główną 

wadą tego systemu jest potrzeba montażu baterii akumulatorów, która wynika 

z ogromnej zmienności czasowej energii słonecznej. Na rysunku 5 przedstawiono 

blokowy schemat instalacji fotowoltaicznej typu off-grid [24]. 

 

Rys. 5. Schemat instalacji fotowoltaicznej typu off-grid 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [24] 

3.3. System mieszany 

Rozwiązanie charakteryzuje się użyciem dwóch lub więcej generatorów energii 

elektrycznej, która posiłkuje się na różnych źródłach. Do współpracy z modułami 

fotowoltaicznymi wykorzystuje się turbiny wiatrowe, generatory spalin, czy turbiny 

gazowe. Na rysunku 6 przedstawiono schemat blokowy instalacji hybrydowej [25]. 

Analizując stan gospodarki energetycznej w Polsce i na świecie, można zauważyć, 

że systemy fotowoltaiczne on-grid są systemami najczęściej wykorzystywanymi 

w kraju. Na rys. 7 przedstawiono wykres zależności procentowej wykorzystywanych 

systemów w latach 2006-2016 [7]. 

 



 
Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Trybułowski, Joanna Piotrowska-Worniak 

 

46 

 

Rys. 6. Schemat instalacji fotowoltaicznej hybrydowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [25] 

 

Rys. 7. Wykres zależności udziału poszczególnych rodzajów systemów w przeciągu 10 lat 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]  

Systemy off-grid stanowią niewielką cześć wszystkich instalacji na świecie. 

Instalacja jest droższa od instalacji on-grid, ponieważ nie ma tu możliwości sprzedaży 

wytworzonego prądu. System z akumulatorami jest zbyt drogi, aby można było 

zrezygnować z kupna energii z sieci i korzystać wyłącznie z energii wytworzonej 

z własnej elektrowni fotowoltaicznej [25].  
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4. Ilość wyprodukowanej energii z paneli fotowoltaicznych 

Wzrost ilości energii elektrycznej wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych na 

rynku polskim, jak i europejskim spowodowany został głownie przez wzrost 

konkurencyjności wytwarzania paneli fotowoltaicznych oraz rosnące zapotrze-

bowanie na energię elektryczną. Kraje UE starają się zmniejszyć ilość 

zanieczyszczeń do atmosfery i emisję CO2. Na wielu rynkach energia solarna 

uważana jest za konkurencyjną pod względem kosztów. Zarówno na rozwój, jak 

i hamowanie rozwoju fotowoltaiki duży wpływ maja regulacja przepisów, 

dyrektywy, czy wsparcia rządowe [19]. 

W 2016 roku na całym świecie oddano do wykorzystania co najmniej 75 GWp 

mocy zainstalowanej w systemach fotowoltaicznych pochodzącej z paneli 

fotowoltaicznych. Pod koniec 2016 roku całkowita pojemność zainstalowanych paneli 

fotowoltaicznych wynosiła około 303 GW [7]. 

4.1. W Polsce  

Duży wpływ na funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznych mają warunki 

meteorologiczne danego obszaru. Dla Polski natężenie energii promieniowania 

słonecznego wynosi około 900-1200 kWh/m
2
 na rok. Liderem wśród województw pod 

względem zainstalowanej mocy w elektrowniach PV jest województwo lubelskie. Ma 

znaczny potencjał dzięki największemu w Polsce napromieniowaniu, co stwarza 

bardzo dobre warunki rozwoju energetyki słonecznej.  

Pod koniec 2016 r. w województwie lubelskim zainstalowanych było 55 elektrowni 

fotowoltaicznych o łącznej mocy 30,8 MWp.  

W Dęblinie planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,8 MWp, 

która ma być największa tego typu w województwie [28]. 

Największa w Polsce farma fotowoltaiczna pod względem mocy zainstalowanej 

wybudowana została w Czernikowie k. Torunia. Składa się z około 16 tys. modułów, 

każdy o mocy 240 W. Powierzchnia farmy to ponad 24 tys. m
2
. Roczna produkcja 

energii elektrycznej z tej instalacji jest szacowana na poziomie około 3500 MWh, co 

pokrywa zapotrzebowanie na ok. 1600 gospodarstw domowych [29].  

Łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce w 2016 roku 

wyniosła ok. 199 MW, w tym 99 MW to moc zainstalowana w instalacjach, 

posiadająca koncesję Urzędu Regulacji Energetyki. W porównaniu ze stanem z końca 

2015 roku do stanu z 2016 roku odnotowano 40% wzrostu mocy (przybyło ponad 28 

MW nowych instalacji). Największy wzrost odnotowano w I półroczu 2016 roku, 

kiedy moc instalacji wzrosła o prawie 21 MW. W II półroczu przybyło jedynie 7 MW 

[27, 30].  

Na rysunku 8 przedstawiono przyrost mocy zainstalowanej w PV na przełomie lat 

2011-2017 w instalacjach posiadających koncesje URE.  
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Rys. 8. Moc zainstalowana w PV w latach 2011-2017 r. posiadających koncesję URE. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [27] 

Pozostałe 100 MW zainstalowano w mikroinstalacjach podłączonych do sieci, które 

nie korzystają z systemu zielonych certyfikatów. Szacowna ilość mikroinstalacji 

wynosi ok. 16 tys. Głównymi wytwórcami energii są osoby fizyczne, co przedstawiono 

na rysunku 9. Są to przede wszystkim instalacje mniejsze do 10 kW, które stanowią 

ponad 90% wszystkich mikroinstalacji zainstalowanych u osób fizycznych. Coraz 

częściej instalacje tego typu powstają w przedsiębiorstwach, których udział pod 

względem liczby mikroinstalacji wynosi 7% , a ich zainstalowana moc sięga ok. 20 

MW [27,31]. 

 

Rys. 9. Wytwórcy energii w mikroinstalacjach. Źródło: [27]  

Produkcja modułów fotowoltaicznych w Polsce w 2016 roku wzrosła o 20% 

w stosunku do roku ubiegłego. Ponad 60% wyprodukowanych modułów to moduły 

monokrystaliczne, natomiast pozostałe to moduły polikrystaliczne. Trzech wiodących 

polskich producentów jest w stanie w ciągu roku wyprodukować 72% modułów, które 

są ogółem zainstalowane w całej Polsce.  
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Na rysunku 10 przedstawiono strukturę produkcji modułów fotowoltaicznych 

w Polsce. Badania przeprowadzone przez Instytut Energetyki Odnawialnej ukazują że 

za 1 kW-owy system fotowoltaiczny należy zapłaci ok. 7,5 tys. zł netto. Jednak wraz 

ze wzrostem mocy systemu fotowoltaicznego ceny spadają nawet do 4,4 tyś. zł/kW 

w przypadku 1 MW-owej farmy fotowoltaicznej [27]. Koszt budowy 1 MW instalacji 

fotowoltaicznej spadł o ok. 0,25 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Na 

spadek cen ma wpływ rozwój technologii, coraz szersza dostępność oraz 

konkurencyjność urządzeń, a także ilość firm wykonawczych. Dodatkowym 

czynnikiem jest wykonywanie instalacji w ramach wygranych przetargów, na których 

czynnikiem decydującym o wygranej w większości przypadków jest cena. Szacuje się, 

że pod koniec 2016 roku wartość polskiego rynku elektrowni fotowoltaicznych 

osiągnęła 311,4 mln. zł [45]. 

 

Rys. 10. Struktura produkcji modułów fotowoltaicznych w Polsce w [%] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [27]  

Udział Polski w mocy zainstalowanej w fotowoltaice we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej wynosił 0,1%. Biorąc pod uwagę kraje UE pod względem łącznej mocy 

zainstalowanej w PV, Polska znalazła się na 20 miejscu. Uwzględniając 

mikroinstalacje, czyli łączną moc na poziomie 199 MW, a nie tylko instalacje 

posiadające koncesję Urzędu Regulacji Energetyki, Polska aktualnie znajduje się na 18 

miejscu (na 28 kraje). Moc zainstalowana w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

wynosi 2,6 Wp/osobę co daje nam trzecie miejsce od końca, przy średniej unijnej 

121,7 W/osobę [27]. 

4.2. Na świecie  

Najwięcej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych na świecie 

wyprodukowały: Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia, Indie, Wielka Brytania, co 

stanowi 85% całkowitej energii z systemów solarnych wykorzystywanej na świecie. 

Innymi krajami znajdującymi się w pierwszej dziesiątce, biorąc pod uwagę ranking 

produkcji energii elektrycznej z instalacji PV (rys. 11) osiągnęły: Niemcy, Republika 

Korei, Australia , Filipiny i Chile. Do końca 2016 roku każdy kontynent zainstalował 
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co najmniej 1 GW, przynajmniej 24 kraje zainstalowały 1 GW lub więcej, a co 

najmniej 114 krajów miało więcej niż 10 MW mocy w instalacjach fotowoltaicznych. 

Liderami w wytwarzaniu energii z paneli fotowoltaicznych na mieszkańca były 

Niemcy, Japonia, Włochy, Belgia i Australia [7, 32]. 

 

Rys. 11. Pojemność nowo zainstalowanych instalacji w 2016 roku. Źródło: [7]  

W 2016 roku Chiny zainstalowały 34,5 GW nowych instalacji, co stanowiło wzrost 

o 126% w stosunku do roku 2015. Zwiększając całkowitą moc zainstalowanych ogniw 

fotowoltaicznych o 45% do 77,4 GW, znacznie więcej niż jakiekolwiek inne państwo. 

Szybki wzrost mocy fotowoltaicznej w Chinach, który wzrósł 11-krotnie od końca 

2012 roku spowodował problemy związane z przeciążeniem sieci i opóźnieniem 

w połączeniach międzysieciowych. Rozwiązaniem regulującym ograniczenie 

wykorzystania instalacji PV były ustanowione minimalne gwarantowane godziny 

użytkowania [8, 36]. 

Stany Zjednoczone były mniej rozwinięte od Chin pod względem budowy nowych 

instalacji. Po raz pierwszy w 2016 roku ogniwa fotowoltaiczne były wiodącym 

źródłem nowych zdolności wytwórczych energii w tym kraju. Oddano ponad 14,8 GW 

energii, która była prawie dwukrotnie większa, niż moc zainstalowanych instalacji do 

2015 roku. Łącznie oddano do sieci 40,9 GW. Kalifornia ponownie doprowadziła do 

zwiększenia wydajności (5,1 GW), następnie Utah (1,2GW) i Georgia (1 GW), która 

stała się trzecia co do wielkości na rynku krajowym [7, 43]. 

Rynek Japonii w 2016 roku był trzecim co do wielkości rynkiem PV pod względem 

oddanej do użytkowania i pracującej instalacji PV na świecie. Oddanie 8,6 GW energii 

elektrycznej z paneli PV pozwoliło prześcignąć Niemcy w rankingu całkowitej 
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pojemności urządzeń fotowoltaicznych. Do 2016 roku Japonia zainstalowała panele 

fotowoltaiczne o łącznej mocy 42,8 MW [7]. 

W tabeli 1 przedstawiono 10 czołowych krajów pod względem produkcji energii 

elektrycznej z paneli PV oraz ilości oddanych do użytkowania nowych instalacji na 

przełomie 2015-2016 roku.  

Tabela 1. Zestawienie czołowych krajów pod względem produkcji energii elektrycznej z paneli PV oraz ilości 

oddanych do użytkowania nowych instalacji latach 2015-2016 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7] 

Indie były trzecim co do wielkości rynkiem w Azji. W 2016 r. zainstalowały 

instalacje o mocy ok 4,1 GW przynosząc krajowi łącznie 9,1 GW. Tamil Naud (prawie 

1,6 GW) wyprzedził Rajasthan (13 GW) oraz Gujarat (1,1 GW). Znaczna część energii 

Tamil Naud była związana z uruchomieniem obiektu o mocy 648 MW. 

Zapotrzebowanie na projekty solarne na dużą skalę w Indiach były napędzane przez 

gwałtownie spadające ceny w połączeniu z silnym wsparciem polityki. Energia 

słoneczna z modułów ustawionych na dachach znacznie rozwinęła się w ostatnich 

latach, ale stanowi jedynie około 10% całej zdolności fotowoltaicznej kraju na koniec 

2016 roku [26, 33]. 

 Produkcja PV 

w 2015 roku 

Moc instalacji PV 

oddanych w 2016 roku 

Produkcja PV 

w 2016 roku 
 

 [GW] 

Kraje o najwyższych dodatkach nowych instalacji PV 

Chiny 43,5 34,5 77,4 

Stany Zjednoczone 26,2 14,8 40,9 

Japonia 34,2 8,6 42,8 

Indie  5,1 4,1 9,1 

Wielka Brytania 9,7 2,0 11,7 

Niemcy 39,8 1,5 41,3 

Republika Korei  3,5 0,9 4,4 

Australia 4,9 0,9 5,8 

Filipiny 0,1 0,8 0,9 

Chile  0,9 0,7 1,6 

 Kraje o najwyższej całkowitej pojemności instalacji PV 

Chiny 43,5 34,5 77,4 

Japonia 34,2 8,6 42,8 

Niemcy 39,8 1,5 41,3 

Stany Zjednoczone 26,2 14,8 40,9 

Włochy 18,9 0,4 19,3 

Wielka Brytania 9,7 2,0 11,7 

Indie  5,1 4,1 9,1 

Francja 6,6 0,6 7,1 

Australia 4,9 0,9 5,8 

Hiszpania 5,4 0,1 5,5 

Cały świat  228 75 303 



 
Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Trybułowski, Joanna Piotrowska-Worniak 

 

52 

Europejski rynek energii słonecznej pozostał bez większych zmian w 2016 roku. 

Wielka Brytania dodała niecałe 2 GW nowych instalacji i jednocześnie nowo 

zainstalowana pojemność zmniejszyła się o 52% z 4,1 GW oddanego rok wcześniej. 

Drugim rynkiem europejskim są Niemcy, które oddały prawie taka samą moc 

zainstalowanych nowych instalacji co rok wcześniej – 1,5 GW w 2016 r. 

w porównaniu do 1,45 GW w 2015 roku. Z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Niemiec nie 

ma innych europejskich krajów, które przekroczyły lub zbliżyły się do mocy 1 GW. 

Francja w 2016 roku oddała do użytkowania instalacji PV o mocy 559 MW 

i jednocześnie pojemność nowych instalacji była mniejsza o 38% w porównaniu 

z rokiem poprzednim, gdzie oddano 895 MW. Na koniec 2016 roku skumulowana moc 

PV we Francji wynosiła 7,1 GW.  

Region Azji i Pacyfiku zakończył rok z całkowitą mocą PV na poziomie 147,2 GW, 

przy czym Chiny w ciągu roku zainstalowały około jednej trzeciej łącznej pojemności 

słonecznej Europy [32-35].  

Panele fotowoltaiczne odgrywają znaczącą rolę w produkcji energii elektrycznej 

w kilku krajach. W 2016 roku energia słoneczna stanowiła 9,8% zapotrzebowania 

w Hondurasie, 7,3% we Włoszech, 7,2% w Grecji i 6,4% w Niemczech [7, 34]. 

5. Uwarunkowania prawne stosowania paneli fotowoltaicznych w Polsce  

Podstawowym dokumentem regulującym zasady funkcjonowania systemów 

opartych na odnawialnych źródłach energii w Polsce jest Ustawa z dnia 22 czerwca 

2016 r. [39] o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 

ustaw, obowiązująca od 1 lipca 2016 r. Ustawa w głównej mierze dotyczy instalacji 

służących do produkcji energii elektrycznej i reguluje zasady rynkowe obrotu energią 

elektryczną, pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Najważniejszym podziałem 

w niniejszej ustawie jest podział instalacji ze względu na moc. Ze względu na to właśnie 

kryterium ustanowiono formy wsparcia i zasady funkcjonowania na rynku [37]. 

Według Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych 

źródłach energii, instalacje o mocy do 40 kW to mikroinstalacje, małe instalacje to te, 

których moc zawiera się w przedziale od 40 do 200 kW, a instalacje o mocy powyżej 

200 kW to instalacje przemysłowe (duże).  

Ze względu na system wsparcia oferowany w ustawie o OZE, instalacje 

przemysłowe i mikroinstalacje są traktowane całkiem odmiennie. Mikroinstalacje 

podlegają pod system tzw. opustów (pod warunkiem, że produkują energię elektryczną 

jedynie z odnawialnego źródła energii, na cele inne niż związane z działalnością 

gospodarczą prowadzoną przez właściciela). Pozostałe instalacje podlegają od 1 lipca 

2016 r. pod system aukcyjny, który dodatkowo wyróżnia instalacje o mocy poniżej 

1 MW i powyżej 1 MW, dla których to aukcje przeprowadzane będą oddzielnie.  

Ustawa reguluje przepisy dotyczące instalacji sieciowych, czyli tych, które 

współpracują z siecią elektroenergetyczną (mogą z niej pobierać i oddawać do niej 

energię) [37-39]. 
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6. Prognozy rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce i na świecie 

W świetle przeprowadzonych badań [27], potencjał sektora PV jest dużo większy, 

niż stan faktyczny. Obecne zdolności produkcyjne badanych firm w Polsce wynoszą 

143 MW/rok i są wykorzystywane jedynie w około 20%. Już w 2017 r. zdolności te 

mogą wzrosnąć do 223 MWp/rok ze względu na rozbudowę linii produkcyjnych 

polskich zakładów. Ankietowane firmy przewidują też, że fotowoltaika będzie 

rozwijała się najszybciej w sektorze prosumentów biznesowych (moce rzędu od 20 do 

200 kW), czyli małych i średnich przedsiębiorstw, które ponoszą relatywnie najwyższe 

koszty zaopatrzenia w energię elektryczną [27]. 

Rozwój mikroinstalacji w Polsce w latach 2016-2020 będzie napędzany czterema 

czynnikami. Pierwsze dwa to systemowe wsparcie w postaci taryf gwarantowanych 

oraz możliwość preferencyjnego rozliczania w bilansach półrocznych. Kluczowe 

znaczenie w rozwoju mikroinstalacji PV w latach 2017-2020 będzie realizacja 

samorządowych projektów finansowych w ramach RPO. Dodatkowo, niezależnie od 

zapisów Ustawy o OZE, istotny wpływ na rozwój mikroinstalacji szczególnie o mocy 

do 10 kWp będzie miał program prosumen. Jego celem jest dofinansowanie na zakup 

i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej 

lub ciepła [40,41]. Na rysunku 12 przedstawiono prognozy rozwoju mikroinstalacji PV 

w Polsce do 2020 roku.  

 

Rys.12. Prognoza rozwoju mikroinstalacji PV w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [28] 

Według Instytutu Energetyki Odnawialnej Polska realizuje założenia Krajowego 

Planu Działań do 2020 roku (dla scenariusza, który uwzględniał wprowadzenie taryf 

gwarantowanych i udział energii odnawialnej sięgający w roku 2020 do 15,8%). 

Zakłada on dynamiczny, ale bez nadmiernych kosztów, rozwój branży systemów 

fotowoltaicznych do ok. 15,6 GW łącznej mocy zainstalowanej w elektrowniach 

słonecznych do 2030 roku. Największe roczne przyrosty nowych mocy będą 
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występować od 2020 roku, m.in.: w wyniku osiągnięcia przez instalacje fotowoltaiczne 

tzw. grid-parity, czyli wyrównania kosztów wytwarzania energii elektrycznej 

w źródłach fotowoltaicznych i w źródłach konwencjonalnych. Dojdzie do tego 

w wyniku znacznej redukcji kosztów produkcji komponentów elektrowni słonecznych 

i wzrostu ich wydajności oraz nieuchronnego wzrostu kosztów energetyki węglowej. 

Rozwój krajowej branży dodatkowo miał być napędzany przez system wsparcia 

w ramach Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz programów dofinansowania, 

w tym programów „Prosument” i Regionalnych Programów Operacyjnych [41, 42]. 

Na rysunku 13 przedstawiono rozwój systemów fotowoltaicznych do 2030 roku 

według Instytut Energetyki Odnawialnej.  

 

Rys.13. Rozwój systemów fotowoltaicznych w Polsce do 2030 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [39] 

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) w 2014 r. opublikowała globalną 

długoterminową prognozę rozwoju fotowoltaiki na świecie. Od ich ostatniego raportu 

w 2010 roku zmieniło się wiele na arenie międzynarodowej. Stwierdzono, że systemy 

fotowoltaiki rozwinęły się szybciej niż przypuszczano, a w 2020 roku osiągną 

dwukrotnie wyższy poziom [45]. IEA stwierdziła, że przez rozwijający się postęp 

energetyki jądrowej, są zmuszeni do wydania ponownego raportu analizującego 

łagodne zmiany klimatu. Dzięki temu, do 2050 roku wykorzystanie energii słonecznej 

musi wzrosnąć do 15%. Dokładnie, za 33 lata światowa moc fotowoltaiki 

i skoncentrowana energia słoneczna mają osiągnąć odpowiednio 4 600 GW i 1 000 

GW. Aby, osiągnąć te cele, trzeba było wdrożyć moce PV równe 124 GW 

i zainwestować 225 miliardów dolarów. Na rysunku 14 przedstawiono rozwój 

systemów fotowoltaicznych na świecie w latach 2013-2020 r. [34, 46]. 
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Rys.14. Globalne roczne scenariusze rozwoju PV na świecie w latach 2013-2020  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [31] 

Jak można zauważyć, rozwój systemów fotowoltaicznych ciągle postępuje. Jest to 

spowodowane cenami, ponieważ energetyka oparta na potencjale słońca, wkrótce 

stanie się najtańszą formą elektryczności w wielu regionach świata. Nawet przy 

najbardziej niekorzystnych prognozach, ceny fotowoltaiki będą spadać. W zależności 

od rocznego nasłonecznienia oczekuje się, że do 2025 r. koszt energii uplasuje się na 

poziomie od 4 do 6 centów/kWh, a do 2050 r. osiągnie kwotę od 2 do 4 centów za 

kWh [47]. 

7. Podsumowanie 

Ogólnoświatowy wzrost fotowoltaiki w miksie energetycznym nastąpił w latach 

2007-2017. W tym okresie rozwinęła się z niszowego rynku zastosowań na małą skalę 

do głównego źródła energii elektrycznej. Kiedy systemy fotowoltaiczne zostały po raz 

pierwszy uznane za obiecującą technologię energii odnawialnej, programy takie jak np. 

taryfy gwarantowane, zostały wdrożone przez wiele rządów w celu zapewnienia 

ekonomicznych zachęt do inwestycji. Od kilku lat wzrost był napędzany głównie przez 

Japonię i pionierskie kraje europejskie. W konsekwencji koszty energii słonecznej 

znacznie spadły [40, 44, 48]. 

Rozwój systemów fotowoltaicznych ma ogromną przyszłość. Panele fotowoltaiczne 

przekroczyły już wszelkie oczekiwania, dlatego wiele agencji i organizacji 

międzynarodowych stale podnosi prognozy dotyczące przyszłego przyrostu energii. 

Ważnym aspektem, który wpływa na rozwój są uwarunkowania polityczne i prawne. 

Dzisiejsze elektrownie słoneczne mogą generować energię elektryczną na poziomie 

niższych cen niż elektrownie konwencjonalne. W dystrybucji, energia słoneczna jest 

tańsza niż detaliczna energia elektryczna w wielu krajach [8]. 
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Rozwój fotowoltaiki w Polsce i na świecie 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono rozwój fotowoltaiki w Polsce i na świecie. Wyróżniono podział ogniw na 
ogniwa I i II generacji oraz ogniwa przekraczające barierę Shockleya-Queissera. Do ogniw I generacji 
zaliczono ogniwa mono- i multikrystaliczne. Po etapie analizy wad i zalet obu ogniw, stwierdzono 
przewagę na rynku paneli multikrystalicznych. Kolejnym krokiem była ocena ilości wyprodukowanej 
energii z paneli fotowoltaicznych w Polsce i na świecie. Przeanalizowano politykę prawną stosowania 
paneli fotowoltaicznych w Polsce w tym opis źródeł i mechanizmów jego wspierania. Określono prognozy 
rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce i na świecie.  
W Polsce zdolności produkcyjne badanych firm wynosiły 143 MW/rok i były wykorzystywane jedynie 
w około 20%. Już w 2017 r. ankietowane firmy przewidywały, że fotowoltaika rozwinie się najszybciej 
w sektorze prosumentów biznesowych (moce rzędu 20-200 kW), czyli małych i średnich przedsiębiorstw, 
które ponosiły relatywnie najwyższe koszty zaopatrzenia w energię elektryczną. 
Słowa kluczowe: fotowoltaika, rozwój, energia 

Evolution of photovoltaics in Poland and in the world 

Abstract 
Photovoltaics had been defined as process of converting solar radiation into electricity using a photovoltaic 
effect. It was found that the solar cell is a basic element of the photovoltaic system. It was divided into first 
and second generation cells and cells beyond the Shockley-Queisser barrier. Mono- and muticrystalline 
cells were included to the cells of the first generation. After the analyis of the disadvantages and 
advantages, it was found that multicrystalline cells are predominancing. It had been divided into three 
photovoltaic systems: off-grid, on-grid and hybrid. Their structure and principle of operation were 
analyzed. The next step was to rate the quantity of energy produced from photovoltaics in Poland and in all 
of the world. The legal polish policy of using photovoltaic panels had been also analyzed. The production 
capacity of the investigated companies was 143 MW per year and it had been used only in 20%. In 2017 
the analyzed companies were predicting, that photovoltaics will grow faster in the business prosecutors 
sector.  
Keywords: photovoltaics, evolution, energy 
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Porównanie prawnych aspektów  

procesu inwestycyjnego w przypadku instalacji OZE  

i elektrowni atomowych 

1. Wstęp 

Globalne zmiany klimatyczne, problemy związane z bezpieczeństwem 

energetycznym i czystością powietrza skłaniają do poszukiwania źródeł energii 

alternatywnych względem węgla, ropy i gazu. Dyskusja nad przedmiotowym 

problemem trwa także w Polsce, która zobligowana jest, na mocy dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 

2001/77/WE oraz 2003/30/WE [1] (dalej jako „dyrektywa o OZE”), osiągnąć do 

2020 r. piętnastoprocentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w energii końcowej 

brutto. Rzeczpospolita zobowiązała się również do istotnej redukcji emisji gazów 

cieplarnianych na mocy traktatu klimatycznego podpisanego w Paryżu. 

W toczącej się w naszym kraju debacie publicznej szczególnie często poruszany 

jest temat inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii i w elektrownie 

atomowe. W ramach niniejszego artykułu autorzy porównują prawne aspekty procesu 

inwestycyjnego w przypadku rzeczonych rodzajów siłowni celem przedstawienia ich 

specyfiki oraz nakreślenia głównych różnic między nimi.  

2. Źródła prawa w zakresie inwestycji w OZE 

Problematykę inwestycji w odnawialne źródła energii reguluje zarówno prawo 

polskie, jak i prawo Unii Europejskiej. W zakresie prawa polskiego kluczowe 

znaczenie mają ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej 

jako „ustawa o OZE”) [2], ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne [3] 

(dalej jako „Prawo energetyczne”), a także ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej jako „ustawa antywiatrakowa”) [4].  

Prawo unijne reguluje problematykę odnawialnych źródeł energii przede wszystkim 

za pomocą dyrektyw, które są następnie implementowane do prawa polskiego. 

Szczegółowe omówienie tych dyrektyw nie będzie niezbędne dla potrzeb niniejszego 

artykułu, aczkolwiek warto pamiętać, że prawo Unii może mieć istotne znaczenie 

z punktu widzenia inwestora, choćby w przypadku powództwa o odszkodowanie od 

Skarbu Państwa za nienależyte wdrożenie dyrektyw do polskiego porządku prawnego. 

Ponadto, obszar inwestycji w OZE regulowany jest przez ustawy niezwiązane 

wyłącznie z problematyką inwestycji energetycznych, a więc przez ustawę z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [5] (dalej jako „ustawa 

o planowaniu przestrzennym”), ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane [6] 
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(dalej jako „Prawo budowlane”) oraz przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej jako 

„ustawa o ocenach oddziaływania”) [7]. 

3. Zakres podmiotowy i wstępne wymagania formalne w procesie 

inwestycyjnym 

3.1. Prosumenci i przedsiębiorcy z mikroinstalacjami  

Ustawa o OZE różnicuje zakres wymagań formalnych dla inwestycji w zależności 

od typu podmiotów będących inwestorami w instalacje odnawialnych źródeł energii 

oraz mocy tych instalacji. Mianowicie, stosunkowo najmniejsze wymagania stawiane 

są przed prosumentami i przedsiębiorcami eksploatującymi mikroinstalacje. Zostały 

one natomiast podwyższone dla przedsiębiorców prowadzących instalacje małe, 

a najwyższymi wymogami objęto przedsiębiorców z pozostałymi (większymi) 

instalacjami. Wszystkie trzy przypadki zostaną kolejno omówione. 

Pierwszy z nich dotyczy prosumentów. Zgodnie z art. 2 pkt 27a prosumentem jest 

1) odbiorca końcowy (czyli, zgodnie z art. 3 pkt 13a prawa energetycznego, 

dokonujący zakupu paliw i energii na własny użytek), 2) dokonujący zakupu energii 

elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej (czyli, zgodnie z art. 5 ust. 3 prawa 

energetycznego, obejmującej jednocześnie sprzedaż i usługę przesyłu lub dystrybucji), 

3) wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii,  

4) w mikroinstalacji (czyli o łącznej mocy nie większej niż 40 kW, przyłączonej do 

sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV lub 

o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW), 5) w celu jej 

zużycia na potrzeby własne, 6) niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą 

w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [8].  

Definicję tę stosuje się także do prosumentów produkujących energię elektryczną 

z biogazu rolniczego, o ile nie są wpisani do ewidencji producentów rolnych (art. 18a 

ustawy o OZE). Nie dotyczy ona natomiast podmiotów produkujących energię 

elektryczną wyłącznie z biopłynów, jak również nie obejmuje ona przedsiębiorców 

produkujących na własne potrzeby, czy osób nie mających podpisanej umowy 

kompleksowej. 

Do zbudowania mikroinstalacji OZE nie jest wymagane żadne odrębne pozwolenie, 

nie licząc wypadku wytwarzania biopłynów. Chcąc natomiast podłączyć taką instalacje 

do sieci elektroenergetycznej prosument lub przedsiębiorca prowadzący 

mikroinstalację informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, 

do którego sieci instalacja ma być podłączona, o terminie przyłączenia, miejscu 

i rodzaju zastosowanego odnawialnego źródła energii oraz mocy instalacji nie później 

niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia.  

3.2. Przedsiębiorcy z małymi i większymi niż małe instalacjami 

Jak wspomniano na początku, w przypadku przedsiębiorców eksploatujących 

instalacje małe, a więc o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 40 kW 

i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu 

znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu 
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większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW, wymogi formalne są większe. 

Prowadzenie tego rodzaju instalacji jest już bowiem działalnością regulowaną 

i wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. Wpisu będzie wymagać również prowadzenie działalności w zakresie 

wytwarzania biopłynów i produkcji energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów. 

Największe rygory nałożono na przedsiębiorców prowadzących instalacje OZE 

o mocy większej niż instalacje małe. W tym wypadku wymagane jest już uzyskanie 

koncesji. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że w przypadku utworzenia klastra 

energii, może on funkcjonować na podstawie wpisu do rejestru działalności 

regulowanej lub koncesji posiadanej przez koordynatora klastra, co wydaje się 

znacznym ułatwieniem całej procedury inwestycyjnej. 

4. Dodatkowe wymagania formalne w przypadku inwestycji w OZE 

Poza poinformowaniem operatora o chęci przyłączenia instalacji do sieci, 

uzyskaniem wpisu do rejestru działalności regulowanej lub uzyskaniem koncesji 

inwestor musi spełnić jeszcze kilka wymagań formalnych. Należeć do nich może 

uzyskanie decyzji o: środowiskowych uwarunkowaniach, warunkach zabudowy 

i pozwoleniu na budowę.  

4.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o ocenach oddziaływania, uzyskanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dodatkowo, dla przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko niezbędne jest 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, natomiast 

w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko postanowienie w sprawie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko wydaje organ kompetentny do wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Listę obu rodzajów przedsięwzięć reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko [9]. W przypadku OZE, do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko zaliczone zostały: 

 elektrownie wiatrowe o mocy nominalnej nie mniejszej niż 100 MW (§ 2 ust. 1 

pkt 5), 

 elektrownie wiatrowe lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej (§ 2 ust. 1 pkt 5 ), 

 instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne 

przy zastosowaniu procesów termicznego przekształcania odpadów, krakingu 

odpadów, fizykochemicznej obróbki odpadów o wydajności nie mniejszej niż 100 

ton dziennie, z wyłączeniem instalacji spalających odpady będące biomasą 

w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji (§ 2 ust. 1 pkt 46). 

Natomiast potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko mogą:  

 elektrownie wiatrowe o mocy nominalnej do 100 MW lokalizowane na obszarach 

objętych wymienionymi w rozporządzeniu formami ochrony przyrody, 
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z pewnymi wyjątkami, jak np. instalacje przeznaczone wyłącznie do zasilania 

znaków drogowych i kolejowych, urządzeń oświetleniowych czy billboardów 

i tablic reklamowych (§ 3 ust. 1 pkt 6 lit. 1), 

 elektrownie wiatrowe o mocy nominalnej do 100 MW o całkowitej wysokości nie 

niższej niż 30 m (§ 3 ust. 1 pkt 6 lit. b), 

 zabudowa systemami forowoltaicznymi o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 na 

obszarach objętych wymienionymi w rozporządzeniu formami ochrony przyrody 

lub w wymienionych otulinach form ochrony przyrody (§ 3 ust. 1 pkt 52 lit. a), 

 zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha na 

obszarach innych niż wymieniony w poprzednim akapicie (§ 3 ust. 1 pkt 52 lit. b), 

 elektrownie wodne (§ 3 ust. 1 pkt 5), 

 instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do 

wytwarzania biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej 

niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego 

wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej (§ 3 ust. 1 

pkt 45), 

 instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów (w tym 

instalacje do termicznego przekształcania, krakingu i fizykochemicznej obróbki 

o wydajności mniejszej niż 100 ton dziennie), z wyłączeniem instalacji do 

wytwarzania biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej 

niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego 

wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej (§ 3 ust. 1 

pkt 80). 

Ponadto, warto mieć na uwadze, że o ile samo przedsięwzięcie polegające na 

wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych może czasem nie być wymienionym 

w rozporządzeniu, to nie oznacza to, że czynności towarzyszące takiemu 

przedsięwzięciu nie są w nim wymienione, jak np. stawianie linii energetycznych czy 

tworzenie sztucznych zbiorników wodnych. 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje co do zasady wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta (art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. r ustawy o ocenach oddziaływania), jednak 

ze względu na postanowienia ustawy antywiatrakowej, w przypadku elektrowni 

wiatrowych (większych niż mikroinstalacja) decyzję wydaje regionalny dyrektor 

ochrony środowiska (art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. r ustawy o ocenach oddziaływania). Przepis 

taki uznać można za utrudnienie procesu inwestycyjnego w przypadku elektrowni 

wiatrowych. 

4.2. Decyzja o warunkach zabudowy, zgodność z planem miejscowym 

i ustawą „antywiatrakową” 

Zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym lokalizacja inwestycji, co do zasady, 

powinna odbywać się na podstawie postanowień miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego. W przypadku braku takiego planu do lokalizacji inwestycji 

niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

(art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu przestrzennym). Decyzję taką wydaje co do zasady 

wójt, burmistrz albo prezydent miasta (art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu 

przestrzennym). 
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Warto zauważyć, że oprócz ogólnych przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w przypadku inwestycji w elektrownie wiatrowe od niedawna ma 
zastosowanie ustawa antywiatrakowa. Sama ustawa nie ma zastosowania do inwestycji 
realizowanych i użytkowanych na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, a jej 
postanowienia dotyczą budowli elektrowni wiatrowych o mocy większej niż moc 
mikroinstalacji, a więc większej niż instalacja o łącznej mocy 40 kW, przyłączona do 
sieci elektroenergetycznej o mocy znamionowej 110 kV. 

Potoczna nazwa ustawy odzwierciedla jej postanowienia, które generalnie rzecz 
biorąc, są bardzo niekorzystne dla sektora energii wiatrowej. Art. 3 ustawy 
antywiatrakowej stanowi, że elektrownia wiatrowa może być lokalizowana wyłącznie 
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a więc już nie na 
podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto, co jest chyba najbardziej 
niekorzystnym postanowieniem, elektrownia wiatrowa może być wybudowana jedynie 
w odległości równej lub dłuższej niż dziesięciokrotność wysokości elektrowni 
wiatrowej (mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając 
w to elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami) od budynku 
mieszkalnego lub budynku o przynajmniej częściowej funkcji mieszkaniowej. To samo 
postanowienie dotyczy lokalizacji samych budynków mieszkalnych i częściowo 
mieszkaniowych. 

Tego rodzaju przepisy odległościowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich 
zgodności z art. 31 Konstytucji RP, jak też z dyrektywą o OZE. Wątpliwości te mogą 
wynikać w szczególności z braku ich proporcjonalności. Jeżeli chodzi o ich zgodność 
z prawem unijnym, to warto zauważyć, że postanowieniem z dnia 12 października 
2017 r. o sygn. akt II SA/Ke 337/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 
zadał w tej sprawie pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Odpowiedź na nie powinna więc rozwiać wspomniane wątpliwości co do 
zgodności postanowień ustawy z prawem Unii Europejskiej. 

4.3. Pozwolenie na budowę 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa budowlanego pozwolenie na budowę obiektu 
budowlanego może być wydane po uprzednim przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli jest wymagana), uzyskaniu przez inwestora 
wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych 
organów oraz jeżeli sam wniosek został złożony w okresie ważności decyzji 
o warunkach zabudowy (jeżeli jest wymagana). Co do zasady, pozwolenie na budowę 
należy więc do ostatnich wymagań formalnych, którym należy uczynić zadość przed 
rozpoczęciem inwestycji. 

Nie w każdym jednak przypadku pozwolenie na budowę będzie wymagane. 
W zakresie elektrowni wiatrowej bez fundamentów, będącej masztem z linami 
obciągającymi, obowiązkowe jest zgłoszenie takiego przedsięwzięcia organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej. Jeżeli w terminie 30 dni organ nie wyrazi 
sprzeciwu w formie decyzji, można przystąpić do robót budowlanych. Natomiast 
w przypadku zamontowania paneli fotowoltaicznych czy kolektorów słonecznych na 
dachu istniejącego obiektu budowlanego nie będzie wymagane nawet zgłoszenie. 
Podobnie będzie w przypadku małej elektrowni wiatrowej na dachu, której wysokość 
nie przekracza 3 m (art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b) [10]. 

Pozwolenie na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. 
Co do zasady organem pierwszej instancji jest więc starosta, natomiast organem 
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wyższego stopnia w stosunku do niego jest wojewoda (art. 82 ust. 2 i 3 prawa 
budowlanego). Wyjątkowo jednak, co jest kolejnym rezultatem ustawy 
antywiatrakowej, w przypadku inwestycji w elektrownie wiatrowe (o mocy większej 
niż mikroinstalacja) organem pierwszej instancji jest wojewoda (art. 82 ust. 3 pkt 5b), 
a więc organem wyższego stopnia będzie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
(art. 80 ust. 1 prawa budowlanego w zw. z art. 17 pkt 2 w zw. z art. 5 par. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [11], dalej 
jako „Kodeks postępowania administracyjnego”). 

5. Źródła prawa w zakresie budowy elektrowni atomowej 

Ze względu na de facto międzynarodowy charakter decyzji o budowie elektrowni 
atomowej każdy z etapów przedmiotowego procesu inwestycyjnego jest obwarowany 
prawnie w stopniu nieznanym żadnej innej technologii. Interesujące w kontekście 
przedmiotowych rozważań przepisy odnaleźć można w krajowym porządku prawnym 
przede wszystkim w Ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe [12] (dalej 
jako „Prawo atomowe”) oraz w Ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu 
i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 
towarzyszących [13] (dalej jako „specustawa”). Ponadto, są one również obecne 
w Prawie energetycznym, Prawie budowlanym, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska [14], ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych [15] i ustawie o planowaniu przestrzennym 

Na stopień szczegółowości krajowych regulacji w zakresie przedsięwzięć 
związanych z energetyką jądrową mają wpływ wymogi zawarte w szeregu umów 
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W tym zakresie należy 
wskazać na Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej sporządzony w Moskwie, 
Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. [16], Konwencję z dnia 22 stycznia 1988 
r. o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej

 
[17], Konwencję z dnia 22 stycznia 

1988 r. o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego [18], 
Konwencję bezpieczeństwa jądrowego sporządzoną w Wiedniu dnia 20 września 1994 
r. [19] (dalej jako „Konwencja bezpieczeństwa jądrowego”), Wspólną konwencję 
bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa 
w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzoną w Wiedniu dnia 5 
września 1997 r. [20], Konwencję z dnia 3 marca 1980 r. o ochronie fizycznej 
materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II [21]

 
i Konwencję Wiedeńską z dnia 

21 maja 1965 r. o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową [22].  
Polskę wiążą również unormowania unijne w tym zakresie, w tym Traktat 

ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej z dnia 25 marca 1957 r. [23] 
i liczne dyrektywy.  

W tej części rozważań warto, za M. Czech i K. Zapolską [24], zwrócić uwagę na 
fakt, iż rozsianie przepisów prawa dotyczących uwarunkowań prawnych rozwoju 
energetyki jądrowej pośród kilku gałęzi i działów prawa zdecydowanie utrudnia 
inwestorowi przeprowadzenie sprawnych procedur. Jak zauważają J. Firlus i K. 
Michalak [25], w sytuacji regulowania przedmiotowej materii w drodze specustawy, 
jako nietrafne rozwiązanie potraktować można również odesłania m.in. do Prawa 
atomowego czy Prawa budowlanego. W ten sposób nie został spełniony postulat 
kompleksowego uregulowania procesu inwestycyjnego, który zgodnie z „Założeniami 
projektu ustawy” [26] miał być jej głównym celem.  



Porównanie prawnych aspektów procesu inwestycyjnego  

w przypadku instalacji OZE i elektrowni atomowych 

 

65 

6. Organ regulacyjny 

Na tle zaprezentowanej materii instalacji OZE energetykę atomową wyróżnia 
z pewnością posiadanie własnego organu regulacyjnego, będącego odpowiedzialnym 
za nadzór jądrowy. Jest nim, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, Prezes 
Państwowej Agencji Atomistyki (dalej jako „Prezes PAA”). Jego charakter został 
określony w art. 109 prawa atomowego, zgodnie z którym jest on centralnym organem 
administracji rządowej.  

Obowiązujące Polskę przepisy międzynarodowe zakazują wykonywania przez ten 
sam krajowy organ funkcji nadzorczych i promocyjnych w zakresie energetyki 
atomowej. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Konwencji bezpieczeństwa jądrowego każde z jej 
Państw – Stron jest zobowiązane podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia 
skutecznego rozdzielenia funkcji organu nadzorującego od funkcji dowolnego innego 
organu lub organizacji, dotyczących promocji lub wykorzystywania energii jądrowej. 
W celu wypełnienia rzeczonego zobowiązania międzynarodowego dokonano w prawie 
polskim wyraźnego rozdzielenia funkcji tych funkcji pomiędzy odpowiednio Prezesa 
PAA i właściwego ministra [27].  

7. Etapy procedury w zakresie lokalizacji elektrowni atomowej  

Jak zostało to już zaprezentowane, przepisy tyczące się procesu inwestycyjnego 
w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia rozsiane są po szeregu aktów 
prawnych. W sposób oczywisty rodzi to trudności w zakresie rekonstrukcji kolejnych 
jego etapów.  

Poza tym, ze względu na modyfikację przez przepisy specustawy postanowień 
Kodeksu postępowania administracyjnego procedura w zakresie budowy elektrowni 
atomowej bywa określana mianem postępowania administracyjnego odrębnego [25].  

Kluczowym dla zachowania porządku terminologicznego, z punktu widzenia 
dalszych rozważań, jest wskazanie, że elektrownia jądrowa jest zarówno obiektem 
jądrowym w rozumieniu przepisów Prawa atomowego (art. 3 pkt 17) , jak i obiektem 
energetyki jądrowej w rozumieniu przepisów specustawy (art. 2 pkt 2).  

7.1. Badania lokalizacyjne  

Pierwszym z etapów procedury jest przeprowadzenie badań lokalizacyjnych, co 
wynika z treści art. 35 b ust. 2 Prawa atomowego. Jest to obowiązek inwestora, który 
wypełnia go poprzez przeprowadzenie badania i pomiarów terenu. Na ich podstawie 
sporządza ocenę terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego. Ocena ta 
winna dotyczyć:  

 warunków sejsmicznych, tektonicznych, geologiczno-inżynierskich, hydrogeolo-
gicznych, hydrologicznych i meteorologicznych; 

 zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działalności człowieka; 

 zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działania sił przyrody; 

 gęstości zaludnienia i sposobu zagospodarowania terenu; 

 możliwości realizacji planów postępowania awaryjnego w sytuacji wystąpienia 
zdarzenia radiacyjnego.  

Przepisy prawa nie określają wymogów, które musi spełnić podmiot wykonujący 
rzeczone badania i oceny, sposobu jego wyłonienia i wyceny usługi [24].  
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7.2. Raport lokalizacyjny 

Zgodnie z art. 35b ust. 3 prawa atomowego kolejnym etapem jest opracowanie 
przez inwestora raportu lokalizacyjnego na podstawie oceny terenu. Raport ten zostaje 
poddany ocenie Prezesa PAA. Szczegółowe wymagania dotyczące raportu 
lokalizacyjnego, zgodnie z delegacją ustawową z art. 35b ust. 4, zostały określone 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację 
obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za 
spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań 
dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego [28]. 

7.2.1. Przypadek ingerencji w cudze prawo własności 

W przypadku, gdy do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac 
niezbędnych do sporządzenia raportu lokalizacyjnego konieczne jest wejście na teren 
cudzej nieruchomości, inwestor może wystąpić do wojewody z wnioskiem o: 

 wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji albo 

 wydanie zezwolenia na wejście na teren cudzej nieruchomości (art. 11 ust. 1 
specustawy).  

Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 1 i 2 specustawy, uprawnienie to przysługuje 
inwestorowi, gdy spełnia łącznie dwa warunki:  

 posiada siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i 

 wykaże, że on sam, lub podmiot powiązany z nim kapitałowo, w ciągu ostatnich 
10 lat prowadził przynajmniej przez 1 rok eksploatację bloków energetycznych 
o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 1000 MWe, w tym 
przynajmniej jednego bloku energetycznego o mocy zainstalowanej wynoszącej 
co najmniej 200 MWe. 

7.3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  

Podobnie, jak w przypadku instalacji OZE, wymogiem jest również uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stanowi to kolejny krok w omawianej 
procedurze. Zgodnie z art. 72 ust 1 pkt 18a i 19 ustawy o ocenach odziaływania, 
wydanie decyzji następuje przed uzyskaniem:  

 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 
jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie specustawy;  

 zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę 
składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie Prawa 
atomowego. 

W myśl art. 72 ust. 5a ustawy o ocenach oddziaływania, decyzja o ocenach 
oddziaływania uzyskana przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji jest 
wiążąca również przed uzyskaniem zezwolenia na budowę obiektu jądrowego. 
Rozwiązanie to należy uznać za istotne udogodnienie dla inwestora, które pozwoli mu 
na usprawnienie procesu budowy pod względem czasowym i finansowym.  
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7.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu 

energetyki jądrowej  

Kolejnym etapem jest uzyskanie wspomnianej już decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Jest ona wydawana przez 

właściwego miejscowo wojewodę na wniosek inwestora spełniającego wymagania 

z art. 22 ust. 3 pkt 1 i 2 specustawy. Wniosek ten winien zawierać szereg elementów 

wymienionych w art. 5. W przypadku wskazanych w przepisie lokalizacji inwestycji 

do wniosku powinny zostać dołączone również opinie wymienionych organów 

administracji publicznej. Co stanowi kolejne udogodnienie dla inwestora, opinie, które 

ze swej istoty nie mają mocy wiążącej, zastępują akty wiążące (np. pozwolenia) 

wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji (art. 5 ust. 3 specustawy). 

Możliwym ratio legis tego rozwiązania jest zapobieżenie zablokowaniu kluczowej, 

z punktu widzenia politycznego i ekonomicznego, inwestycji przez organy 

administracji publicznej. 

7.5. Decyzja zasadnicza  

Następnym koniecznym krokiem jest uzyskanie decyzji zasadniczej, która została 

opisana w art. 22 i 23 specustawy. Jest to warunek ubiegania się przez inwestora 

o wydanie pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej lub pozwolenia na prace 

przygotowawcze.  

Wydaje ją na wniosek inwestora minister właściwy do spraw energii, po 

zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu 

inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. W art. 23 zostały określone 

konieczne elementy wniosku o wydanie decyzji.  

Decyzję zasadniczą można uznać za zgodę państwa na budowę obiektu przez 

określonego inwestora, z wykorzystaniem konkretnej technologii [24].  

7.6. Zezwolenie na budowę obiektu jądrowego  

Kolejno, inwestor musi uczynić zadość wymogowi uzyskania zezwolenia na 

budowę obiektu jądrowego, co wynika z art. 4 ust. 1 Prawa atomowego. Wniosek 

o wydanie rzeczonego zezwolenia inwestor składa do Prezesa PAA wraz 

z uiszczeniem opłaty w wysokości 5 000 000 zł na rachunek Państwowej Agencji 

Atomistyki. Decyzja w zakresie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego wydawana 

jest przez Prezesa PAA w terminie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz 

z wymaganymi dokumentami (ich katalog określony został w art. 38g ust. 2 i 3 Prawa 

atomowego).  

7.7. Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej 

Przedostatnim etapem omawianego procesu jest uzyskanie pozwolenia na budowę 

obiektu energetyki jądrowej, co odbywa się na zasadach i w trybie Prawa 

budowlanego. Przepisy specustawy w tym zakresie należy traktować jako lex specialis 

względem tych zawartych w Prawie budowlanym.  

Do wniosku o pozwolenie inwestor winien dołączyć zezwolenie na budowę obiektu 

jądrowego i decyzję zasadniczą. Dla wojewody, jako podmiotu wydającego 

pozwolenie na budowę, wiążąca jest również decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej (art. 15 specustawy). 
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Art. 17 specustawy jest kolejnym przewidującym możliwość istotnego 

usprawnienia procesu inwestycyjnego. Przewiduje on możliwość wystąpienia przez 

inwestora z wnioskiem o pozwolenie na prace przygotowawcze wydawane w drodze 

decyzji przez wojewodę. Można go złożyć nawet 2 lata przed wnioskiem o pozwolenie 

na budowę, a do jego uzyskania nie jest koniecznym posiadanie zezwolenia na budowę 

wydawanego przez Prezesa PAA.  

Rzeczone prace przygotowawcze mogą obejmować:  

 niwelację terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową 

tymczasowych obiektów budowlanych, wykonanie przyłączy do sieci 

infrastruktury technicznej na potrzeby budowy oraz innych prac 

niewymagających sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego; 

 rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych; 

 usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych 

decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 

jądrowej.  

7.8. Pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu 

energetyki jądrowej 

Ostatnim etapem procesu inwestycyjnego w przypadku elektrowni atomowej, 

a zarazem początkiem funkcjonowania tego obiektu jest uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Zgodnie z art. 

18 specustawy, pozwolenie to jest wydawane przez wojewódzkiego inspektora 

nadzoru budowlanego. 

8. Podsumowanie i wnioski 

W rezultacie analizy powyżej opisanych procesów inwestycyjnych w przypadku 

instalacji OZE i elektrowni atomowych można wskazać na szereg najistotniejszych 

różnić pomiędzy nimi: 

 w przypadku instalacji OZE wymagania formalne są zróżnicowane w zależności 

od mocy instalacji, natomiast odnośnie do elektrowni atomowych, co do zasady, 

obowiązuje jednakowy reżim niezależnie od mocy tych elektrowni. 

W konsekwencji, liczba podmiotów mogących uczynić zadość wspomnianych 

wymaganiom będzie znacząco większa w przypadku instalacji OZE (np. 

mikroinstalacji), aniżeli w przypadku elektrowni atomowych; 

 dla elektrowni atomowych ustanowiona została odrębna procedura prawna 

prowadząca do uzyskania odpowiednich pozwoleń, a jej wyrazem jest istnienie 

tzw. odrębnego postępowania administracyjnego i odrębnego organu 

regulacyjnego. W kontekście OZE należy wskazać, że nie występują tak daleko 

idące różnice w porównaniu ze standardowymi procedurami prawa 

energetycznego; 

 w przypadku elektrowni atomowych procedury wydają się być związane 

z uregulowaniami międzynarodowymi w znacznie większej mierze niż ma to 

miejsce w kontekście OZE (nie licząc uregulowań dotyczących promowania 

OZE); 
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 inwestycje w elektrownie atomowe poddane zostają większym wymaganiom 

aniżeli OZE. Przykładem może być osobna procedura badania lokalizacyjnego, 

konieczność sporządzenia raportu lokalizacyjnego, czy uzyskiwania decyzji od 

organów wysokiego szczebla (aczkolwiek pewien trend do zaostrzania procedur 

widać również w przypadku elektrowni wiatrowych, por. ustawa 

antywiatrakowa);  

 najważniejsze źródła prawa w przypadku elektrowni atomowych wydają się 

bardziej rozproszone w porównaniu do tyczących się OZE. 

Na podstawie takiego podsumowania najważniejszych różnić pomiędzy tymi 

dwoma procesami inwestycyjnymi można dojść do trzech wniosków. Po pierwsze, 

proces inwestycyjny w przypadku instalacji OZE wydaje się bardziej „elastyczny”, 

a tym samym może być bardziej swobodnie różnicowany w zależności od mocy 

instalacji. Inwestycje w elektrownie atomowe nie poddają się natomiast tak 

swobodnemu kształtowaniu. Dlatego też w pierwszym wypadku o wiele łatwiej 

wprowadzać koncepcje prosumenta, czy energetyki obywatelskiej niż w drugim.  

Po drugie, uregulowania dotyczące elektrowni atomowych, w tym odrębne 

procedury bądź włączenie w postępowanie organów wyższego szczebla, wydają się 

sugerować, że państwo stara się zachować w trakcie tego procesu inwestycyjnego 

bardziej bezpośrednią i stałą kontrolę. Inaczej przedstawia się to zagadnienie 

w przypadku instalacji OZE.  

Po trzecie, proces inwestycyjny w zakresie elektrowni atomowych posiada 

w większym stopniu wymiar międzynarodowy niż analogiczny proces w przypadku 

OZE. 

Podsumowując, zasadnicze różnice pomiędzy OZE i energią atomową są bardzo 

wyraźnie odzwierciedlone w polskich i międzynarodowych regulacjach prawnych. 

Również ten wymiar, wraz z jego implikacjami praktycznymi, powinien być brany pod 

uwagę w toczącej się obecnie w Polsce dyskusji. 
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Porównanie prawnych aspektów procesu inwestycyjnego w przypadku instalacji 

OZE i elektrowni atomowych 

Streszczenie 

Globalne zmiany klimatyczne, kwestie bezpieczeństwa energetycznego i problemy jakości powietrza 

skłaniają do poszukiwania i rozwoju alternatywnych wobec węgla, ropy i gazu źródeł energii. Niniejszy 

artykuł porównuje zasadnicze różnice prawne w procesach inwestycyjnych w przypadku instalacji 

odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz elektrowni atomowych. Jest on tym samym głosem w obecnie 

toczącej się w Polsce dyskusji na temat rozwoju alternatywnych źródeł energii. Autorzy posługiwali się 

przede wszystkim językowo-logiczną analizą obowiązujących przepisów oraz metodą komparatystyczną. 

Rezultatem opracowania jest wymienienie najważniejszych różnic pomiędzy uregulowaniami procesów 

inwestycyjnych dotyczących instalacji OZE i elektrowni atomowych, jak również przedstawienie kilku 

wniosków z nich wynikających. 

Słowa kluczowe: OZE, elektrownie atomowe, inwestycje energetyczne, prawo energetyczne, 

komparatystyka prawnicza. 

Comparison of legal aspects of investment process in case of renewable energy 

installations and nuclear power stations 

Abstract 

Global climate change, energy security and air quality problems resulted in the search for and development 

of sources of energy that could be treated as alternatives for coal, oil and gas. The article compares major 

legal differences in the investment processes in case of renewable energy sources (RES) installations and 

nuclear power plants. This paper is also a voice in the ongoing debate in Poland on the development of 

alternative energy sources. Authors used primarily a semantic and logical analysis of objective regulations 

and a comparative method. The result of the study is the listing of the most important differences between 

the regulation of investment processes regarding RES installations and nuclear power plants, as well as the 

presentation of several conclusions resulting from them. 

Keywords: RES, nuclear power plants, energy investments, energy law, comparative law. 
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Dozorowanie pracy elektrofiltru  

w bloku energetycznym w ujęciu wyboru  

odpowiedniej strategii eksploatacji maszyn 

1. Wstęp 

Problem utrzymania czystości powietrza atmosferycznego w okręgach 

przemysłowych dotyczy obecnie wszystkich wysoko uprzemysłowionych krajów na 

świecie. Budowa trwałych, ekonomicznych i wysokosprawnych urządzeń 

odpylających jest problemem inwestycyjnym i dotyczy wszystkich gałęzi przemysłu. 

Gospodarka oparta na wiedzy uwzględniająca najnowsze osiągnięcia (wytwarzanie, 

gromadzenie, przekształcanie) transformowana do przemysłu staje się podstawą 

nowoczesnych technik i technologii w budowie i eksploatacji systemów technicznych. 

Transfer technologii omówiony wieloaspektowo – od firm technologicznych, aż po 

komercjalizację technologii dają przesłanki kreatywnych działań w przemyśle. 

Usystematyzowanie zagadnień procesów transformacji wiedzy i technologii w technice 

oraz wskazanie powiązań pomiędzy poszczególnymi jednostkami biorącymi w tym 

udział wskazują na zakres niezbędnych działań współczesnego przedsiębiorstwa [1]. 

Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) odnosi się 

głównie do rozwiązań dotyczących drobnego pyłu zawieszonego PM2,5, dotyczy 

również zawartości w powietrzu takich substancji jak: benzen, dwutlenek azotu, tlenki 

azotu, dwutlenek siarki, ołów, pył zawieszony PM10, tlenek węgla oraz ozon [2]. 

Przyjęcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/EU z dn. 24 

listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych [3] jest tematem szczególnie 

istotnym dla polskich instalacji energetycznych.  

Wynikające z powyższych dokumentów zaostrzone standardy dopuszczalnej emisji 

poszczególnych rodzajów substancji determinują sektor energetyczny do stosowania 

wysokosprawnych urządzeń odpylających, czyli instalacji oczyszczania spalin 

(z dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, dioksyn i furanów), takie jak 

elektrofiltry [4, 5]. Najważniejszy wpływ na sprawność odpylania mają szybkość 

przepływu gazu, koncentracja pyłu w gazie, rezystywność pyłu oraz napięcie zasilania.  

Współcześnie realizowane prace konstrukcyjne skupiają się na uzyskaniu 

podobnych lub lepszych efektywności odpylania jednak przy mniejszej 

energochłonności eksploatacji. Usuwanie pyłu wydzielonego w procesie odpylania na 

elektrodach zbiorczych jest ważnym etapem [6, 7]. Zabiegi „odchudzania” konstrukcji 

skutkują mniejszą energochłonnością strzepywania pyłu. Stosuje się również 

automatyczne sterowanie parametrami elektrycznymi odpylacza stosownie do 

obciążenia urządzenia strumieniem zapylonego gazu.  

                                                                
1 aleksandra.brzezinska91@gmail.com, Zakład Inżynierii Pojazdów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 

http://www.utp.edu.pl/pl/. 
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W ostatnich latach zwrócono szczególną uwagę na kontrolę emisji mikronowych 

i submikronowych cząstek w filtrach elektrostatycznych [8]. Filtry te mimo bardzo 

wysokiej ogólnej skuteczności oczyszczania nie są efektywne w usuwaniu tej frakcji 

pyłów. Ruch cząstek pyłu w filtrze elektrostatycznym zależy przede wszystkim od 

natężenia pola elektrycznego, rozkładu ładunku przestrzennego, pola prędkości 

przepływu gazu i właściwości płynu. Wpływ tych czynników na ruch cząstek 

przejawia się powstaniem znacznych turbulencji przepływu gazu w rejonie pomiędzy 

elektrodami ulotowymi a zbiornikami [9, 10].  

Dotychczasowo publikowane prace miały charakter przeglądowy dotyczące 

głownie budowy, zasady działania elektrofiltru. Skupiano się również na 

scharakteryzowaniu różnych sposobów oczyszczania gazów odlotowych ze 

szkodliwych substancji chemicznych oraz redukowaniu stopnia zanieczyszczonego 

powietrza. W niniejszej publikacji zostanie omówione dozorowanie urządzenia 

odpylającego spaliny, w celu wyboru właściwej strategii eksploatacji maszyn. Z tego 

względu, że obecnie kontrola i sterowanie pracą elektrofiltrów stają się głównym 

kierunkiem ich rozwoju. W porównaniu do aspektów konstrukcyjnych 

i technologicznych, ten obszar jest na chwilę obecną najbardziej rozwojowy [11].  

2. Obiekt złożony 

Wiele definicji i określeń z obszaru teorii eksploatacji i tematyki tego opracowania 

zaczerpnięto z Inżynierii Niezawodności. Miara niezawodności obiektu prostego 

opisywana jest funkcją czasu oraz pracy systemu, przy niezależności zmiennych 

losowych, zapisywaną jako relacja [12]: 

                                                     

gdzie: RD(W) – niezawodność konstrukcyjna zależna od punktu pracy systemu (W), 

RN(t,W) – niezawodność parametryczna, która zależy od czasu (t) i punktu pracy 

systemu (W), RK(t,W) – niezawodność katastroficzna zależna od czasu (t) i punktu 

pracy systemu (W), wynikająca z występowania w czasie (t) skokowych zmian 

właściwości fizycznych elementów obiektu doprowadzających do uszkodzenia 

maszyny, RA(t,W) – niezawodność eksploatacji oraz obsługi, która również zależy od 

czasu (t) i punktu pracy systemu (W). 

Na podstawie powyższej definicji możliwe jest prawidłowe sformułowanie terminu 

maszyny złożonej, która składa się z wielu wzajemnie powiązanych obiektów 

prostych. Zatem uszkodzenie jednego bądź kilku elementów składowych maszyny nie 

musi wiązać się z całkowitym wyłączeniem obiektu z eksploatacji, jednak każde 

niepożądane zdarzenie związane z wystąpieniem awarii, uszkodzeń w określony 

sposób zmniejsza efektywność zastosowania urządzenia. 

Maszyny złożone mogą być obiektami odnawialnymi tylko w przypadku, jeżeli 

zaistniałe uszkodzenia elementów w obiekcie są naprawialne, a wykonywane 

czynności prowadzą do przywrócenia zdatności urządzenia. Naprawa elementów 

maszyny realizowana przez wykwalifikowany zespół z reguły nie powinna zakłócać 

wykonywania kluczowych zadań w przedsiębiorstwie związanych z dostarczaniem 

dochodów.  
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Maszyny złożone w zależności od rangi wykonywanych zadań mogą zostać 

podzielone na trzy istotne klasy [12]: 

 obiekty, które z założenia nie mogą być naprawiane w czasie realizacji zadania; 

 obiekty, które powinny być gotowe do pracy w dowolnej chwili czasu i pracować 

poprawnie w określonym przedziale czasu; 

 obiekty, od których wymaga się sprawnego działania w długim okresie. 

Analizowany obiekt badań przedstawionych w tej pracy, to obiekt krytyczny 

(złożony) należący do trzeciej kategorii urządzeń przedstawionej klasyfikacji. Miarę 

niezawodności określającą obiekt znajdujący się w trzeciej klasie oszacować można 

współczynnikiem gotowości [12]: 

                                                                                             

gdzie: R3 – oznacza niezawodność obiektów technicznych należących do trzeciej 

klasy według podziału na zastosowanie maszyn, Kg – wskaźnik gotowości obiektu 

technicznego wyrażony prawdopodobieństwem Kg, że obiekt lub jego elementy będą 

w stanie zdatności w każdej chwili czasu (t) od początku eksploatacji. 

Niezawodność definiowana jest również, jako zdolność maszyny do spełnienia 

stawianych wymagań. Wielkością charakteryzującą zdolność do spełnienia wymagań 

może być prawdopodobieństwo spełniania wymagań [13]. Formułując własnymi 

słowami powyższa definicja określa niezbędne wymagania oraz parametry wraz 

z wartościami progowymi, które opisują zdatność obiektu. Na zdatność maszyny ma 

wpływ także szereg czynników zewnętrznych, czy też związanych z oddziaływaniem 

człowieka na użytkowany obiekt i ryzyko pojawienia się niekorzystnych zdarzeń 

(awarie, uszkodzenia) w czasie eksploatacji. 

Wystąpienie uszkodzenia powoduje, że obiekt staje się niezdatny. Pojęcie 

rozumiane może być, jako stan maszyny, w którym nie spełnia ona chociażby jednego 

z wymagań określonych w dokumentacji technicznej [14]. Wyróżniany jest również 

tzw. stan ograniczonej zdatności, gdzie: pomimo tego, że pewne cechy maszyny 

przestały spełniać kryteria to maszyna (system techniczny), jako obiekt 

wielozadaniowy może realizować niektóre zadania [15]. W Dyrektywie Maszynowej 

2006/42/WE wyjaśniono pojęcie maszyny, jako zespół, wyposażony lub przeznaczony 

do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę 

mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, 

z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne 

zastosowanie [16]. Podstawowym terminem, który pozwoli na późniejsze prawidłowe 

sformułowanie definicji maszyny złożonej są obiekty proste, realizujące jedną funkcję 

na argumentach wejściowych. Zwykle uszkodzenie dowolnego elementu uniemożliwia 

poprawną pracę całego obiektu prostego [17].  

Obiekt badań należy do grupy maszyn krytycznych, czyli do grupy urządzeń, które 

nie posiadają rezerwowania, a poniesiony koszt inwestycyjny na ich zakup jest 

stosunkowo wysoki. Ponadto eksploatacja maszyn krytycznych wpływa w znaczący 

sposób na uzyskanie odpowiedniego progu wyniku ekonomicznego dla danego 

przedsiębiorstwa.  

Bardzo ważny jest fakt, iż niezawodność obiektów krytycznych zostaje wymuszona 

przez utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego. Diagnozowanie tego typu maszyn 
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należy przeprowadzać w celu zachowania pełnej sprawności obiektu i nie 

dopuszczenia do występowania częstych awarii, prowadzących do wyłączenia 

urządzenia z procesu produkcyjnego. Należy ciągle monitorować stan techniczny 

maszyn krytycznych, aby zlokalizować słabe ogniwa. Przy zastosowaniu 

odpowiednich metod oraz technik diagnostycznych możliwe jest prawidłowe 

zaplanowanie czynności naprawczych urządzenia.  

3. Strategie eksploatacji 

Korzystanie oraz obsługa maszyn są niezwykle złożonymi zadaniami, na które 

składają się liczne czynności wykonywane przez użytkowników i serwis. Jednak aby 

prawidłowo używać obiekt techniczny należy dobrać odpowiednią strategię 

eksploatacyjną. Przeglądając literaturę można wymienić sześć strategii eksploatacji 

(Rysunek 1). 

 

Rysunek 1. Strategie eksploatacji maszyn [18] 

Strategia według resursu, inaczej mówiąc według potencjału eksploatacyjnego 

odnosi się do ilości zrealizowanej pracy, którą mierzyć można za pomocą np.: liczby 

przepracowanych godzin przez obiekt, ilością zużytego paliwa, czy też energii [18]. 

Bardzo ważna zasadą jest przeciwdziałanie powstawaniu uszkodzeń zużyciowym lub 

starzeniowym za pomocą realizowania szeregu czynności obsługowej przed 

osiągnięciem określonego poziomu zużycia przez obiekt techniczny. Jednak patrząc 

przez stopień wykorzystania potencjału użytkowego można zauważyć, że strategia 

według resursu jest mało efektywna. Z tego względu, że bazą dopuszczalnej ilości 

pracy są najcięższe warunki pracy, ekstremalne obciążenia. Główną wadą strategii 

według potencjału ekonomicznego, jaką można wyróżnić jest planowanie obsługi 

technicznej maszyny opierając się nie na stanie technicznym urządzenia tylko 

o normatywy, co prowadzi do realizacji szeregu zbędnych czynności i nadmiernemu 

zużyciu elementów obiektu.  

Strategia według stanu technicznego polega na opracowywaniu informacji 

diagnostycznej w oparciu o kontrolowanie stanu technicznego obiektu [18]. Poprawny 

przebieg wdrażania strategii według stanu umożliwia zastosowanie skutecznych 

metod, środków diagnostyki technicznej oraz odpowiednio przekwalifikowany zespół 

techniczny. Omawiana strategia stosowana jest najczęściej w przedsiębiorstwach 

posiadających procesy zautomatyzowane, ze względu na wymaganą niezawodność 

•według resursu, 

•według stanu technicznego, 

•mieszana, 

•według efektywności 
ekonomicznej, 

•według niezawodności, 

•autoryzowaną strategię istnienia 
maszyny. 

STRATEGIE 
EKSPLOATACJI 
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maszyn mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi oraz otoczenia. Wykorzystuje się tę 

strategię również, gdy uszkodzenia mogą wywołać znaczne straty materialne 

i gospodarcze. Główną wadą zastosowania metody według stanu są zbyt wysokie 

koszty projektowania oraz wdrożenia systemów informatycznych. 

Strategia mieszana charakteryzuje się wykorzystaniem różnych metod eksploatacji 

maszyn w przedsiębiorstwie. Głównie przy wyposażeniu systemów eksploatacji 

stosuje się strategię według potencjału eksploatacyjnego wspierane przez podsystemy 

diagnostyczne, których zakres w skrócie jest następujący [18]: 

 diagnozowanie stanu określonych podzespołów maszyny; 

 kontrola stanu maszyny realizowana poprzez monitorowanie wybranych 

sygnałów diagnostycznych; 

 diagnozowanie i prognozowanie stanu całego obiektu technicznego 

uwarunkowane ekonomicznie. 

Strategia według efektywności ekonomicznej polega głównie na minimalizowaniu 

kosztów eksploatacji [18]. Decyzje realizowane są w oparciu o wskaźnik zysku 

zawierający informacje na temat niezawodności, ilości wydatków na naprawy i samo 

użytkowanie maszyn. Kluczowy jest wynik opłacalności eksploatacji maszyny, 

ponieważ decyduje o pozostawieniu danego obiektu na rynku, czy też wycofaniu 

jeszcze sprawnego urządzenia jednak niespełniającego już wymagań użytkownika. 

Podejmowanie decyzji realizuje się na podstawie postępu technicznego, który ukazuje 

stopień starzenia się maszyn mający wpływ na potencjalnych odbiorców. Stosowanie 

strategii według efektywności ekonomicznej charakteryzuje się przechowywaniem 

między innymi: danych statystycznych, czy też korzystania z rachunku 

optymalizacyjnego. 

Strategię według niezawodności można określić, jako szereg podejmowanych 

decyzji eksploatacyjnych. Decyzje oparte są o dane otrzymane z okresowych kontroli 

niezawodności maszyny, wykonywanych w trakcie procesu użytkowania obiektu aż do 

momentu wystąpienia uszkodzenia. Stosowana jest tylko, gdy skutki pojawienia się 

defektów  

w urządzeniu nie spowodują naruszenia zasad bezpieczeństwa i nie wzrosną wydatki 

związane z eksploatacją obiektu.  

Autoryzowana strategia istnienia maszyny polega na tym, że wytwórca jest w pełni 

odpowiedzialny za realizację poszczególnych etapów istnienia maszyny od stworzenia 

koncepcji działania obiektu, kończąc na likwidacji przedmiotu [18]. W oparciu 

o zastosowanie nowoczesnej technologii producent kreuje i produkuje przedmioty oraz 

zapewnia serwis w trakcie trwania eksploatacji wyrobu, również zaopatruje daną 

maszynę w środki diagnostyczne.  

System eksploatacji najczęściej tworzy się w oparciu o wybór jednej z wyżej 

opisanych strategii. Jednak w rzeczywistości występuje najczęściej strategia mieszana, 

która pozwala dostosować wszelkie wymagania użytkowanych obiektów technicznych. 

Prawidłowo dobrana strategia eksploatacji oparta jest całkowitych kosztach 

eksploatacji. 

  



 

Aleksandra Czajkowska 

 

76 

4. Obiekt badań 

Elektrofiltry wykorzystują oddziaływanie pola elektrostatycznego na cząstki ciał 

stałych (ziarna pyłu) i cieczy (krople mgły) zwanych aerozolem, zawieszonych 

w gazie. Aktywną przestrzeń odpylacza elektrostatycznego (elektrofiltru) tworzy układ 

elektrod wysokonapięciowych (ulotowych) i zbiorczych umieszczonych względem 

siebie w określonych odstępach. Dzięki podłączeniu wysokiego napięcia pomiędzy 

elektrodami ulotowymi i zbiorczymi powstaje silne pole elektryczne. Cząsteczki pyłu 

znajdujące się w strumieniu gazu przepływającego przez aktywną przestrzeń pomiędzy 

elektrodami są ładowane przez jony ujemne i uzyskują potencjał ujemny. Naładowane 

cząstki stałe przyciągane są następnie przez powierzchnię elektrod zbiorczych 

(o potencjale uziemienia), gdzie osadzają się pod wpływem działania sił pola 

elektrycznego. Cząsteczki stałe (pył, krople mgły) osiadające na elektrodach 

zbiorczych są z nich usuwane za pomocą cyklicznego wprowadzania elektrod 

zbiorczych w drgania. 

Obiekt badań składa się z bardzo wielu elementów, a budowę urządzenia można 

podzielić na pięć charakterystycznych grup: 

 budowlana: składa się z fundamentów urządzenia, obudowy lejów zsypowych, 

konstrukcji wsporczej z podporami przegubowymi oraz komora; 

 mechaniczna: łożyska (stałe, kierunkowe i swobodne), system elektrod zbiorczych 

i ulotowych, wały strzepywaczy, dyfuzor, konfuzor; 

 elektryczna: transformatory wraz z okablowaniem doprowadzającym energię 

elektryczną do każdego urządzenia mechanicznego; 

 termoizolacji: wełna mineralna montowana w komorze urządzenia oraz na dachu, 

w celu zachowania odpowiedniej temperatury we wnętrzu obiektu; 

 orynnowania: rurociąg awaryjnego spustu oleju transformatorowego łączącego 

misy olejowe ze zbiornikiem znajdującym się pod elektrofiltrem. 

Elektrody zbiorcze (osadcze) są jednym z najważniejszych elementów 

elektrofiltrów, mających wpływ na przebieg procesu odpylania. Znaczenie to polega na 

zbieraniu i odprowadzaniu nagromadzonego pyłu. Skuteczne oczyszczanie przez 

przekazywanie udarów, wymaga doboru masy i ramienia młotków strzepywaczy [19].  

Warstwa osadzonego na elektrodzie materiału, zawiera też część trwale związaną 

z podłożem. Jest ona efektem powtarzających się włączeń i wyłączeń elektrofiltru, 

w trakcie których temperatura przechodzi przez punkt rosy. Taka warstwa jest 

następnie przykryta warstwą luźnego pyłu. Oderwaniu podczas strzepywania, ulegnie 

tylko część spodniej warstwy pyłu, a nie pył przytwierdzony bezpośrednio do 

elektrody. Trwale związana  

z podłożem warstwa dodatkowo zwiększa wymaganą grubość pyłu występującego 

na powierzchni elektrody, niezbędnej do uzyskania odpowiedniej wielkości odrywanej 

bryły, zapewniając jej dotarcie do leja [20, 21]. 

5. Diagnozowanie parametrów technologicznych 

Badanie kontrolne przeprowadzone w grudniu 2015 roku metodą grawimetryczną, 

wykazało spadek najważniejszych parametrów pracy urządzenia, takich jak: sprawność 

odpylania pyłu przez elektrofiltr, średnia temperatura gazów spalinowych na wlocie 

i wylocie obiektu badań oraz temperatury panującej we wnętrzu komory [22]. 
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Modernizacja elektrofiltru polegała głównie na wymianie warstwy izolacji wykonanej 

z wełny mineralnej pokrywającej komorę oraz dach maszyny. Uszkodzeniu uległa 

również część warstwy blachy w kanale transportującym gazy spalinowe do obiektu. 

Tabela 1. Główne parametry obiektu badanego – elektrofiltru [5]. 

10 Czynna wysokość pola elektrycznego 9,7 [m] 

2. Czynna długość pola elektrycznego 16 [m] 

3. 
Nominalna prędkość przepływu gazów w 

elektrofiltrze 
0,88 [m/s] 

4. 
Maksymalna prędkość przepływu gazów w 

elektrofiltrze 
0,98 [m/s] 

5. Zawartość CO2 na wylocie z kotła 13,00% 

6. 
Projektowany maksymalny spadek temperatury  

w elektrofiltrze 
5° 

7. Projektowany spadek ciśnienia w elektrofiltrze 
Nominalny 120 [Pa] 

Maksymalny 150 [Pa] 

Po wykonaniu czynności naprawczych należało ponownie przebadać poszczególne 

wartości kluczowych własności funkcjonalnych urządzenia. Wyniki dokonanych 

pomiarów według normy PN-Z-04030-7:1994 „Pomiar stężeń i strumienia masy pyłu 

w gazach odlotowych metodą grawimetryczną” zestawiono poniżej (Tabela 2 oraz 

Tabela 3, oznaczenie w tabelach: 2 KL – kanał lewy, KP – kanał prawy). 

Podczas realizacji badania zespół wykonuje pomiary parametrów pracy 

elektrofiltru, które później są szczegółowo analizowane. W poniższych tabelach 

znajdują się już wyselekcjonowane wartości uzyskanych wyników badania 

umieszczane w sprawozdaniu z wykonania pomiarów kontrolnych. 

Tabela 2. Temperatura gazów odlotowych w elektrofiltrze 

Temperatura gazów spalinowych przed oczyszczeniem 

Wydajność kotła 

OO 320 [t/h] 
323,1 178,2 

Nr próby 998 998 995 995 

Temperatura gazu  

w kanale 

spalinowym [°C] 

KL 

165,3 

KP 

165,9 

KL 

166,8 

KP 

167,5 

KL 

169,0 

KP 

171,6 

KL 

169,4 

KP 

171,1 

Temperatura gazów spalinowych po odpyleniu w elektrofiltrze 

Wydajność kotła 

OO 320 [t/h] 
323,1 178,2 

Nr próby 997 997 994 994 

Temperatura gazu  

w kanale 

spalinowym [°C] 

164,3 166,0 169,1 168,3 

Źródło: Opracowanie własne  

Tabela 3. Zestawienie parametrów wpływających na zmianę sprawności urządzenia 

Wydajność kotła 

energetycznego 

[t/h] 

Stężenie drobin zanieczyszczeń w 

spalinach-pył + aerozol H2SO4 

[mg/m3] 

Sprawność odpylania 

pyłu przez elektrofiltr 

[%] 
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Wlot gazów 

spalinowych 

Wylot gazów 

spalinowych 

270,0 
50,5 3,17 93,72 

52,0 2,66 94,89 

269,0 
45,5 1,91 95,80 

45,3 2,41 94,68 

323,1 
46,2 2,42 94,76 

49,5 2,07 95,82 

322,7 
40,0 3,11 92,23 

41,6 2,21 94,69 

180,2 
40,5 2,93 92,77 

38,0 3,48 90,84 

178,2 
36,6 2,00 94,54 

35,8 2,43 93,21 

Źródło: Opracowanie własne 

Efektywność elektrofiltrów w przypadku cząsteczek ciał stałych i ciekłych 

zanieczyszczeń wynosi około 90-95%. Dla osiągnięcia lepszej całkowitej efektywności 

substancje, emitowane jako aerozole, powinny być usuwane przed wprowadzeniem do 

elektrofiltru. 

 

Rysunek 2. Wykres rozkładu wielkości cząsteczek ciał stałych i skumulowany rozkład wielkości 

[opracowanie własne] 

Analiza granulometryczna przeprowadzona została dyfraktometrem laserowym. 

Badanie sprowadza się do wyznaczania procentowej zawartości poszczególnych 

frakcji materiału występujących w danych próbach. Pozwala to na wykreślenie 

krzywej uziarnienia. 
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Tabela 4. Zestawienie parametrów opisujących uziarnienie pyłu wytrąconego z elektrofiltru  

Frakcja [μm] Udział [%] Odchylenie stand. 
Współczynnik 

zmienności [%] 

2,5 18,55 0,247 1,33 

10 45,68 0,401 0,88 

Udział [%] Frakcja [μm] Odchylenie stand. 
Współczynnik 

zmienności [%] 

D 10 1,50 0,026 1,72 

D 50 11,64 0,167 1,44 

D 90 43,44 1,934 4,45 

Źródło: Opracowanie własne 

Skład granulometryczny badanych mikrosfer przedstawiono w postaci histogramu 

rozkładu udziałów objętościowych, poszczególnych frakcji ziarnowych. Wyznaczono 

procentowy udział poszczególnych frakcji w stosunku do całkowitej objętości próbki 

mikrosfer. Wyznaczenie średnic mikrosfer umożliwiło określenie parametrów 

charakterystycznych rozkładu: D 10, D 50 oraz D 90. Średnice mikrosfer odpowiadały 

finalnie 10%, 50% i 90% objętości zbioru cząstek. Kluczowe wartości frakcji opisujące 

uziarnienie pyłu wytrąconego z elektrofiltru wyznaczono na poziomach: 2,5[μm] oraz 

10[μm]. Zasada pomiaru oparta jest na dyfrakcji laserowej z teorią rozpraszania Mie. 

Pomiar charakteryzuje się wysoką dokładnością i powtarzalnością. 

6. Stosowane metody naprawcze  

Czynności naprawcze wykonywane przez firmy budowlano-monterskie 

specjalizujące się w modernizacjach urządzeń specjalnych dla przemysłu chemicznego, 

petrochemicznego i energetycznego realizowane są na podstawie przeprowadzonych 

wcześniej badań kontrolnych. W zależności od występujących uszkodzeń w obiekcie 

metody naprawcze mogą przykładowo polegać na: 

 naprawie lub wymianie elementów wchodzących w skład systemu elektrod 

zbiorczych i ulotowych, stanowiących fundament prawidłowo wykonywanej 

pracy przez elektrofiltr; 

 wymianie poszczególnych części bądź zespołów usuwające osadzający się pył na 

elektrodach zbiorczych, w celu naprawy mechanizmu strzepywania; 

 zastąpieniu uszkodzonych części blach zabudowy głównej komory nowymi 

elementami; 

 wymianie uszczelnień włazów i naprawy powłok antykorozyjnych włazów; 

 wymianie warstwy izolacji termicznej znajdującej się na dachu i pokrywających 

komorę maszyny odpylającej; 

 naprawienie szczelności kanału transportującego gazy spalinowe do elektrofiltru. 

Bez względu na to, jaki rodzaj uszkodzenia wystąpi w urządzeniu należy zawsze 

przeprowadzić czynności kontrolne ukazujące zniszczenie poszczególnych elementów 

maszyny na podstawie, których realizowane są późniejsze czynności naprawcze. 

Zbierane są również informacje o najbardziej krytycznych częściach, zespołach 

w obiekcie w celu prognozowania dalszych napraw urządzenia. 
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7. Wnioski 

Bezpieczna, bezawaryjna i ciągła praca obiektów krytycznych są bezwzględnie 
wymagane wszędzie tam gdzie chodzi o wysoką niezawodność i jakość wytworów. 
O wyżej wymienione cechy systemów złożonych troszczyć się należy szczególnie, gdy 
przy ich pomocy sterujemy ważnymi projektami, albo obsługujemy wielkie systemy 
produkcyjne. Niezawodność systemu jest potrzebna dla bezpiecznej pracy sterowanych 
urządzeń i nadzorowanych złożonych procesów technologicznych. 

Podczas eksploatowania obiektów technicznych należy ciągle monitorować 
parametry użytkowe maszyn, w celu kontrolowania bieżącego stanu technicznego. 
Każde wystąpienie uszkodzenia, czy też awarii wiąże się z poniesieniem wysokich 
kosztów związanych z naprawą obiektu, dotyczy to zwłaszcza urządzeń specjalnych 
w przemyśle energetycznym.  

Od obiektu specjalnego, należącego do grupy odpylaczy służących do ochrony 
środowiska od szkodliwych związków pochodzących z procesu spalania z kotła 
energetycznego, wymaga się prawidłowego i niezawodnego wykonywania pracy.  

Ważne jest stosowanie odpowiednich metod diagnozowania parametrów 
technologicznych pracy urządzeń oraz monitorowanie aktualnego stanu technicznego 
obiektu, aby nie dopuścić do awarii maszyny, często prowadzącej do jej likwidacji. 
Właściwie przeprowadzone czynności naprawcze umożliwiają przedłużenie fazy 
poprawnej eksploatacji urządzenia. 
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Dozorowanie pracy elektrofiltru w bloku energetycznym w ujęciu wyboru 
odpowiedniej strategii eksploatacji maszyn 

Streszczenie 
W artykule omówiono wybrane problemy badania parametrów pracy elektrofiltrów by na tym tle wskazać 
problematykę eksploatacji obiektów złożonych. Problematyka dotycząca wyszukiwania wczesnych 
uszkodzeń w maszynach krytycznych (złożonych) jest podstawową w procesie użytkowania 
i obsługiwania technicznych. W tej pracy przeanalizowano stosowane metody lokalizowania elementów 
elektrofiltru szczególnie podatnych na uszkodzenia. Dozorowanie urządzenia odpylającego spaliny, w celu 
wyboru właściwej strategii eksploatacji maszyn. Z tego względu, że obecnie kontrola i sterowanie pracą 
elektrofiltrów stają się głównym kierunkiem ich rozwoju. Wyjaśniono zasady diagnozowania parametrów 
technologicznych pracy urządzenia w oparciu o stosowaną metodę kontroli stanu maszyny – według 
normy PN-Z-04030-7:1994 – na podstawie której realizowane są późniejsze czynności naprawcze obiektu 
badań. 
Słowa kluczowe: elektrofiltr, słabe ogniwo, obiekt złożony, niezawodność, diagnozowanie, naprawa. 

Supervising the work of the electrostatic precipitator in an energy unit in order to 
choose the right machine strategy 

Abstract 
The article discusses selected problems of survey the parameters in electrostatic precipitators in order to 
indicate the problem of exploitation complex objects. The problem of searching for early damage in critical 
machines (complex) is fundamental in the using process and the technical service. The author analyzed 
methods of localizing elements especially susceptible to damage. To monitor the electrostatic precipitator 
(exhaust gas dedusting device) in order to select the right machine operation strategy. Due to the fact that 
currently check and control of the electrostatic precipitators work are becoming the main direction of their 
development. 
In this thesis it has been explained how to diagnose technological parameters of normal devices operation 
based on applied method of machine control state, according to the standard PN-Z-04030-7:1994. On the 
basis of this standard, subsequent corrective actions of the device are executed. 
Keywords: a weak link, a composite object, the reliability, the electrostatic precipitator, the diagnosis 
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Instalacje w blokach energetycznych chroniące 

środowisko naturalne przed emisją SOx, NOx, COx 

generowanych podczas spalania paliw 

1. Wstęp 

Spełnienie unijnych wymogów przez polską energetykę, które odnoszą się do 

zredukowania emisyjności zanieczyszczeń, stanowić będzie długotrwały i niezwykle 

kosztowny proces. Wydatki poniesione na zbudowanie nowoczesnego, 

wysokosprawnego bloku o dużej mocy znacznie przewyższają nakłady na rewitalizację 

obiektu energetycznego o tych samych parametrach. Inwestorzy decydują się więc na 

wybranie drugiej opcji, po pierwsze ze względów ekonomicznych, po drugie mając na 

uwadze wprowadzenie bardziej rygorystycznych norm UE w przyszłości (np. 

podrożenie cen za emisję CO2 do atmosfery) [1].  

Wykonanie rewitalizacji obiektów, w energetyce oznacza zmodernizowanie 

dotychczasowych bloków energetycznych przykładowo, usprawniając moduły turbin 

i kotłów, czy też rozbudowując o instalacje wychwytu dwutlenku siarki, wielotlenków 

azotu, wraz z redukcją zapylenia pyłem węglowym otoczenia. Wykonanie 

wymienionych działań umożliwi wydłużenie czasu pracy zmodernizowanych bloków 

energetycznych, oczywiście po potwierdzeniu spełnienia odpowiednich standardów 

emisyjnych. Wykonanie rewitalizacji pozwala na przedłużenie eksploatacji obiektów 

energetycznych nawet do 2030 roku, przy zrealizowaniu określonych warunków 

nałożonych przez Unię Europejską. Czynności modernizujące obiekty energetyczne 

umożliwiają spełnienie przez sektor energetyczny wymogów zawartych 

w dyrektywach UE oraz uzyskanie wysokiego poziomu sprawności poszczególnych 

elementów bloku energetycznego [1]. 

2. Zagadnienia podstawowe 

Elektrownię można zdefiniować, jako zakład energetyczny produkujący energię 

elektryczną poprzez przetwarzanie różnych rodzajów energii. Natomiast elektrownia 

cieplna określana jest, jako zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną dzięki 

zastosowaniu szeregu przemian energetycznych, konkretnie cieplnych [2]. Energia 

cieplna służy do podgrzania i odparowania wody oraz przegrzewania pary wodnej. 

Wytwarzana jest w procesie spalania w kotle parowym. W turbinie zachodzi zamiana 

energii cieplnej pary na energię mechaniczną. Dalej w generatorze elektrycznym 

następuje przemiana na energię elektryczną.  
Energia pierwotna w elektrowni cieplnej występuje zazwyczaj w formie chemicznej 

generowana jest w procesie spalania: paliw kopalnych, czyli najczęściej węgla lub 
gazu ziemnego, substancji organicznych, odpadów przemysłowych bądź komunalnych, 
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biomasy, biogazu, oraz innych [3]. Energia cieplna może pochodzić również z innych 
źródeł np. ciepło odpadowe z procesu technologicznego. Wyróżnia się następujące 
rodzaje elektrowni cieplnych: z turbinami parowymi, z turbinami gazowymi, 
z turbinami gazowymi oraz parowymi wraz z kotłem odzyskowym, czy też z silnikami 
tłokowymi.  

W skład bloku energetycznego elektrowni cieplnej wchodzą: urządzenia 
podstawowe tj. kocioł parowy, silnik Diesla, turbina spalinowa, turbina parowa, 
generator synchroniczny, skraplacz, pompa wody zasilającej, transformator i tzw. 
urządzenia pomocnicze, które pracują na potrzeby bloku energetycznego: młyny, 
pompy, wentylatory, instalacje odsiarczania i odazotowania spalin, wymienniki 
regeneracyjne, zbiornik wody zasilającej z odgazowywaczem, wzbudnica, rurociągi 
wody pary, zawory, taśmociągi, podajniki, itd. Spalane paliwo, z domieszką odpadów 
lub biomasy, podgrzewa kocioł wodno-parowy. Para wodna wytworzona  
w kotle napędza turbinę parowa oraz generator przekazujący energię elektryczną do 
sieci. Spaliny przechodzą przez elektrofiltry, z których popioły lotne są przekazywane 
do cementowni. W kominach znajdują się pyłomierze optyczne, które służą do 
monitorowania stężenia pyłu spalinach i gazach odlotowych służący do kontroli 
sprawności elektrofiltrów i filtrów workowych [4]. 

Kolejną definicją wartą wyjaśnienia jest elektrociepłownia. To zakład przemysłowy 
wytwarzający podczas jednego procesu technologicznego energię elektryczną i ciepło 
w postaci czynnika (najczęściej wody) o bardzo wysokiej temperaturze, która dalej 
przesyłana jest do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zakładów przemysłowych.  

Wyjaśnione powyżej sformułowania pozwalają na dalsze analizowanie instalacji 
znajdujących się w bloku energetycznym, które pozwalają na oczyszczenie spalin 
podczas produkcji energii elektrycznej. Skutkiem ubocznym procesu jest generowanie 
szkodliwych zanieczyszczeń w postaci pyłu oraz areozoli.  

3. Oczyszczanie spalin 

W blokach energetycznych oprócz instalacji procesu spalania paliwa występują 
urządzenia do przetwarzania energii cieplnej, generowanej przez kocioł energetyczny, 
na energię elektryczną. Są to poniższe obiekty [5]: 

 turbiny; 

 turbogeneratory; 

 układ chłodzenia z kondensatorem (skraplaczem); 

 urządzenia pomocnicze wytwarzające energię cieplną w okresach postoju kotłów 
(w przypadku stosowania turbin parowych). 

Powyższy wykaz urządzeń przekształcających energię cieplną na elektryczną jest 
bardzo ogólny. Każda instalacja wchodząca w skład bloku energetycznego zależy 
w głównej mierze od charakteru prowadzonej produkcji oraz stosowanego paliwa. 
Należy zastanowić się również nad wpływem elektrowni konwencjonalnych na 
środowisko naturalne. 

3.1. Skład chemiczny spalin 

Skutkiem wytwarzania energii przez bloki energetyczne jest produkowanie 
toksycznych zanieczyszczeń. W medium odpylanym podczas procesu oczyszczania 
spalin odlotowych występują takie związki chemiczne, jak: tlenki (O2), 
w szczególności tlenek węgla (CO), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek węgla (CO2), 
dwutlenek azotu (NO2), fluorowodór (HF) i czterochlorek węgla (CCl4) [6]. 
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Wymienione składniki znajdują się w zanieczyszczonym gazie powstałym w skutek 
skomplikowanego procesu spalania zachodzącego w kotle energetycznym. Zjawiska 
umożliwiające oczyszczanie gazów spalinowych, których prawidłowe wykorzystanie 
pozwala na ich późniejsze zastosowanie przy definiowaniu mechanizmu pracy 
elektrofiltru obejmują: elektrostatykę, mechanikę areozoli czy termodynamikę. 
Elektrofiltry oczyszczają gazy spalinowe za pomocą oddziaływania pola elektrycznego 
na cząsteczki zanieczyszczonego powietrza. W skład medium odpylanego przez 
elektrofiltry wchodzi wiele toksycznych substancji, które w wyniku wystąpienia awarii 
w bloku energetycznym mogłyby przedostać się do środowiska, powodując skażenie 
otoczenia (Tabela 1). 

Tabela 1. Związki chemiczne wchodzące w skład gazu spalinowego 

Związek 
chemiczny 

Wzór 
sumaryczny 

Właściwości dla 
temperatury pokojowej 

Zastosowanie 

Tlenek 
węgla 

CO 

 bezbarwny oraz 
bezwonny gaz 

 niedrażniący układu 
oddechowego 

 gaz palny 

 spala się 
w charakterystyczny 
sposób tworząc 
niebieski płomień 

 silnie trujący dla 
organizmów żywych 

 wykorzystywany 
w hutnictwie  
ze względu na właściwości 
redukujące, umożliwiające 
otrzymywanie wielu metali  

 stosowany w syntezach 
wielu związków 
organicznych 

Dwutlenek 
siarki 

SO2 

 bezbarwny gaz 
wpływający drażniąco 
na drogi oddechowe 

 dusząca i ostra woń 

 silnie trujący dla 
organizmów żywych 
oraz roślin 

 wykazuje właściwości 
bakteriobójcze oraz 
pleśniobójcze 

 rozpuszczalny  
w wodzie i acetonie 

 wykorzystywany jako 
substancja konserwująca 
E220 

 znajduje zastosowanie  
w przemyśle odzieżowym 
oraz papierniczym do 
bielenia tkanin lub papieru 

 stosowany  
w środkach do dezynfekcji 

 nieorganiczny czynnik 
chłodzący 

Dwutlenek 
węgla 

CO2 

 bezbarwny i 
bezwonny gaz 

 niepalny 

 rozpuszczalny 
w wodzie 

 w małych stężeniach 
nietrujący 

 występuje w naturze, 
jako składnik 
powietrza 

 stosowany, jako 
nieorganiczny czynnik 
chłodniczy 

 w produkcji napojów 
gazowanych 

 znalazł zastosowanie 
w chłodnictwie, jako suchy 
lód 

 składnik otuliny gazowej 
wykorzystywanej 
 w metodzie MAG 
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Dwutlenek 

azotu 
NO2 

 toksyczny i trujący gaz 

 kolor brunatny 

 wydziela 

charakterystyczny 

ostry zapach 

 może powodować 

choroby układu 

oddechowego, 

 rozpuszczalny  

w wodzie 

 ze względu na właściwości 

utleniające, gaz stosowany 

jest do utleniania wielu 

metali przejściowych 

 jest substancją silnie trującą 

wchodzącą  

w skład spalin 

samochodowych 

 ze względu na toksyczność 

gazu wykorzystuje się 

dostępną technikę oraz 

technologię  

w celu wyeliminowania 

szkodliwego dwutlenku 

azotu z powietrza 

Fluoro-

wodór 
HF 

 może występować 

w dwóch stanach 

skupienia: ciekłym lub 

gazowym 

 bezbarwna substancja  

o ostrym zapachu 

 reaguje ze szkłem 

 działa drażniąco na 

układ oddechowy 

 oparzenie 

fluorowodorem może 

powodować ciężko 

gojące się rany 

 wykorzystywany do 

produkcji znaków, puszek 

aluminiowych, 

 składnik preparatów 

oczyszczających elementy 

wykonane z mosiądzu 

 stosowany do oczyszczania 

kwarcu 

 znajduje zastosowanie 

w substancjach 

umożliwiających 

odrdzewienie stali 

Cztero-

chlorek 

węgla 

CCl4 

 bezbarwna i niepalna 

ciecz 

 charakterystyczny 

słodki zapach 

 słabo rozpuszczalny 

w wodzie 

 umożliwia 

rozpuszczanie olejów, 

tłuszczy czy też żywic 

 opary są silnie 

toksyczne 

 niebezpieczny dla 

środowiska 

naturalnego 

 opary substancji są 

kilkakrotnie cięższe od 

powietrza, dlatego dawniej 

był używany  

w gaśnicach 

 ze względu na toksyczność 

wykorzystywanie substancji 

zostało zminimalizowane 

 stosowany jako 

rozpuszczalnik  

w analizie chemicznej 

Źródło: Opracowanie własne  
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Większość z wymienionych wyżej związków chemicznych (Tabela 1) jest silnie 

toksyczna dla człowieka oraz środowiska naturalnego, z tego względu należy zadbać 

o prawidłowe funkcjonowanie elektrofiltru, aby umożliwiał oczyszczanie 

zanieczyszczonego powietrza z trujących substancji. Pomiędzy kotłem energetycznym 

a elektrofiltrem budowane są również urządzenia odsiarczające gazy spalinowe 

z siarczków, których osadzanie się we wnętrzu elektrofiltru na systemach elektrod 

zbiorczych, ulotowych oraz komory wpływa znacząco na stopniowe osłabianie się 

możliwości przerobowych sprzętu. Aerozol H2SO4 jest silnie toksyczny dla 

organizmów żywych i środowiska naturalnego (Tabela 2). 

Tabela 2. Toksyczność aerozolu H2SO4 

Toksyczność 

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb 18 ÷ 28 mg/dm3 

Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla rozwielitek > 100 mg/dm3 

Hamowanie wzrostu glonów (EC50/72 h) > 100 mg/dm3 

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii nieustalone 

Źródło: Opracowanie własne 

3.2. Odsiarczanie spalin 

Kwas siarkowy szybko wchodzi w reakcję z organicznymi i nieorganicznymi 

składnikami środowiska, stosunkowo szybko ulega zobojętnieniu do siarczanów, 

obojętnych dla środowiska. Jednak w kontakcie z wszelkimi formami życia kwas 

siarkowy działa żrąco [7]. Zatem należy zadbać, aby kwas siarkowy oraz jego opary 

nie przedostawały się do środowiska naturalnego. Można wyróżnić trzy podstawowe 

sposoby odsiarczania zanieczyszczonego powietrza pochodzącego z kotła 

energetycznego z szkodliwego aerozolu H2SO4 [7]: 

• Metoda mokra (absorpcyjna): 

Polega na nawilżaniu wodą gazów spalinowych w komorze, która zawiera 

czynnik umożliwiający absorpcję dwutlenku siarki w cieczy. W trakcie procesu 

odsiarczania ochładza się gazy spalinowe do temperatury w granicach 50-60°C. 

Omawiana metoda jest jedną z pierwszych i najstarszych sposobów na 

wyeliminowanie związków siarki ze spalin. Mokre odsiarczanie gazów 

odlotowych posiada dwie główne wady. Intensywne nawilżanie 

zanieczyszczonego powietrza powoduje późniejsze generowanie dodatkowych 

kosztów wynikających z konieczności zastosowania odpowiedniego sprzętu do 

usuwania wody z urządzenia. Drugą wadą wiążącą się ze zwiększeniem 

wydatków jest powtórne podgrzanie gazów spalinowych, aby mogło zachodzić 

oczyszczanie z pozostałych szkodliwych związków w elektrofiltrze. Czynniki 

związane ze wzrostem kosztów spowodowały zastanowienie się przedsiębiorców 

nad możliwościami zastosowania innych sposobów odsiarczania gazów 

spalinowych [8].  

 Metoda sucha (adsorpcja): 

Proces w skrócie polega na doprowadzeniu do komory paleniskowej sorbentu, 

czyli substancji pochłaniającej szkodliwy dwutlenek siarki. Jako sorbent 

stosowane są najczęściej tlenki wapnia, czy też kamień wapienny. Proces 
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przebiega po wdmuchaniu substancji pochłaniającej siarczki do strefy spalania. 

Etap odsiarczania występuje jedynie w określonej optymalnej temperaturze 

panującej we wnętrzu komory procesu spalania. Metoda sucha w porównaniu 

z dwoma pozostałymi sposobami oczyszczania gazów spalinowych 

charakteryzuje się mniejszą skutecznością odsiarczania, jednak ze względu na 

niskie koszty wdrożenia oraz prostotę budowy zastosowanych urządzeń jest 

stosowana najczęściej [8].  

 Metoda półsucha: 

Odsiarczanie polega na wprowadzeniu w strumień bardzo gorących gazów 

spalinowych pary wodnej zawierającą zawiesinę sorbentu. Stosowany jest 

w omawianej metodzie wodorowęglan sodu, jako czynnik pochłaniający siarczki. 

Podczas gwałtownego kontaktu sorbentu z zanieczyszczonym gazem zachodzą 

reakcje chemiczne polegające na połączeniu tlenków siarki z czynnikiem 

pochłaniającym. Ponadto w wyniku panującej we wnętrzu bardzo wysokiej 

temperatury następuje równoczesne wyparowanie wody, a końcowy produkt 

procesu odsiarczania jest suchy [8]. 

W przemyśle energetycznym do oczyszczania spalin z siarczków najpowszechniej 

wykorzystywana jest metoda sucha. Przedsiębiorcy głównie stosują suche odsiarczanie 

ze względów ekonomicznych. Metoda charakteryzuje się niskimi kosztami wdrożenia 

i eksploatacji, ponadto używany sorbent posiada najniższą cenę w porównaniu 

z pozostałymi metodami odsiarczania.  

Jednak ze względu na najniższy stopień sprawności procesu oczyszczania 

w przemyśle energetycznym metoda sucha stopniowo wypierana jest przez 

zastosowanie techniki półsuchego odsiarczania spalin. Charakteryzująca się mniejszym 

zużyciem wody stosowanej w trakcie procesu usuwania siarczków przy jednoczesnym 

otrzymaniu finalnego produktu w postaci suchej. Jednak ostateczna forma uzyskanego 

pyłu spalinowego w metodzie półsuchej rzadko jest wykorzystywana do innych celów. 

Ponadto stosowany czynnik pochłaniający siarczki przewyższa ceną ten używany 

w suchej technice odsiarczania.  

Metoda mokra została wynaleziona i opracowana jako pierwszy sposób 

oczyszczania spalin z siarczków. Dzisiaj wypierana jest przez pozostałe dwie techniki 

ze względu na najwyższe koszty wdrożenia oraz konieczności zastosowanego sprzętu. 

Każda omówiona metoda posiada charakterystyczne zalety (Rysunek 1) oraz wady 

(Rysunek 2), to od możliwości przedsiębiorstwa oraz stosowanego czynnika opalania 

kotła energetycznego zależy dalszy wybór najlepszej techniki odsiarczania spalin. 
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Rysunek 2. Zalety zastosowania poszczególnych metod odsiarczania gazów spalinowych 

[opracowanie własne] 

 

Rysunek 3 Wady metod oczyszczania spalin z siarczków [opracowanie własne] 

3.3. Odazotowanie spalin 

W dokumencie referencyjnym BREF dla Dużych Obiektów Energetycznego 

Spalania wymieniono selektywną katalityczną redukcję (SCR), selektywną 

niekatalityczną redukcję (SNCR) oraz ich kombinację, jako najlepsze dostępne 

techniki odazotowania spalin obok metod pierwotnych [9]. Powyższe metody, 

zaliczane są do sposobów wtórnego odazotowania spalin. Zasada działania opiera się 

na wykorzystaniu wtrysku reagenta do spalin i następnej reakcji tlenków azotu 

z amoniakiem bądź mocznikiem. Zastosowanie ww. technik przekłada się nie tylko na 
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zahamowanie emisji związku redukowanego NOx, ale również emisji reagenta NH3 

(amoniak), a w przypadku stosowania mocznika, również CO2 do otoczenia.  

Metoda selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu, czyli SNCR (Selective 

Non-Catalytic Reduction) opiera się na wysokotemperaturowej reakcji gazowego 

amoniaku lub mocznika z tlenkami azotu bez udziału katalizatora. Przyjmowana jest 

proporcja na poziomie od 1 do 2,5, która określa stosunek reagenta do tlenków azotu 

w zależności od stopnia redukcji oraz założeń procesowych. Proces redukcji 

uwarunkowany jest nie tylko osiągnięciem optymalnej temperatury, ale również 

właściwej dystrybucji reagenta w spalinach. Zbyt duże cząsteczki odparowują za 

wolno, co przekłada się na wzrost nieprzereagowanej ilości reagenta, natomiast zbyt 

małe odparowują za szybko, reagując w ten sposób w temperaturach przekraczających 

optymalne, tym samym zmniejszając stopień realizowanej redukcji NOx. Zachodzące 

reakcje w zbyt wysokich temperaturach powodują niepożądaną produkcją NOx poprzez 

utlenianie amoniak. W zbyt niskich temperaturach proces doprowadza do 

dodatkowego formowania się amoniaku. Osiągnięcie odpowiednich oraz optymalnych 

warunków jest podstawową oraz najważniejszą kwestią w zapewnieniu efektywności 

metody SNCR. Instalacja SCR typu „High Dust” przeznaczona jest do pracy 

w środowisku zapylonym oraz zasiarczonym, na drodze spalin bezpośrednio za kotłem 

i przed elektrofiltrem. Z tego względu w dużym stopniu ingeruje w istniejące układy 

kotłowe kanałów spalin oraz w zależności od parametrów eksploatacyjnych i wymagań 

inwestycji w układy ciśnieniowe podgrzewacza wody oraz pary. 

3.4. Odpylanie spalin 

Kwestia dbania o środowisko jest bardzo ważna, a spełnienie przez Polskę 

rygorystycznych norm Unii Europejskiej dotyczące redukcji emisji CO2, wymaga od 

sektora energetycznego zastosowania odpowiednich technik oczyszczania i metod 

usprawniających proces oczyszczania spalin. W blokach energetycznych oprócz 

instalacji procesu spalania paliwa występują urządzenia odpylające pył z spalin. 

Pierwsze badania i patenty związane z odpylaczami elektrostatycznymi, popularnie 

nazywanymi elektrofiltrami, pochodzą z początków XX wieku. Efektywny rozwój 

urządzeń nastąpił od 1970 roku, pod wpływem zaostrzenia norm dotyczących czystości 

powietrza. Pojawiły się nowe rozwiązania konstrukcyjne i lepiej poznano teorię 

elektrostatycznego odpylania [10]. Prace w kolejnych dekadach związane były nie 

tylko z uzyskaniem wysokiej skuteczności działania, ale także wysokiej niezawodności 

i dyspozycyjności tych urządzeń.  

Tendencje rozwojowe tego obszaru skupiają się na poprawie ekonomiczności 

konstrukcji i działania urządzenia. Zasada działania odpylaczy elektrostatycznych nie 

zmieniła się od dziesięcioleci, lecz ich konstrukcja rozwija się w kierunku obniżenia 

masy, gabarytów przy jednoczesnej poprawie skuteczności odpylania. Elektrofiltry 

należą do najefektywniejszych odpylaczy stosowanych w przemyśle. Tworzone są na 

bieżąco nowe patenty, które mają na celu modernizowanie i unowocześnienie 

dotychczasowych sposobów oczyszczania gazów spalinowych oraz samego urządzenia 

Z uwagi na konieczność obniżania kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych 

instalacji do oczyszczania spalin, niezbędne jest nie tylko szukanie nowych rozwiązań 

technicznych, ale również konieczna jest modyfikacja dotychczasowych metod oraz 

urządzeń. Modernizacje elektrofiltrów idealnie wpisują się w propagowanie działań 
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z zakresu ochrony środowiska. Umożliwią zatem spełnienie restrykcyjnych wymagań 

zawartych w doktrynach unijnych odnośnie zredukowania emisji gazów cieplarnianych 

oraz szkodliwych związków chemicznych do powietrza i otoczenia. Bardzo ważny jest 

fakt, iż im wyższa skuteczność systemu odpylania, tym większy udział frakcji PM 2,5 

w pyle emitowanym do atmosfery. Pył opuszczający elektrofiltr i gromadzony w lejach 

zsypowych to w ponad 80% PM 2,5 [11]. Urządzenia odpylające uniemożliwiają 

zatem przedostanie się szkodliwych cząstek stałych do środowiska naturalnego. 

4. Przyszłość bloków energetycznych 

Polski sektor energetyczny jest jedną z najtrudniejszych branż biznesu ze względu 

na obowiązujące normy, przepisy prawne, doktryny UE, ciągły wzrost popytu i podaży 

na energię elektryczną, w stosunku do zmniejszającego się dostępu do zasobów 

naturalnych. Surowe obostrzenia dotyczące emisji CO2, propagowanie przez Unię 

Europejską wzrostu pozyskiwania energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii 

(pakiet klimatyczny 3x20), kurczące się rezerwy surowców i szybko rosnący rozwój 

technologii, miast oraz zakładów, które będą wymagać coraz to większego 

zapotrzebowania na moc powodują, że tradycyjne modele produkcji energii powoli 

stają się niewystarczające [12]. W najbliższych latach w polskiej energetyce muszą 

zaistnieć zatem przełomowe zmiany. Sektor energetyczny, aby nadal stanowić 

atrakcyjne pole dla inwestorów powinien skupić się na poszukiwaniu, wdrażaniu 

i propagowaniu innowacyjności.  

W publikacji udostępnionej przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA) zostały 

zawarte istotne zalecenia dotyczące modernizacji polskiej energetyki. Wynika z niej, iż 

wiele z elektrowni węglowych wymaga wymiany, która wynika z długiego czasu 

obecnie eksploatowanych obiektów. Około 62% obiektów pracuje ponad 30 lat, 

natomiast elektrownie z 26-30 letnim okresem eksploatacji stanowią 13% przebadanej 

grupy [13]. Należy się zastanowić nad zmodyfikowaniem metod wytwarzania energii 

elektrycznej. Obecnie węgiel plasowany jest na szczycie podstawowych surowców 

energetycznych. W niedalekiej przyszłości planowane są powolne wyłączenia 

poszczególnych elektrowni, dotyczy to grupy obiektów o mocy plasującej się między 

16 a 23 GW. Działania realizujące politykę zmniejszenia udziału węgla, względem do 

ogółu sposobów wytwarzania energii elektrycznej będą miały szeroko pojęte 

konsekwencje. Skutki prowadzonych czynności dosięgną pewnej grupy społecznej 

i związane będą również z niedoborem mocy w Polsce. Szacuje się, że w górnictwie 

pracuje ponad 100 000 ludzi [14]. Muszą zatem nastąpić działania umożliwiające 

przekwalifikowanie dużej liczby pracowników, aby tysiące osób nie zostało bez pracy. 

W przyszłości energia jądrowa stanowić będzie kluczowe znaczenie 

w zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Według Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne (PSE) uruchomienie dwóch elektrowni jądrowych nastąpi 

w najbliższym czasie [15]. Włączenie energetyki jądrowej do sektora energetycznego 

pozwoli na obniżenie emisji gazów cieplarnianych,, w szczególności CO2 do 

środowiska naturalnego.  

Również w raporcie IEA znajdują się zalecenia dla Polski, aby przy wszystkich 

podejmowanych działaniach uwzględniać wpływ na ochronę otoczenia oraz 

oddziaływanie na zmiany klimatu. W tym celu polski rząd powinien opracować 

długoterminową strategię dotyczącą polityki klimatycznej na najbliższe lata, która 
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stworzy podstawę do wprowadzenia energetyki jądrowej do sektora energetycznego 

oraz rozwoju pozyskiwania energii elektrycznej z OZE. Ponadto polityka klimatyczna 

powinna zawierać wyszczególnione zadania zmierzające do zredukowania emisji 

szkodliwych związków chemicznych, problem dotyczy głównie wpływu CO2 na 

środowisko naturalne (efekt cieplarniany) i spełnienia restrykcyjnych norm 

dotyczących emitowania zanieczyszczeń przez duże obiekty przemysłowe wykonujące 

proces spalania w danym regionie, czy też województwie [16]. W raporcie znajdują się 

także informacje o inwestowaniu Polski w sektor R&D. Na tle innych krajów OECD 

Polska wypada dość nisko, bowiem zajmuje szóste od końca miejsce [13]. 

Międzynarodowa Agencja Energii zaleca zatem, aby w oparciu o opracowane plany 

rozwoju polityki energetycznej, polski rząd wyszczególnił czynności, które należy 

podjąć w celu rozwoju obszaru badań w energetyce. Zamierzenia powinny również 

uwzględniać sposób oraz wielkość finansowania obszaru R&D w energetyce. 

Oprócz wskazówek i zaleceń odnoszących się do usprawnień sektora 

energetycznego, w raporcie IEA zauważono również starania Polski, mianowicie 

zwiększono bezpieczeństwo energetyczne oraz podniesiono efektywność wyko-

rzystania energii. Sektor energetyczny stoi przed spełnieniem poważnych wymagań, do 

których można zaliczyć: realizacje założeń polityki energetycznej na lata powyżej 

2025 roku oraz opracowanie rozwiązań technologicznych zachowujących perspektywy 

rozwoju. Z inicjatywą przeobrażenia polskiej energetyki wychodzi kilka firm. 

Opracowana koncepcja „Duobloku” pod przewodnictwem Instytutu Energetyki, 

wspólnie z Politechniką Śląską, Energoprojektem – Katowice oraz RAFAKO S.A [17]. 

Do komitetu naukowego projektu wchodzi również TAURON Wytwarzanie S.A. 

Rozwiązanie realizowane przez ww. firmy idealnie wpisuje się w wymagania zawarte 

w dokumencie referencyjnym BAT. Chodzi o zmodernizowanie dotychczasowych 

obiektów energetycznych w celu podniesienia wskaźnika sprawności oraz obniżenia 

emisji zanieczyszczeń z procesu spalania paliw: tlenki siarki, azotu, pył oraz CO2 [18]. 

Koncepcja „Duobloków” ma zapoczątkować zmiany zachodzące w obszarach 

związanych z ochroną środowiska, wynikające z zabezpieczenia otoczenia przed 

emisją szkodliwych związków chemicznych, które są produktem ubocznym procesu 

spalania paliw konwencjonalnych. Idea „Duobloków” polega ogólnie na 

wprowadzeniu nowego układu nadkrytycznego w miejsce dotychczasowo pracujących 

dwóch bloków energetycznych 200 MW. W skład nowego bloku będą wchodzić: dwa 

kotły zasilające jedną turbinę o klasie 500 [19]. Kotły energetyczne opalane mogą być 

różnym paliwem (np. pierwszy biomasą, natomiast drugi węglem). Duobloki pozwolą 

na rozszerzenie możliwości energetyki konwencjonalnej i ukażą nowy potencjał 

surowców kopalnych. Ponadto koncepcja umożliwi poprawę efektywności oraz 

elastyczności eksploatacji obiektów tzw. energetyki tradycyjnej, w tym instalacji 

opalanej węglem, czy biomasą, dając tym samym szansę tradycyjnym rozwiązaniom 

na konkurowanie z rozwijającym się obszarem OZE. Odnawialne źródła energii 

posiadają wiele zalet, jednak kluczowym mankamentem jest nieprzewidywalność 

obiektów. Praca instalacji OZE uzależniona jest od warunków atmosferycznych. 

Polski mix energetyczny głównie oparty jest na spalaniu węgla kamiennego 

i brunatnego. W najbliższej przyszłości polską politykę energetyczną czeka zmiana 

w stronę zwiększenia zastosowania innych paliw w produkcji energii elektrycznej. 
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Gaz, źródła odnawialne oraz energetyka jądrowa będą stopniowo wypierać węgiel 

[20]. Jednak przy dużym udziale energii odnawialnej przykładowo pochodzącej 

z wiatraków i paneli fotowoltaicznych, które charakteryzują się niestabilnością, należy 

zachować w rezerwie bardzo dużą ilość mocy w elektrowniach węglowych (polityka 

energetyczna Niemiec).  

Koncepcja bloków duo-bio pozwoli na usprawnienie infrastruktury energetycznej, 

która obecnie jest w dużej mierze przestarzała i wymaga modernizacji. Podejmowane 

kroki w energetyce muszą spełnić restrykcyjne warunki stawiane przez Unię 

Europejską: wymagania dotyczące monitorowania emisji poziomu zanieczyszczeń 

w sektorze przemysłowym określone w dokumencie BAT oraz wysokich parametrów 

technicznych, które sprowadzają się do zwiększenia sprawności instalacji 

energetycznych. 

5. Podsumowanie  

Państwa należące do Unii Europejskiej muszą dostosować się do zmieniającej się 

polityki oraz reguł z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz klimatu. Od wielu 

lat obserwowane są działania mające na celu udzielenie wsparcia członkom UE 

w zakresie zmniejszenia emisyjności zanieczyszczeń, a co za tym idzie propagowanie 

działań proekologicznych. Inwestorzy stoją przed podjęciem decyzji: budowy czy też 

modernizacji instalacji odazotowania, odsiarczania spalin bądź elektrofiltru, które 

wynikają z dostosowania się do konkluzji BAT. Wskazanie listy ustandaryzowanych 

parametrów usprawniłoby wykonywanie działań kontrolnych. Stworzenie wykazu 

kluczowych wartości będzie stanowić pierwszy krok do opracowania bazy standardu 

diagnozowania elektrofiltru, czyli obiekt badawczego przyszłej rozprawy doktorskiej. 

Od elektrofiltru oraz urządzeń odsiarczających i odazotowania wymaga się 

prawidłowego i niezawodnego wykonywania pracy. Instalacje służą również do 

ochrony środowiska od szkodliwych związków pochodzących z procesu spalania 

z kotła energetycznego. Biorąc pod uwagę aspekt środowiskowy ważne jest, aby 

zrealizować takie badania, które pozwolą na określenie następujących wielkości: 

 stężenie amoniaku w pyle spalinowym; 

 stężenie pyłu przed i za elektrofiltrem, inaczej ocena skuteczności działania EF; 

 skład chemiczny emitowanego pyłu; 

 strumień objętościowy spalin; 

 zawartość tlenu w spalinach; 

 zawartość wilgoci w spalinach; 

 temperaturę spalin; 

 emisję SO2; 

 emisję tlenku węgla. 

Wskazanie listy ustandaryzowanych parametrów usprawniłoby wykonywanie 

działań kontrolnych w blokach energetycznych.  
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Instalacje w blokach energetycznych chroniące środowisko naturalne przed 

emisją SOx, NOx, COx generowanych podczas spalania paliw 

Streszczenie 

Skutkiem wytwarzania energii przez bloki energetyczne jest produkowanie toksycznych zanieczyszczeń. 

W medium odpylanym podczas procesu oczyszczania spalin występują takie związki chemiczne, jak: SOx, 

NOx, COx. Wymienione składniki znajdują się w spalinach w postaci gazów, oprócz nich, jako skutek 

skomplikowanego procesu spalania zachodzącego w kotle energetycznym powstaje również pył. Pomiędzy 

kotłem energetycznym a kominem budowane są następujące instalacje: redukcji emisji pyłu (elektrofiltr), 

odsiarczania oraz odazotowania spalin. Spełnienie unijnych wymogów przez polską energetykę, które 

odnoszą się do zredukowania emisyjności zanieczyszczeń, stanowić będzie długotrwały i niezwykle 

kosztowny proces. Ustandaryzowanie parametrów usprawniłoby realizację działań kontrolnych w bloku 

energetycznym. Opracowanie listy kluczowych wartości będzie stanowić pierwszy krok do opracowania 

standardu diagnozowania stanu technicznego obiektów złożonych. 

Słowa kluczowe: bloki energetyczne, instalacje odsiarczania i odazotowania, elektrofiltry, ochrona 

środowiska naturalnego, redukcja emisji zanieczyszczeń 

Installations in power units that protect the natural environment from emissions 

SOx, NOx, COx, which are generated during fuel combustion 

Abstract  

The result of generation energy from the power plants is production toxic pollutants. In the dedusting 

medium there are chemical compounds such as: SOx, NOx, COx. The mentioned components are contained 

in the exhaust fumes, in the form of gases, in addition to them, as a result of the complicated combustion 

process occurring in the boiler (power plants) also produces a dust. Between the boiler and the stack are 

built installations such as: reduction dust emissions (electrostatic precipitator), flue gas desulphurisation 

and deNOx plants. Meeting the EU requirements by the Polish power industry, which relate the reduction 

of pollutants emission, will be a long-lasting and extremely expensive process. Standardizing parameters 

would improve the implementation of control activities in the power units. The development a list of key 

values will be the first step to evolve the standard for diagnosing a technical condition of complex objects. 

Keywords: power units, flue gas desulphurization and DeNOx plants, electrostatic precipitators, protect the 

environment, reduction emissions of pollutant  
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Megatrendy i ich wpływ na przyszłość  

polskiego węgla kamiennego 

1. Wprowadzenie 

Cyfryzacja, wzrost przedsiębiorczości, globalny rynek, konurbacja, surowce 

i zasoby naturalne oraz ochrona zdrowia to najważniejsze trendy, które decydują 

o rozwoju całego świata. Trendy te nazwano megatrendami gdyż zmieniają 

społeczeństwa, kulturę oraz gospodarkę.  

Megatrendy zdefiniowano jako duże i trwałe zmiany o charakterze społecznym, 

ekonomicznym, technologicznym lub politycznym, które wpływają  na społeczeństwa, 

rządy i gospodarki poszczególnych krajów [1].  

Formułują  się wolno, ale kiedy już nabiorą  dynamiki to są nieodwracalne. 

Z megatrendami można się nie zgadzać , ale w formułowaniu dokumentów 

strategicznych i decyzji z perspektywą długoterminową trzeba je wziąć pod uwagę. 

Celem artykułu jest analiza roli węgla kamiennego w strukturze energetycznej Polski 

do roku 2030. Udział węgla w miksie energetycznym spada, a spadek ten wynika 

z megatrendów, które wywołują zmiany poza granicami, wyznaczając główne kierunki 

rozwoju energetyki. 

2. Ramy polityczne na okres 2020-2050 dotyczące klimatu i energii  

Analizując zmiany zachodzące na rynku energii można zauważyć rosnącą rolę 

regulacji Unii Europejskiej, która wywiera coraz większy wpływ na funkcjonowanie 

rynku krajowego. Regulacje te mają podłoże w dokumentach strategicznych, 

dotyczących rozwoju rynku energii. 

Unia Europejska nakreśliła ramy służące ukierunkowaniu polityki w zakresie 

energii i klimatu do roku 2050. Ramy te integrują różne cele polityczne, do których 

można zaliczyć przede wszystkim: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 

zabezpieczenie dostaw paliw i energii, zwiększenie energochłonności.  

Komisja Europejska opublikowała „Plan działania w zakresie energii do roku 

2050”. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, ma przyśpieszyć 

realizację celów nakierowanych na przeciwdziałanie zmianom klimatu i transformację 

do zielonej niskoemisyjnej energetyki [2]. 

Komunikat wskazuje potrzebę transformacji obecnej, opartej na spalaniu paliw 

kopalnych, energetyki oraz identyfikuje kluczowe wyzwania i technologie, a także 

proponuje kilka możliwych scenariuszy rozwoju [3]. 

Komisja Europejska w Komunikacie przedstawiła scenariusze, które podzielono na 

dwie grupy:  

  

                                                                
1 Anna.Manowska@polsl.pl, Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej, Wydział Górnictwa 

i Geologii, Politechnika Śląska. 
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1. Scenariusze oparte na obecnych tendencjach:  

a) scenariusz odniesienia – obejmuje obecne tendencje i długoterminowe 

prognozy dotyczące rozwoju gospodarczego uwzględniając wzrost PKB 

w krajach UE. Uwzględnia on również przyjęte cele na 2020 rok dla udziału 

odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym i redukcję emisji 

gazów cieplarnianych oraz dyrektywę o Europejskim Systemie Handlu 

Uprawnieniami (ETS). Uwzględniono w nim również import energii;  

b) scenariusz aktualnych inicjatyw strategicznych – uaktualnia środki przyjęte 

i proponowane po wydarzeniu w Fukushimie oraz środki proponowane 

zgodnie ze strategią „Energia 2020”. Założenia dla tego scenariusza stanowią 

podstawę dla wszystkich poniższych scenariuszy dekarbonizacji i polegają 

na przeanalizowaniu skutków, wyzwań i możliwości związanych 

z potencjalnymi sposobami modernizacji systemu energetycznego 

2. Scenariusze dotyczące dekarbonizacji:  

c) scenariusz wysokiej efektywności energetycznej – w którym przyjęto 

zobowiązania dotyczące wysokich oszczędności energii i obejmuje on 

zaostrzenia na sprzęt i nowe budynki, oraz renowację istniejących 

budynków. Ma to doprowadzić do spadku zapotrzebowania na energię 

o 41% do 2050 roku w porównaniu do szczytu z lat 2005-2006;  

d) scenariusz zróżnicowanych technologii dostaw – w tym scenariuszu poddana 

jest analizie technologia. Wszystkie źródła energii mogą ze sobą konkurować 

na zasadach rynkowych bez specyficznych środków wsparcia. 

Dekarbonizacja jest sterowana ceną emisji dwutlenku węgla, zakładając 

społeczną akceptację energetyki atomowej oraz wychwytywania 

i składowania dwutlenku węgla (CCS);  

e) scenariusz dużego udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) – to 

scenariusz zakładający duże wsparcie dla OZE prowadzące do bardzo 

wysokiego udziału OZE w konsumpcji energii końcowej (75% w 2050 r.) 

oraz udział OZE w konsumpcji energii elektrycznej sięgający 97%;  

f) scenariusz opóźnionego wprowadzenia technologii CCS – to scenariusz 

zakładający możliwość opóźnienia technologii CCS prowadzący do wzrostu 

udziału energetyki jądrowej w miksie energetycznym;  

g) scenariusz niskiego udziału energii jądrowej – to scenariusz zakładający, że 

nie będzą budowane nowe elektrownie jądrowe, poza tymi, które aktualnie są 

w budowie [4-7].  

Komisja Europejska stwierdza, że żaden z powyższych scenariuszy nie jest 

zobowiązujący, mają one tylko wskazać rozwój sektora energetycznego zgodnie 

z przyjętymi w społeczeństwie trendami. Pomogą one wyciągnąć wnioski, które 

pomogą ukształtować strategię dla Unii Europejskiej na okres do 2050 roku. Wymaga 

to oczywiście podpisania globalnego porozumienia krajów UE w sprawie klimatu. 

3. Megatrendy w energetyce 

Zidentyfikowano również najważniejsze megatrendy w energetyce. Zaliczono do 

nich takie elementy jak spadające koszty wytwarzania energii w źródłach 

odnawialnych, ograniczanie oddziaływania energetyki na zdrowie. Zmieniła się 

również rola węgla kamiennego. Bardzo często obywatele zadają sobie pytanie, o co 
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właściwie chodzi w energetyce i w jakim kierunku zmierza?” Odpowiedź nie jest 

łatwa, gdyż energetyka polska jak i energetyka europejska to skomplikowane systemy, 

które są silnie połączone i silnie współzależne, a przekształcenia, które zachodzą 

w ostatnich latach są zapowiedzią wielkiego przełomu.  

3.1. Redukcja emisji 

Od kilkunastu lat widoczny jest trend dążenia do ograniczenia inwestycji na 

środowisko i redukcji emisji. Związane to jest z przeciwdziałaniem zmianom 

klimatycznym. Trend ten realizowany jest w międzynarodowej polityce i wynika 

z zaangażowania społeczeństw w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Od 

dziesięciu lat największym emiterem dwutlenku węgla do atmosfery są Chiny, USA 

Indie. To działania tych gospodarek mają największy wpływ na redukcję 

zanieczyszczeń powietrza i obniżenie emisyjności i energochłonności gospodarki. 

Kierunek ten jest również realizowany przez kraje Unii Europejskiej i zawiera w sobie 

cele i działania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Polityka redukcji emisji CO2 

w Unii Europejskiej jest konsekwentnie prowadzona od kiedy Unia ratyfikowała 

protokół z Kioto. W tym okresie kwestie ochrony klimatu zyskały na znaczeniu, co 

znalazło odzwierciedlenie w licznych regulacjach wspólnotowych. W działaniach na 

rzecz redukcji emisji CO2 zapowiedziano m. in. wprowadzenie standardów 

obniżających wielkość emisji CO2 na jednostkę energii elektrycznej o 20%, czyli tylko 

dla tej grupy cel koresponduje z celem pakietu klimatyczno-energetycznego tj. 20% 

redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w stosunku do roku 2005 i celów 

proponowanej Dyrektywy ETS obniżenia emisji CO2 ze źródeł objętych systemem 

ETS o 21% w 2020, w stosunku do roku 2005 [8]. 

Przyjęte przez Radę Europejską w 2014r. konkluzje określiły cele klimatyczne 

Europy w perspektywie do 2030 r. jako: 

 redukcję gazów cieplarnianych o 40% wobec 1990 r.; 

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu 

energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej do 27%; 

 zwiększenie efektywności energetycznej o 27%. 

 

 

Rysunek 1. Cele klimatyczne Unii Europejskiej, [opracowanie własne] 
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Obecnie trwają w Brukseli prace nad regulacjami, które przełożą cele pokazane na 

rysunku nr 1 na konkretne narzędzia. 

Już teraz można zaobserwować, że od 1990 r. niemal wszystkie kraje Wspólnoty 

obniżyły poziom emisji CO2, co pokazano na rysunku nr 2. 

 

 

Rysunek 2. Redukcja emisji CO2 Unii Europejskiej, [9] 

Przykład redukcji emisji CO2 wskazuje, że Unia Europejska od 20 lat nie zmienia 

kierunku – zmienia się tempo – lecz nie kierunek działań.  

3.2. Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii (OZE) 

Kolejnym megatrendem jest spadek kosztów wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych (OZE) co skutkuje zwiększeniem ich dostępności zarówno dla 

prosumentów, jak i inwestorów instytucjonalnych, co przełoży się również na 

zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w miksie energetycznym [1]. Aktualnie 

w Polsce udział odnawialnych źródeł energii wynosi ok. 7%. Udział ten z roku na rok 

wzrasta. Urząd Regulacji Energetyki podał informacje o znacznym wzroście 

zainstalowanej mocy odnawialnych źródeł energii w Polsce. Największy przyrost 

mocy odnotowany w I kwartale 2017 r. dotyczy energetyki biomasowej. Potencjał 

elektrowni zasilanych biomasą zwiększył się z 1281,065 MW na koniec IV kwartału 

2016 r. do 1297,97 MW na koniec marca 2017 r., czyli o 16,9 MW. Potencjał 

elektrowni biogazowych zwiększył się z 233,967 MW na koniec 2016 r. do 235,257 

MW, czyli o 1,29 MW. Łączna moc zainstalowanych w naszym kraju elektrowni 

wiatrowych wzrosła w I kwartale br. z 5807,416 MW do 5813,236 MW, czyli o 5,82 

MW. Natomiast łączna zainstalowana moc elektrowni fotowoltaicznych miała się 
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zwiększyć o niecały 1 MW, przekraczając granicę 100 MW – z 99,098 MW do 

100,004 MW. Urząd Regulacji Energetyki odnotowuje ponadto nieznaczny spadek 

zainstalowanej mocy elektrowni wodnych – z 993,995 MW do 993,992 MW na koniec 

marca br. [10]. 

Rozwój odnawialnych źródeł energii w coraz większym stopniu wpływa także na 

kształt zarówno polityki energetycznej jak i budowę systemu elektroenergetycznego 

[11]. Wynika to z faktu, że unijne regulacje coraz mocniej promują tzw. czyste źródła 

energii, a pakiet klimatyczny idzie w kierunku „niskoemisyjności” lub nawet 

„zeroemisyjności” [11]. Z tego tytułu istnieje konieczność przebudowy polskiego 

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, który musi być dostosowany do przyjęcia 

energii ze źródeł rozproszonych.  

Odnawialne źródła energii są regulowane następującymi dyrektywami [12]: 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 

w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej 

wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 

dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca 

dyrektywę 2003/54/WE 

 Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 

2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych 

 Ustawa o odnawialnych źródłach energii 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na 

sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana 

w drodze aukcji w 2017 r. 

W Polsce istnieje szereg programów finansujących inwestycje w źródła 

odnawialne. Należą do nich takie programy jak: 

 dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, 

 dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, 

 Prosument II. 

Celem tych programów jest pomoc i wsparcie finansowe przy budowie elektrowni 

z OZE, gdyż bez wsparcia Rządu energetyka ta była niekonkurencyjna. Aktualny 

budżet na realizację tych programów to aż 67,3 mld EURO, a część tych środków jest 

dostępna w regionalnych programach operacyjnych. Finansowanie dla poszczególnych 

województw pokazano w tabeli nr 1. 
  

https://www.ure.gov.pl/download/1/7911/Ustawaoodnawialnychzrodlachenergii.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/1/8545/RozporzadzenieRadyMinistrowwsprawiekolejnosciprzeprowadzaniaaukcjinasprzedazener.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/1/8545/RozporzadzenieRadyMinistrowwsprawiekolejnosciprzeprowadzaniaaukcjinasprzedazener.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/1/8544/RozporzadzenieRadyMinistrowwsprawiemaksymalnejilosciiwartoscienergiielektrycznej.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/1/8544/RozporzadzenieRadyMinistrowwsprawiemaksymalnejilosciiwartoscienergiielektrycznej.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/1/8544/RozporzadzenieRadyMinistrowwsprawiemaksymalnejilosciiwartoscienergiielektrycznej.pdf
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Tabela 1. Finansowanie regionalnych programów operacyjnych w perspektywie 2020 

Województwo Budżet w mld EURO 

dolnośląskie 1 213 144 879 

kujawsko-pomorskie 951 003 820 

lubelskie 1 155 854 549 

lubuskie 439 173 096 

łódzkie 1 006 380 910 

małopolskie 1 290 274 402 

mazowieckie 1 831 496 698 

opolskie 427 144 813 

podkarpackie 1 136 307 823 

podlaskie 636 207 883 

pomorskie 885 065 762 

śląskie 1 747 104 507 

świętokrzyskie 725 807 266 

warmińsko-mazurskie 1 036 542 041 

wielkopolskie 1 272 792 644 

 Źródło: [13] 

Przez lata rozwój energetyki odnawialnej był stymulowany przez różne formy 

wsparcia finansowego, a wraz ze wzrostem tego wsparcia wzrastał popyt m.in. na 

moduły fotowoltaiczne, czy turbiny wiatrowe. Masowość technologii OZE znacznie 

podniosła jej efektywność i wpłynęła na redukcję kosztów, co pokazano na rysunku nr 3. 

 

Rysunek 3 Uśredniony koszt wytwarzania energii elektrycznej dla fotowoltaiki [$/kWh] vs. koszt energii 

elektrycznej dla gospodarstw domowych [$/kWh] w wybranych krajach, źródło [14] 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubuski_Regionalny_Program_Operacyjny_2007-2013
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolski_Regionalny_Program_Operacyjny_2007-2013
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorski_Regionalny_Program_Operacyjny_2007-2013
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85ski_Regionalny_Program_Operacyjny_2007-2013
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolski_Regionalny_Program_Operacyjny_2007-2013
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Zwiększa się również dostępność nowych technologii OZE, czym są szczególnie 

zainteresowani prosumenci w dobie rosnących cen energii konwencjonalnej. To 

powoduje bardzo intensywny rozwój energetyki rozproszonej, co pokazano na rysunku 

nr 4. 

 

Rysunek 4 Mapa instalacji OZE, źródło [15] 

W Polsce aktualnie jest zainstalowanych 1100 elektrowni fotowoltaicznych, 181 

farm wiatrowych, 36 geoterm. Optymalizacja technologii OZE, spadek kosztów oraz 

działania związane z poprawą integracji w sieci będą prowadzić do zwiększania 

udziału źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii. Rozwój technologii wpłynie na 

zwiększenie opłacalności inwestycji zarówno w duże instalacje OZE jak i w lokalne. 

W przyszłości przełoży się to na wzrost liczby prosumentów. Szacuje się, że do roku 

2030 instalacje OZE staną się konkurencyjne nawet do energetyki jądrowej. 

3.3. Zmniejszenie znaczenia paliw kopalnych 

Od kilkunastu lat można zauważyć spadek znaczenia węgla w miksie 

energetycznym w UE. Wynika to zarówno ze zmian w zakresie redukcji emisji oraz 

w ekonomice produkcji, jak i rosnącej konkurencji ze strony innych technologii [1]. 

Kraje Unii Europejskiej głównie węgiel importują, natomiast Polska posiada bogate 

zasoby surowca. To spowodowało, że aż 85% energii elektrycznej jest produkowanej 

z węgla. Niestety wydobycie węgla kamiennego w Polsce systematycznie spada, co 

pokazano na rysunku nr 5.  
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Rysunek 5 Wydobycie węgla w Polsce, [opracowanie ARP] 

Trend ten jest widoczny od kilkunastu lat, a głównym powodem tego spadku jest 

gwałtowny spadek cen węgla i polityka klimatyczna. Kolejnym problemem, z którym 

boryka się polskie górnictwo to wyczerpywanie się złóż. Zakłada się, że przy 

aktualnym poziomie wydobycia (aktualny poziom to ok. 70 mln Mg rocznie i biorąc 

pod uwagę zasoby operatywne w ilości 3 390 mln Mg) złóż węgla kamiennego 

wystarczy na około 48 lat. 

Zmniejszenie udziału paliw kopalnych jest również widoczne w prognozowanej 

strukturze energetycznej opracowanej przez Ministerstwo Energii do roku 2050, co 

pokazano na rysunku nr 6. 

 

Rysunek 6 Struktura energetyczna Polski, [opracowanie własne na podstawie danych ME] 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

inne 2,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

energia jądrowa 0 0 0 11,8 23,3 45,1 45,4 44,2 43,2 

OZE 11,6 20,6 34 36,9 51,9 61,1 65,1 67,5 73,2 

gaz ziemny 6,8 5,8 11,8 11,9 13 18,4 17,5 23,3 20,4 

węgiel brunatny 48,6 58,4 53,8 49,6 38,1 11,1 11,3 10,7 10,3 

węgiel kamienny 87,9 72,5 76,9 75,9 79 84,4 88,8 82,3 74,5 
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Można zauważyć, że planuje się zmniejszyć udział węgla kamiennego w produkcji 

energii z poziomu 56% z roku 2010, do poziomu 33% w roku 2050, a węgla 

brunatnego z 31% do 5%. Scenariusz ten jest wysoce prawdopodobny ze względu na 

analizę działań jakie są realizowane w celu restrukturyzacji sektora węglowego – jest 

niezrealizowana większość  planowanych inwestycji w rozbudowę istniejących kopalń, 

ma nastąpić zamknięcie jedenastu nierentownych kopalń do 2018 r., przy 

równoczesnym uruchomieniu nowych złóż objętych obecnie koncesjami na 

rozpoznanie i poszukiwanie. 

4. Analiza popytu na węgiel kamienny 

Przyszłość węgla kamiennego jest uzależniona od rozwoju sektora energetycznego. 

Z prognoz opracowanych przez Ministerstwo widać, że udział węgla w miksie 

energetycznym spada. Wynika to ze zwiększenia udziału innych nośników energii, 

wprowadzeniu energetyki jądrowej w roku 2030 oraz z wyczerpywania się złóż węgla 

kamiennego. W celu oszacowania tendencji rozwojowej popytu na węgiel kamienny 

zbudowano model teoretyczny wielkości sprzedaży węgla kamiennego na rynku 

krajowym, aby pokazać kierunki zapotrzebowania na surowiec. 

Sprzedaż węgla kamiennego energetycznego jest ściśle związane z jego 

wykorzystaniem w sektorze energetycznym. Prawie 65% węgla zużywa się w świecie 

do wytwarzania energii elektrycznej. Jak łatwo zauważyć w sprzedaży tego surowca 

występuje wyraźna sezonowość. Efektywne prognozowanie wielkości sprzedaży węgla 

kamiennego wymaga uwzględniania występujących w nich wahań sezonowych.  

Model, który zaproponowano do prognozowania wielkości sprzedaży węgla 

kamiennego polega na wyznaczeniu wskaźników sezonowości dla poszczególnych faz 

cyklu. W analizie wahań sezonowych wyróżniono cztery etapy: 

1. Wyodrębnienie liniowej tendencji rozwojowej. 

2. Eliminację tendencji rozwojowej z analizowanego szeregu czasowego. 

3. Eliminację wahań przypadkowych. 

4. Obliczenie czystych wskaźników sezonowości. 

Model, który może być stosowany w przypadku szeregów czasowych 

zawierających tendencję rozwojową, wahania sezonowe i wahania przypadkowe to 

model Wintersa. Wahania sezonowe nakładają się na trend w sposób addytywny, 

zatem równania modelu są następujące: 

                                             (1) 

                                       (2) 

                       (3) 

Średniokwadratowy błąd prognoz wygasłych wynosi 682 Mg, a rzeczywistą 

realizację zmiennej i prognozę pokazano na rysunku nr 7. 

Ze zbudowanego modelu teoretycznego widać, że sprzedaż węgla kamiennego 

będzie spadać z poziomu 70 mln Mg w roku 2015 do poziomu 55 mln Mg w roku 

2030. Znając te założenia można opracować skuteczne programy restrukturyzacyjne 

sektora węglowego uwzględniającego obowiązujące megatrendy. 
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Rysunek 7 Sprzedaż węgla kamiennego na rynku krajowym, [opracowanie własne] 

5. Podsumowanie 

Polityka energetyczna Polski i całej Unii Europejskiej przechodzi transformację, 

która została wymuszona przez aktywność społeczną w ochronę środowiska i klimatu, 

czy też ochronę zdrowa. Zmiany te zachodziły bardzo wolno, ale teraz mają dużą siłę 

i to właśnie one kształtują strukturę miksu energetycznego. Początki zmian można 

datować na rok 2005, kiedy to został podpisany protokół z Kioto. Był to pierwszy 

dokument, który wprowadził globalną ochronę klimatu i przeciwdziałanie globalnemu 

ociepleniu. Prace nad nim trwały od roku 1997 i protokół ten można traktować jako 

odpowiedź rządów na rosnącą świadomość społeczną. Ochrona środowiska i zdrowia 

wprowadziły w energetyce trendy, do których zalicza się redukcje emisji, wzrost 

udziału odnawialnych źródeł energii, czy też dekarbonizację. Trendy te są już silnie 

widoczne w Polsce, np. zmienia się struktura produkcji energii elektrycznej. Dzisiejsze 

technologie umożliwiają  budowę nowych, niekonwencjonalnych źródeł na skalę 

lokalną, czy też na instalacje domowe. Te lokalne, nowoczesne i innowacyjne 

rozwiązania mogą być środkiem zaradczym na problem niskiej emisji, polepszając 

warunki zdrowotne życia. Omówione w artykule megatrendy niekorzystnie wpływają 

na przyszłość węgla kamiennego. W opracowanym modelu, który uwzględnia tylko 

aktualne działania widać, że występuje malejąca tendencja sprzedaży. Energetyka 

przekształca się i widoczne to jest w opracowanych strukturach miksu energetycznego 

do roku 2050. Aktualnie już występują duże spadki cen surowca przy ciągłych, 

stosunkowo dużych kosztach wydobycia, a prognozuje się ich dalszy spadek.  
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Megatrendy i ich wpływ na przyszłość polskiego węgla kamiennego 

Streszczenie  

W artykule omówiono zmiany jakie zachodzą w sektorze energetycznym Polski i Unii Europejskiej. 

Transformacja rynku energetycznego jest wymuszona przez światowe megatrendy, do których zalicza się 

redukcję emisji, wzrost udziału odnawialnych żródeł energii, czy też dekarbonizację. Zmiany te kształtują 

przyszłość węgla kamiennego. 

Słowa kluczowe: megatrendy, redukcja emisji, OZE, dekarbonizacja 

Megatrends and their impact on the future of Polish hard coal 

Abstract  

The article discusses the changes that occur in the energy sector of Poland and European Union. 

Transformation of the energy market is enforced by global megatrends, which include emission reduction, 

an increase in the share of renewable energy sources, or decarbonisation. These changes shape the future of 

hard coal 

Keywords: megatrends, emission reduction, renewable energy, decarbonisation 
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Zastosowanie modeli klasy ARX  

do prognozowania sprzedaży węgla koksowego 

1. Wprowadzenie 

Wśród modeli prognostycznych ważną rolę odgrywają modele autoregresyjne. 

Charakteryzują się tym, że określają związek funkcyjny między wartościami zmiennej 

prognozowanej w okresie t, a wartościami tej zmiennej z okresów t-1, t-2, ..., t-p 

poprzednich z dokładnością do składnika losowego [1]. W praktyce tego typu modele 

wykorzystywane są dość często, gdyż w prognozowaniu zjawisk gospodarczych 

można znaleźć wiele sytuacji wskazujących na występowanie opóźnień w przebiegu 

niektórych zjawisk, np. popyt na węgiel kamienny charakteryzuje się cyklami 

opóźnień związanymi z okresami grzewczymi. 

Przy projektowaniu prognoz z wykorzystaniem modeli typu autoregresyjnego 

spotyka się dwa zasadnicze problemy: 

 określenie maksymalnego odchylenia w czasie, czyli rzędu autoregresji, przy 

którym zmienne opóźnione mogą jeszcze wpływać na zmienną prognozowaną. 

 oraz brak możliwości wykorzystania metody najmniejszych kwadratów do 

estymacji parametrów modelu, gdyż zmienne opóźnione, które występują w roli 

zmiennych objaśniających często są silne ze sobą skorelowane. 

2. Modele autoregresyjne 

Identyfikacja modeli parametrycznych obejmuje [2]: 

 założenie typu jego struktury, 

 estymacje parametrów modelu o założonej strukturze dla danych w postaci 

ciągów czasowych o skończonej liczbie n próbek otrzymanych w wyniku 

eksperymentu identyfikacyjnego, 

 weryfikację modelu. 

Model ARX jest najprostszym stochastycznym modelem wejściowo – wyjściowym 

[2]. Jego podstawową zaletą jest możliwość dokonania poprawnej identyfikacji 

parametrów modelu przy pomocy metody najmniejszych kwadratów, przy spełnieniu 

odpowiednich warunków. 

Model ARX (AutoRegressive with eXogenous input) można zapisać w postaci 

równania różnicowego [2] 

              
 
               

 
          (1) 

Strukturę modelu określają stopnie wielomianów p i q oraz czas opóźnienia d, który 

przybiera wartości całkowite większe lub równe 1. Natomiast pierwiastki równania, 

czyli bieguny modelu są wyrażone zależnością [2] 

                                                                
1 Anna.Manowska@polsl.pl, Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Katedra 

Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej 
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                (2) 

Pierwiastki równania [2] 

                (3) 

są zwane zerami modelu. 

Równanie (1) wygodnie jest przedstawić jako formę liniową w postaci iloczynu 

skalarnego wektora danych pomiarowych φ(t-1) i wektora parametrów θ [2]: 

                   (4) 

gdzie: 

       

 
 
 
 
 
 
 
     

 
    

    

      

 
       

 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

  

  

 
   

 
 
 
 
 
 

   (5) 

Korzystając ze wzoru [4] prognozowaną wielkość     zmiennej zależnej 

w momencie              na podstawie realizacji ciągów            oraz 

            szacujemy jako 

        
          (6) 

gdzie    jest estymatorem parametrów strukturalnych  . 

Zaprezentowaną metodologię budowy modeli autoregresyjnych wykorzystano do 

analizy popytu na węgiel koksowy na rynku krajowym. 

3. Charakterystyka Polskiego sektora wydobywczego węgla koksowego 

Polska, z wydobyciem węgla koksowego na poziomie około 12 mln Mg rocznie, 

jest w skali globalnej niewielkim producentem tego typu węgla (ok. 1% światowej 

produkcji), natomiast na rynku europejskim zajmuje czołową pozycję. W Europie 

jedynie 40% zużywanego węgla koksowego pochodzi od producentów europejskich, 

poza Polską, producentami węgla koksowego są: Ukraina, Czechy, Niemcy oraz 

Turcja. Pozostała ilość tego surowca pochodzi z importu, głównie z Australii, USA 

i Kanady oraz z Rosji.  
Wydobycie węgla koksowego w kraju prowadzone jest w kopalniach 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, zgrupowanych w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej SA (JSW SA) oraz w Polskiej Grupie Górniczej SA. (PGG S.A.) Głównym 
producentem węgla koksowego w kraju (z udziałem około 80% w produkcji tego 
rodzaju węgla) jest JSW SA, będąca jedynym w Polsce (i największym w Europie) 
producentem węgla koksowego typu hard (według PN: typ 35.1, 35.2), a po przejęciu 
od ówczesnej Kompanii Węglowej SA (aktualnie PGG SA.) kopalni Knurów-
Szczygłowice (w połowie 2014 r.) jest również największym krajowym producentem 
węgli semi-soft (według PN: typ 34). Udział węgli koksowych typu hard w krajowej 
produkcji węgli koksowych ogółem waha się w ostatnich latach w zakresie 64-66% 
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(ok. 7,5-8 mln ton). Głównym odbiorcą węgla koksowego jest rynek krajowy, który 
przejmuje około 85% produkcji. W wyniku utrzymującego się popytu na ten surowiec 
ze strony koksowni w kraju, przy równoczesnym spadku wielkości produkcji, udział 
sprzedaży zagranicznej węgla koksowego obniżał się systematycznie – z 30% w latach 
2000-2001 do 14-17% w latach 2010-2013. Wzrost następuje od roku 2015 i jest na 
poziomie ok. 25%. W ostatnich latach eksport krajowego węgla utrzymuje się na 
poziomie około 1,6-2,5 mln Mg, a głównymi odbiorcami są kraje UE [3]. 

Produkcja koksu łączy wydobycie węgla z wyrobem żelaza i ma znaczący udział 
w zbycie węgla. Koksu nie używa się w hutnictwie tylko jako paliwa. Przede 
wszystkim jest redukcyjnym odczynnikiem, który bierze udział w chemicznych 
reakcjach przemiany surowej rudy w żelazo. W związku z ograniczeniem produkcji 
żelaza doszło także do zahamowania produkcji koksu. Współczesne światowe 
zapotrzebowanie na żelazo znów jednak daje podstawy, by przychylnie myśleć 
o rozwoju koksownictwa. 

Średnia krajowa cena węgla koksowego jest wypadkową dla całości sprzedaży tego 
węgla, w strukturze której dominuje węgiel typu hard (ok. 65%). W grupie węgli 
koksowych występuje zróżnicowanie cen w zależności od typu. Jest to związane 
z przydatnością technologiczną danego węgla, wynikającą ze stopnia uwęglenia 
i właściwości koksotwórczych. W Polsce w ostatnich kilku latach ceny słabszych 
jakościowo węgli typu semi-soft były (w zależności od warunków rynkowych) na 
poziomie około 62-75% cen węgli typu hard [3]. 

Głównym producentem węgla koksowego w Polsce (z udziałem około 80% 
w produkcji tego rodzaju węgla) jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.(JSW S.A.), 
będąca jedynym w Polsce (i największym w Europie) producentem węgla koksowego 
typu hard (według PN: typ 35.1, 35.2), a po przejęciu od Kompanii Węglowej S.A. 
kopalni Knurów-Szczygłowice (w połowie 2014 r.) również największym krajowym 
producentem węgli semi-soft (według PN: typ 34). Udział węgli koksowych typu hard 
w krajowej produkcji węgli koksowych ogółem waha się w ostatnich latach w zakresie 
64-66% (ok. 7,5-8 mln ton). Głównym odbiorcą węgla koksowego wydobywanego 
w JSW S.A jest rynek krajowy, który przejmuje około 85% produkcji i rozkłada się 
pomiędzy dwóch największych wytwórców koksu w Polsce (rys.1.), pozostałe 15% 
wydobytego węgla koksowego eksportuje się do klientów zagranicznych.  

 

Rysunek 1. Produkcja koksu w Polsce w latach 2012-2014 [mln Mg], [opracowanie własne] 
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W ostatnich latach eksport krajowego węgla utrzymuje się na poziomie około  
1,6-2,5 mln Mg, a głównymi odbiorcami są kraje UE [3]. Krajowe górnictwo węgla 
koksowego uzależnione jest od koniunktury na rynkach światowych, warto tutaj 
wspomnieć, iż sytuacja ta zależna jest w głównej mierze od sytuacji na rynku chińskim 
(występuje zjawisko nadpodaży węgla metalurgicznego). W chwili obecnej zauważa 
się gwałtowne spowolnienie gospodarki chińskiej i co najgorsze według prognoz 
analitycznych będzie ono przebiegać długoterminowo w związku z powyższym 
oznacza to dalszy spadek cen węgli metalurgicznych dla polskich producentów przez 
co najmniej kilka lat. Dla przykładu na rysunku 2 przedstawiono sytuacje cenową, 
prezentującą trend spadkowy na rynku krajowym jak i europejskim dla węgli 
metalurgicznych. 

 
Rysunek 2. Ceny węgla koksowego, [4] 

Analizując rysunek 2. zauważa się, niepokojące zjawisko spadku cen na węgiel 
metalurgiczny występujący na obydwu przedstawionych rynkach zbytu, w przeciągu 
trzech lat dla obojga przypadków zauważa się obniżenie ceny o około 400 [zł/Mg]. 
Sytuacja ta stanowi duże wyzwanie dla polskich producentów węgli metalurgicznych, 
uwzględniając głębinową eksploatację generującą relatywnie wysokie koszty produkcji 
węgla jak i stosunkowo niski poziom cen na rynkach światowych, konieczne jest 
drastyczne ograniczenie wszelkich możliwych kosztów jak i poprawa jakości 
wydobycia.  

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę sytuacji ekonomicznej 
kopalń, jest poprawa wartości użytkowej oferowanych sortymentów handlowych 
uzyskiwana poprzez modernizacje zakładów przeróbki mechanicznej węgla, co 
powoduje produkcję lepszych jakościowo koncentratów oraz zmniejszenie strat ziarn 
czystego węgla w odpadach. Należy zatem pamiętać, iż w dobie niskich cen na węgiel 
metalurgiczny, istotnym krokiem ze strony polskich producentów jest odpowiednia 
analiza światowych rynków zbytu jak i dostosowanie struktury i poziomu cen 
w odniesieniu do panujących warunków rynkowych. W innym przypadku 
nieracjonalna polityka ekonomiczna może spowodować swoistą zapaść finansową 
i doprowadzić do całkowitego bankructwa sektora wydobywczego. 
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Sytuacja na światowym rynku węgla koksowego jest bezpośrednio powiązana 
z wielkością zapotrzebowania i dynamiką wzrostu produkcji stali. Pomimo, że 
widoczny jest wzrost światowej produkcji stali surowej zużycie węgla koksowego 
zanotowało spadek i to o około 11%. Wiązało się to z wdrażaniem na dużą skalę 
technologii obniżających wskaźnik zużycia koksu na tonę surówki, a więc  
i z mniejszym zużyciem węgla koksowego.  

Zapotrzebowanie na węgiel z importu jest pochodną sytuacji w przemyśle 
hutniczym krajów, które nie posiadają własnych zasobów węgla koksowego, lub 
prowadzą wydobycie w skali niewystarczającej na pokrycie własnego 
zapotrzebowania. Ponad 30% światowej produkcji węgla metalurgicznego jest 
przedmiotem handlu na rynku międzynarodowym. Globalny wzrost zapotrzebowania 
na węgiel metalurgiczny spowodował, że handel tym surowcem zwiększył się o ponad 
60 mln Mg. Deficyt węgla występujący na dwóch odległych geograficznie rynkach  
– w Azji (region Pacyfiku) i w Europie Zachodniej (region Atlantyku) jest pokrywany 
dostawami węgla z Australii i Ameryki Północnej, toteż 90% sprzedaży odbywa się 
drogą morską. Pozostały handel drogą lądową obejmuje tradycyjną wymianę pomiędzy 
USA i Kanadą, Chinami i Mongolią, Rosją i Ukrainą oraz między krajami 
europejskimi [4].  

4. Model teoretyczny 

Na podstawie danych dotyczących wydobycia węgla w latach 1997-2015, 
sprzedaży węgla w latach 1997-2015, eksportu węgla w latach 1997-2015 dokonano 
identyfikacji modelu klasy ARX.  

Na rysunku nr 3 pokazano roczne dane sprzedaży, wydobycia i eksportu węgla 
koksowego w latach 1997-2015 po normalizacji.  

Wykres analizowanych szeregów czasowych wskazuje, że analizowane procesy są 
stacjonarne, zatem odpowiedniego modelu można szukać wśród modeli autoregresji 
i średniej ruchomej. 

 

Rysunek 3 Zestawienie danych statystycznych w układzie normalizacyjnym, [opracowanie własne] 
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Do określenia zbioru zmiennych objaśniających wykorzystano metodę grafową, 

gdzie zmienna objaśniana jest silnie skorelowana, z każdą potencjalną zmienną 

objaśniającą. Współczynniki te wynoszą: 

 dla układu sprzedaż – eksport jest to wielkość 0,88; 

 dla układu sprzedaż – wydobycie jest to wielkość 0,84. 

Współczynniki korelacji pomiędzy zmienną objaśnianą i każdą potencjalną 

zmienną objaśniającą umieszczono w macierzy R0, natomiast współczynniki korelacji 

pomiędzy zmiennymi objaśniającymi umieszczono w macierzy R. 

                    (7) 

   
     

     
       (8) 

Zatem wartość minimalna z każdego wiersza macierzy R wynosi 0,75 i po 

zastąpieniu tej wartości zerami uzyskano dwa wierzchołki izolowane w metodzie 

grafowej. Do analizy należy wybrać tą zmienną objaśniającą, która jest silniej 

skorelowana ze zmienną objaśnianą – w analizowanym przypadku jest to zmienna 

eksport. 

Na rysunku nr 4 zaprezentowano algorytm, który wykorzystano do 

zaimplementowania modelu autoregresyjnego. 
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Rysunek 4 Algorytm postępowania przy analizie struktury modelu ARX, [opracowanie własne] 
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Zgodnie z zaprezentowanym schematem blokowym poddano analizieo odrębnie 

dwa szeregi czasowe – szereg sprzedaży węgla oraz szereg eksportu węgla, 

a wzajemna relacja pomiędzy tymi dwoma ciągami została określona przez parametr 

opóźnienia d. 

Podstawą identyfikacji modelu autoregresyjnego jest empiryczna funkcja 

autokorelacji oraz empiryczna funkcja autokorelacji cząstkowej.  

Na rysunkach 5-8 przedstawiono wartości tych funkcji dla opóźnień p = 1, 2, … 5.  

 

Rysunek 5. Empiryczna funkcja autokorelacji zbudowana dla ciągu sprzedaży, [opracowanie własne] 

Na podstawie wykresu przedstawionego na rysunku nr 5 można wnioskować, że 

empiryczna funkcja autokorelacji zanika wykładniczo, natomiast z wykresu 

przedstawionego na rysunku nr 6 wynika, że istotnie różna od zera jest tylko 

autokorelacja cząstkowa dla d=1. 

 

Rysunek 6. Empiryczna funkcja autokorelacji cząstkowej zbudowana dla ciągu sprzedaży,  

[opracowanie własne] 
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Na podstawie wykresu przedstawionego na rysunku nr 7 można wnioskować, że 

empiryczna funkcja autokorelacji zanika wykładniczo, natomiast z wykresu 

przedstawionego na rysunku nr 8 wynika, że istotnie różna od zera jest tylko 

autokorelacja cząstkowa dla d=1. 

 

Rysunek 7. Empiryczna funkcja autokorelacji zbudowana dla ciągu eksportu, źródło: [opracowanie własne] 

 

Rysunek 8. Empiryczna funkcja autokorelacji cząstkowej zbudowana dla ciągu eksportu,  

[opracowanie własne] 

W badaniu zależności między rozważanymi dwoma ciągami wykorzystano 

współczynnik korelacji wzajemnej, z uwzględnieniem opóźniania zmiennej 

objaśnianej względem zmiennej objaśniającej. Wyniki przedstawiono w tabeli nr 1. 
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Tabela 3 Współczynnik korelacji wzajemnej opóźnianego ciągu eksportu względem ciągu sprzedaży 

 d=0 d=1 d=2 

Współczynnik korelacji wzajemnej 0,88 0,85 0,80 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie wartości współczynnika korelacji oszacowano wartość opóźnienia. 

Najwyższa wartość współczynnika korelacji wynosi 0,88, dla opóźnienia d=0.  

Optymalny rząd modelu określono również za pomocą kryterium informacyjnego 

AIC i kryterium BIC. Wybrano model, dla których wartość współczynników była 

najmniejsza: 

 AIC = −42.29157 

 BIC = −39.20121 

Model ekonometryczny opisujący zjawisko popytu na węgiel koksowy zdefinio-

wano jako model autoregresyjny z zewnętrznym wejściem o postaci ARX(1,1) [0]. 

Wartości teoretyczne jakie uzyskano z opracowanego modelu przedstawiono 

w tabeli nr 2, gdzie pokazano również analizę względnej statystki ex post. 

Tabela 4 Zestawienie wielkości uzyskanych ze zbudowanego modelu 

Dane rzeczywiste Dane teoretyczna Błąd ex post [%] 

14322267   

14954272 15144448 1% 

16723109 16801708 0% 

16584996 16614409 0% 

15228295 15313351 1% 

14706942 14569173 1% 

12916873 12778128 1% 

13134749 12965426 1% 

12969813 12712907 2% 

13569115 13268115 2% 

13463140 13184499 2% 

12461778 12274762 2% 

13491030 13149381 3% 

11823632 11543962 2% 

13089706 12786489 2% 

11359423 11084077 2% 

13109758 13396925 2% 

14322267 14451250 1% 

  Średni błąd = 2% 

Źródło: opracowanie własne 

Zbudowany model teoretyczny popytu na węgiel koksowy charakteryzuje się 

średnim błędem ex post 2%. 

Analizę reszt rozpoczęto od obliczenia: 

 Wariancji składnika resztowego   
                 ; 

 Odchylenia standardowego składnika resztowego              ; 

 Współczynnika zmienności resztowej      . 
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Następnie zbadano autokorelację reszt wyznaczając współczynniki      dla 

odstępów d=1, …, 5. Z wykresu autokorelacji reszt (rysunek 9) oszacowanego modelu 

widać, że żaden współczynnik nie przekracza granicy         , co oznacza, że żaden 

z nich nie różni się istotnie od zera.  

 

Rysunek 9. Autokorelacja reszt modelu ARX (1,1) [0], [opracowanie własne] 

Brak autokorelacji potwierdza również statystyka (1): 

          
             

        (9) 

Która na poziomie istotności =0,05 nie przekracza wartości krytycznej 

wynoszącej        
         (odczytanej z tablic rozkładu    dla 

prawdopodobieństwa        i 5-p-q=3 stopni swobody). 

Oznacza to, że model można wykorzystać do prognozowania popytu na rynku 

krajowym, co pokazano na rysunku nr 10.  

 

Rysunek 10. Model teoretyczny wielkości popytu na węgiel koksowy ARX (1,1) [0], [opracowanie własne] 
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Na podstawie zbudowanego modelu teoretycznego można zauważyć, że następuje 

gwałtowny wzrost sprzedaży węgla. Jest to widoczne w ostatnich dwóch latach 

objętych analizą. Wzrost ten będzie kontynuowany, co oznacza, że zarówno sprzedaż 

na rynku krajowym jak i eksport będą miały tendencję wzrostu. Przyczyną wzrostu 

eksportu może być otwarcie nowego rynku zbytu jakim są Indie oraz rozwijająca się 

gospodarka Chin, natomiast wzrost sprzedaży krajowej oznacza rozwój w branży 

hutniczej. Analizując sytuację w branży hutniczej można zauważyć widoczny spadek 

produkcji stali. Wynika to przede wszystkim z wymogu dotyczącego ograniczenia 

emisji CO2. W związku z tym firmy działające na polskim rynku inwestują 

w rozwiązania proekologiczne, co skutkuje redukcją CO2 o 25%, a pyłu o 30%. To 

z kolei pokazuje, że polski przemysł potrafi sobie radzić ze światową konkurencją. 

5. Podsumowanie 

Z przeprowadzonej analizy można zauważyć, że modele autoregresyjne można 

wykorzystać do prognozowania ekonometrycznego, czego przykładem jest zbudowany 

model ARX (1,1) [0] prognozujący popyt na węgiel koksowy. Problemem przy 

budowie takiego typu modeli jest potrzeba prognozowania zmiennych objaśniających. 

To generuje obciążenie prognozy z tytułu błędów powstałych przy prognozowaniu 

zmiennych objaśniających i dodatkowo każda wielkość uzyskana z modelu 

teoretycznego jest obciążona błędem wynikającym z wielkości dopasowania modelu 

do danych rzeczywistych.  

W przypadku analizy zjawisk ekonometrycznym jest wiele czynników 

wpływających na analizowane procesy. W przypadku popytu na węgiel koksowy jest 

to: dostępność surowca w innych krajach świata, cena, parametry jakościowe węgli, 

rozwój technologii w branży hutniczej. Wprowadzenie tych wszystkich informacji do 

modeli może spowodować zwiększenie obciążalności modeli, że względu na błędy 

powstałe przy prognozowaniu każdego z wymienionych parametrów. 

Modele grupy autoregresyjne znajdują zastosowanie, głównie w prognozowaniu 

krótkoterminowym, gdyż w dłuższej perspektywie czasu wartości prognozowane 

zbliżają się do warunkowej wartości oczekiwanej, jaką często jest wartość średnia 

analizowanego ciągu czasowego. 
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Zastosowanie modeli klasy ARX do prognozowania sprzedaży węgla koksowego 

Streszczenie 

Modele autoregresyjne określają związek funkcyjny między wartościami zmiennej prognozowanej 

w okresie t, a wartościami tej samej zmiennej z okresów poprzednich t-1, t-2, …, t-p z dokładnością do 

składnika losowego. W modelach tych rezygnuje się ze stosowania wielu zmiennych objaśniających, gdyż 

trudności w wykorzystaniu tych modeli wynikają z określenia parametru p, który oznacza maksymalne 

odchylenie w czasie i jest nazywane rzędem autoregresji. Rząd autoregresji można definiować, przy 

którym zmienne opóźnione mogą jeszcze wpływać na zmienną prognozowaną, Modele takie mogą być 

stosowane do modelowania i prognozowania:głównie szeregów stacjonarnych, w których występują 

jedynie wahania losowe wokół średniej, lub szeregów niestacjonarnych, które można sprowadzić do 

stacjonarnych poprzez obliczenie kolejnych różnic. W artykule podano przykład budowy modelu do 

prognozowania wielkości sprzzedaży węgla koksowego. 

Słowa kluczowe: węgiel koksowy, model autoregresyjny z zewnętrznym wejściem, prognozowanie.  

The use of ARX class models for forecasting coking coal sales 

Abstract  

Autoregressive models determine the functional relationship between the values of the predicted variable in 

period t, and the values of the same variable from previous periods t-1, t-2, ..., t-p with the accuracy of the 

random component. In these models, the use of many explanatory variables is omitted, since the difficulties 

in using these models result from the determination of the parameter p, which is the maximum deviation in 

time and is called the autoregression order. A row of autoregression can be defined in which delayed 

variables can still influence the predicted variable. Such models can be used for modeling and forecasting: 

mainly stationary series in which there are only random variations around the average, or non-stationary 

ones that can be reduced to stationary by calculating further differences. The article gives an example of 

building a model for forecasting the size of coking coal springs.  

Keywords: coking coal, autoregressive model with external input, forecasting. 
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Nowoczesne metody detekcji zwarć doziemnych 

w sieciach średnich napięć 

1. Wstęp  

Jednym z najczęstszych źródeł zakłóceń występujących w sieciach średnich napięć 

(SN) są zwarcia doziemne. Obecnie stosowanych jest wiele metod wykrywania tego 

typu zwarć [1, 2]. Dominują zabezpieczenia wykorzystujące podstawowe harmoniczne 

prądów i napięć składowych symetrycznych zerowych oraz wielkości od nich 

wywodzących się: admitancji zerowej, prądu czynnego i biernego kolejności zerowej. 

Jednak takie zabezpieczenia nie zawsze spełniają wymagane kryteria niezawodności, 

wybiórczości oraz szybkości działania. Składa się na to wiele przyczyn, z których 

najważniejsze to:  

 małe wartości prądów i napięć ziemnozwarciowych wykorzystywanych do 

rozpoznania zwarcia, zwłaszcza podczas zwarć pośrednich przez rezystancję 

przejścia do ziemi; 

 duży odsetek zwarć łukowych przerywanych, podczas których podstawowe 

harmoniczne prądów doziemnych są nieciągłe;  

 asymetria sieciowa i konieczność stosowania wysokich nastaw, czyli progów 

zadziałania komparatora stosowanego do wykrywania zakłóceń w celu 

odstrojenia się od wartości wielkości kryterialnych odpowiadających asymetrii;  

 błędy przekładników prądowych i napięciowych tworzących filtry składowych 

symetrycznych zerowych. 

Szczególnie trudno jest zapewnić selektywność i wysoką czułość działania 

zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach kompensowanych i z izolowanym 

punktem neutralnym. Trudność ta wynika, między innymi, z niewielkich prądów 

zwarciowych w tych sieciach. 

W ramach doskonalenia niezawodności działania zabezpieczeń 

ziemnozwarciowych, poszukuje się nowych metod wykrywania zwarć doziemnych 

w sieciach SN. Poniżej omówiono kilka wybranych, najważniejszych metod 

wykrywania zwarć, które przy szerszym zastosowaniu w praktyce, mogą poprawić 

funkcjonowanie istniejących sieci.  

2. Zastosowanie wielorozdzielczej analizy falkowej 

Przetwarzanie sygnałów oparte na wielorozdzielczej analizie falkowej [3] nie 

posiada tylu ograniczeń co metody klasyczne oparte na szybkiej transformacie Fouriera 

(FFT). Analizowane sygnały nie muszą się cyklicznie powtarzać lub zawierać 

składowej sinusoidalnej. Główną zaletą analizy falkowej jest możliwość uzyskania 

                                                                
1 lubmar@el.pcz.czest.pl, Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska, 

http://el.pcz.pl/pl/ 
2 m.piatek@termo-klima.pl, Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska, 

http://el.pcz.pl/pl/ 
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pożądanej rozdzielczości sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości dzięki 

doborowi odpowiedniej częstotliwości próbkowania i liczby stopni dekompozycji. 

Pozwala ona wydzielić i zlokalizować charakterystyczne cechy sygnałów 

zwarciowych, takie jak: nieciągłość, nieliniowość, skokowe zmiany amplitudy, 

częstotliwości i fazy. 

Metoda wielorozdzielczej analizy falkowej opiera się na rozłożeniu sygnału x(t) na 

różnych poziomach szczegółowości m za pomocą kombinacji liniowej funkcji 

bazowych, jakimi są falki ψ(t) i funkcje skalujące φ(t), co można zapisać za pomocą 

wzoru [4]: 
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gdzie: nmk
a ,  – współczynniki aproksymacji sygnału na k-tym poziomie, dm,n  

– detale, czyli szczegóły z kolejnych poziomów dekompozycji, n – numery 

współczynników, m = m0,...,mk – numery poziomów dekompozycji, t = n2
–m

  

– względny czas. 

Współczynniki aproksymacji am,n poziomu niższego otrzymuje się w praktyce 

drogą filtracji współczynników am-1,n z poziomu wyższego za pomocą filtru 

dolnoprzepustowego skojarzonego z falką oraz następującego po tym downsamplingu, 

czyli usunięcia co drugiej próbki. Natomiast detale dm,n otrzymuje się w wyniku 

filtracji tych samych współczynników am-1,n za pomocą filtru górnoprzepustowego 

i downsamplingu. Procesy te można opisać za pomocą równań [3, 4]: 
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gdzie: h(k), g(k) – współczynniki filtrów dolnoprzepustowego i górno-

przepustowego. 

Opisany sposób dekompozycji falkowej jest oparty na algorytmie Mallata [3]. Jego 

zasadniczymi elementami jest filtracja aproksymacji sygnału na poszczególnych 

poziomach dekompozycji za pomocą pary ortogonalnych filtrów falkowych dolno- 

i górnoprzepustowych. Proces dekompozycji przedstawiono na rysunku 1.  

Sygnał poddany dekompozycji składa się z niskoczęstotliwościowej aproksymacji, 

dobrze charakteryzującej stany ustalone, i szeregu wysokoczęstotliwościowych detali 

o różnej rozdzielczości, dobrze opisujących składowe przejściowe w sygnałach 

zwarciowych.  

Typy i parametry filtrów falkowych do dekompozycji sygnałów zwarciowych 

dobiera się eksperymentalnie, tak aby wydobyć z analizowanych sygnałów pożądane 

składowe częstotliwościowe z jak największą dokładnością w dziedzinie czasu 

i częstotliwości. Przy tym rząd dobieranych filtrów (liczba współczynników) jest 

kompromisem miedzy czasem odpowiedzi a dokładnością odwzorowania składowych 

sygnału. Liczba stopni dekompozycji falkowej jest zależna od częstotliwości 
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próbkowania i częstotliwości składowych sygnału wykorzystywanych w charakterze 

wielkości kryterialnych. Przykładowo w celu zastosowania detali sygnału 

o częstotliwościach zbliżonych do trzeciej harmonicznej, tj. f = 150 Hz w przypadku 

najczęściej stosowanej w zabezpieczeniach częstotliwości próbkowania fp = 1000 Hz 

należy zastosować dwa stopnie dekompozycji falkowej. Przy tym detale z drugiego 

stopnia dekompozycji będą odpowiadały zakresowi częstotliwości 125÷250 Hz 

a aproksymacja – zakresowi 0÷125 Hz. 

 

Rysunek 1. Proces falkowej dekompozycji sygnałów [11]  

Obserwuje się dwie tendencje związane z zastosowaniem wielorozdzielczej analizy 

falkowej w zabezpieczeniach ziemnozwarciowych. Pierwsza z nich sprowadza się do 

zastosowania niskoczęstotliwościowych aproksymacji i wykorzystujących je 

zmodyfikowanych kryteriów klasycznych, na przykład admitancyjnego [5, 6]. Druga 

tendencja polega na wykorzystaniu wysokoczęstotliwościowych detali [4, 7-10].  

Jednym z obiecujących kryteriów do wykrywania zwarć doziemnych, bazujących 

na dekompozycji falkowej sygnałów, jest kryterium mocy wygładzonej detali 

składowych symetrycznych zerowych prądu i napięcia [4, 7]. Sygnał mocy odpowiada 

iloczynowi detalu prądu i przesuniętego o jedną próbkę detalu napięcia. Do detekcji 

zwarcia wykorzystuje się sygnał wygładzony (poddany filtracji dolnoprzepustowej). 

Na bazie tego kryterium można realizować zabezpieczenia jednostopniowe lub 

wielostopniowe wykorzystujące kilka detali z różnych zakresów częstotliwości. 

Kryterium mocy detali w połączeniu z inercją logiczną pozwala wykrywać 

niestacjonarne zwarcia łukowe przerywane i zwarcia wysokorezystancyjne. 

W zabezpieczeniach z takim kryterium w sieciach symetrycznych można nastawić 

bardzo małą wartość nastawy mocy będącej mocą wygładzoną detali Pr, rzędu 1 mW, 

co umożliwia wykrywanie zwarć o rezystancji przejścia rzędu 100 kΩ. Jednak przy tak 

małej wartości nastawy zabezpieczenie jest wrażliwe na zakłócenia łączeniowe 

i wyładowania atmosferyczne i w celu eliminacji błędnych działań musi być zwłoczne. 

Do realizacji zabezpieczenia niezbędne są wysokiej klasy przetworniki analogowo-

cyfrowe (co najmniej 16 bitowe) zapewniające pomiar napięcia i prądu z dużą 

rozdzielczością. 
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3. Inercja logiczna 

W przypadku zwarć niestacjonarnych sygnał pobudzeniowy zabezpieczenia 
z wyjścia komparatora amplitudy Ko (rys. 2), odpowiadający wzrostowi wielkości 
kryterialnej C powyżej wielkości rozruchowej Cr, może być nieciągły, w postaci 
nieregularnych impulsów o czasie trwania ti mniejszym od zwłoki czasowej 
zabezpieczenia tzab, i do zadziałania zabezpieczenia nie dojdzie. W takich przypadkach 
do prawidłowego wykrycia zwarcia przydatna jest inercja logiczna (pobudzenie 
z retrygeracją) [4, 5, 7].  

 
Rysunek 2. Ilustracja działania inercji logicznej [opracowanie własne] 

Działanie inercji logicznej polega na eliminacji krótkotrwałych pobudzeń 
i podtrzymaniu pobudzeń cyklicznych (rys. 2). Jeżeli nastąpi pierwszy wzrost 
wielkości kryterialnej powyżej wartości rozruchowej C > Cr, trwający co najmniej 
przez nastawiony czas nieczułości Tb1, wówczas następuje pobudzenie zabezpieczenia 
(sygnał Pob) trwające nie mniej niż czas podtrzymania Tb2. Jeżeli w tym czasie wystąpi 
kolejne zadziałanie komparatora wówczas pobudzenie będzie przedłużone o następny 
czas Tb2. Ten proces może przebiegać wielokrotnie aż do zadziałania zabezpieczenia 
po czasie tzab (sygnał Dz). Strefa nieczułości Tb1 wprowadzona jest celem uniknięcia 
pobudzenia zabezpieczenia od krótkotrwałych impulsów pobudzeniowych 
wywołanych silnymi zakłóceniami. Dzięki zastosowaniu inercji logicznej można 
między innymi wykrywać zwarcia doziemne przerywane w liniach średniego napięcia. 

4. Logika rozmyta 

Proces oparty na zasadzie logiki rozmytej umożliwia zdefiniowanie nie tylko 
dwóch stanów, ale także stanu pośredniego (niepewności) podczas zwarcia 
doziemnego. Zakłada się, że wartości prawdy w zmiennych logicznych (zdarzeniach) 
nie muszą wynosić 0 lub 1, podobnie jak w przypadku logiki dwuwartościowej, ale 
może przybrać każdą wartość z przedziału <0,1>. Podstawowe zasady logiki rozmytej 
opisują wzory[2]: 

AA 1       (4) 

),max( BABA       (5) 

),min( BABA       (6)  

gdzie: A, B – zmienne logiczne przybierające wartości z przedziału <0,1>,        
– negacje zmiennych logicznych. 



 

Lubomir Marciniak, Mateusz Piątek 

 

122 

Z powyższych zasad wyprowadza się reguły[12]: 

000  AAA      ;     (7) 

AAA  111      ;     (8) 

BABABABA  )(     ;)(    (9) 

01  AAAA      ;     (10) 

W procesie podejmowania decyzji, wielkości kryterialne dopasowuje się do 

poszczególnych obszarów [6]: pracy normalnej, pośredniego lub zwarcia. 

Strukturę zabezpieczenia prezentuje rysunek 3. 

Jeżeli wynik pomiaru rozmytego (z nastawieniem jednoznacznym lub rozmytym) 

jest liczbą rozmytą, przy użyciu logiki rozmytej można podać liczbę rozmytą, 

określającą konieczność wyłączenia obiektu k1 oraz brak konieczności wyłączenia k0. 

 

Rysunek 3. Struktura zabezpieczenia z logiką rozmytą [opracowanie własne]  

W układach jednokryterialnych warunek wyłączenia formułuje się w postaci: 


01

kk      (11) 

gdzie:  – wartość stała, wynikająca z wiedzy eksperta o działaniu danego układu. 

W procesie dopasowania danego sygnału do odpowiedniego obszaru (właściwie 

strefy danego obszaru działania lub niedziałania zabezpieczenia) wartość maksymalna 

i minimalna sygnału jest przyporządkowywana do odpowiedniej strefy: działania, 

braku działania lub strefy niestabilności. Na podstawie bazy wiedzy, w której zawarte 

są strefy działania zabezpieczenia określa się decyzję o wyłączeniu obiektu lub braku 

działania. Dopasowanie przebiega przy założonym współczynniku prawdo-

podobieństwa. 

W przypadku zwarcia ciągłego zabezpieczenie jednoznacznie stwierdza 

wystąpienie zwarcia, natomiast w przypadku zwarcia przerywanego przyporządkowuje 

wartość sygnału do jednego z dwóch zakresów działania.  

Dane kryterium jest na razie tylko propozycją i wymaga szczegółowych badań oraz 

testów. 

5. Zastosowanie analizy falkowej w powiązaniu z probabilistyką Bayesa  

W pracach [9, 10] zaproponowano, oprócz wykorzystania detali sygnałów prądów 
doziemnych, uzyskiwanych z dekompozycji falkowej, zastosowanie teorii Bayesa przy 
podejmowaniu decyzji o zwarciu. Propozycja dotyczy zabezpieczenia zbiorczego 
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rozdzielni SN dla sieci kompensowanych, które wykorzystuje prądy doziemne 
wszystkich pól liniowych do rozpoznania zwarcia. W założeniu teoria Bayesa powinna 
usprawnić podejmowanie decyzji i poprawić skuteczność wykrywania zwarć 
doziemnych przerywanych. 

Detale sygnałów prądu wykazują losowość spowodowaną zwarciem łukowym 
przerywanym. Składają się one z sumy składowych przejściowych o charakterze 
losowym i mogą być aproksymowane za pomocą rozkładu Gaussa. W proponowanym 
zabezpieczeniu prądy doziemne wszystkich pól liniowych są poddawane 
dekompozycji falkowej z zastosowaniem falki Daubechies (db24) przy częstotliwości 
próbkowania 100 kHz. Do identyfikacji zwarcia wykorzystywane są detale d2 
z drugiego stopnia dekompozycji. Podstawowymi wielkościami kryterialnymi są 
sygnały sumy wartości bezwzględnych próbek detali w oknie pomiarowym o długości 
jednego okresu podstawowej harmonicznej Tw = 20 ms:  
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N

k

i
kndnS )()(

     (12) 

gdzie: i – oznacza numer pola liniowego, n – numer bieżącej próbki sygnału,  
N – liczba próbek w oknie. 

Sygnały sum (12) poddane komparacji mogą być wykorzystane bezpośrednio do 
wykrycia zwarcia doziemnego, gdyż dla linii uszkodzonej są znacznie większe od 
sygnałów pozostałych linii (rys. 4a). Jednak czułość działania takiego zabezpieczenia 
jest niewielka. Wykrywane są zwarcia o stosunkowo niewielkiej rezystancji w miejscu 

zwarcia RF, nieprzekraczającej 500 .  
Skuteczność zabezpieczenia można znacząco poprawić stosując funkcję czułości 

opartą na twierdzeniu Bayesa, czyli na prawdopodobieństwie warunkowym sygnałów 
będących sumami detali (rys. 4.b): 
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gdzie: Zwi – zwarcie w i-tym polu, f1 i f0 – funkcje gęstości prawdopodobieństwa 
rozkładu normalnego dla linii zdrowej i dotkniętej zwarciem. 

Funkcje gęstości prawdopodobieństwa wyrażają się wzorami: 
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w których: 1, 0, 1, 0 – odchylenia standardowe i wartości oczekiwane sum detali d2 
sygnałów prądów doziemnych linii dotkniętej zwarciem oraz linii zdrowej. 
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Zastosowanie funkcji czułości (13) umożliwia, według autorów publikacji [9], 

wykrywanie zwarć przerywanych z rezystancją w miejscu zwarcia do 1,5 k. Jeżeli 

dodatkowo zastosuje się normalizację sum (12) względem maksymalnej z nich, to przy 

odpowiednim doborze parametrów funkcji gęstości prawdopodobieństwa jest możliwe 

wykrywanie zwarć z rezystancją 140 k [10]. 

 
Rys. 4. Sygnały sum detali prądów doziemnych Si (a) i sygnały prawdopodobieństwa zwarcia Pri pięciu linii 

(b) w przypadku zwarcia na linii nr 1 [9] 

Należy jednak zaznaczyć, że autorzy nie określili, w jaki sposób dobierać parametry 

funkcji gęstości prawdopodobieństwa, ani jakiemu poziomowi sygnału Pr odpowiada 

rozpoznanie zwarcia. Wątpliwy jest także wybór bardzo wysokiej częstotliwości 

próbowania, gdyż z badań [4] wynika, że częstotliwości istotnych składowych 

przejściowych prądów lokują się w zakresie od 100 Hz do około 2 kHz, 

a wykorzystywane przez autorów detale odpowiadają zakresowi 12,5÷25 kHz.  

6. Kryterium mocy biernej wyższych harmonicznych 

Zwarcia łukowe oraz wysokorezystancyjne są źródłem wyższych harmonicznych, 

zwłaszcza trzeciej. Są one generowane przez nieliniową rezystancję zwarcia RF [11]. 

Występują one w prądach i napięciach składowych symetrycznych zerowych i mogą 

być wykorzystane do identyfikacji zwarć łukowych i wysokorezystancyjnych. 

W pracach [12, 13] przedstawiono model zabezpieczenia wykorzystującego 

w charakterze wielkości kryterialnej moc bierną Q0h wyższych harmonicznych prądu 

doziemnego iE i napięcia zerowego u0. Jest ona dodatnia na linii doziemionej i ujemna 

na liniach zdrowych, co pozwala jednoznacznie zidentyfikować zwarcie.  

W przedstawionym modelu zabezpieczenia sygnały iE i u0, po wstępnej filtracji 

dolnoprzepustowej, są digitalizowane (próbkowane z częstotliwością fp = 2400 Hz 

i kwantowane z rozdzielczością 0,61 V dla napięcia i 6,1 mA dla prądu), a następnie 

poddawane są filtracji pasmowej w celu wydzielenia określonej harmonicznej. 

Zastosowano parametryczne filtry pasmowoprzepustowe z oknem Kaisera o liczbie 

współczynników (długości okna) Npp = 212 i współczynniku kształtu  = 12. 

Szerokość pasma głównego flg tych filtrów nie przekracza 100 Hz, a tłumienie 

listków bocznych Alb jest nie mniejsze niż 100 dB. Następnie obliczane są składowe 

ortogonalne harmonicznych prądu i napięcia, wartości skuteczne tych wielkości oraz 

moc bierna. Obliczone wielkości poddawane są filtracji dolnoprzepustowej. 

  



 

Nowoczesne metody detekcji zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć 

 

125 

Sygnał mocy biernej wybranej harmonicznej Q0h(n) oraz sygnał wygładzony Q0hw(n) 
są obliczane z zależności:  
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  (17) 

gdzie: IEhd, IEhq, U0hd, U0hq – składowe ortogonalne w osi d i q harmonicznych prądu 
doziemnego IEh i napięcia zerowego U0h, hdp(k) – funkcja współczynników filtru 
dolnoprzepustowego Hanninga, Ndp = 96 – liczba współczynników filtru, n – numer 
bieżącej próbki. 

Zdefiniowany sygnał kryterialny porównuje się z wartością rozruchową mocy Qr. 
Pierwszy impuls, czyli zwarcie przerywane lub sygnał ciągły (zwarcie cykliczne) 
spełniający warunek logiczny Imp = (Q0hw > Qr), powoduje pobudzenie zabezpieczenia 
i uruchomienie członu czasowego. Zwarcie wykrywa się po nastawionej zwłoce 
czasowej tzab, o ile w tym czasie wystąpi impuls ciągły lub sekwencja impusów Imp 

w odstępach czasowych timp, nie większych od czasu podtrzymania pobudzenia Tret 
(inercja logiczna). Warunki zadziałania sprowadzają się do następujących zależności: 

zabpobretimprhw
ttTt QQImp      ,    ),(

0   (18)  

Na rysunku 5 przedstawiono przykład identyfikacji zwarcia łukowego 
z wykorzystaniem warunków kryterialnych (18) dla trzecich harmonicznych prądu 
i napięcia.  

W pracy [13] pokazano, że w sieciach symetrycznych omówione zabezpieczenie 

może wykrywać zwarcia wysokooporowe z rezystancją RF rzędu 100 k. Skuteczność 
tego zabezpieczenia zależy jednak od asymetrii sieciowej i w praktyce może być 

ograniczona do wykrywania zwarć o RF rzędu 10 k, co jest uznawane za bardzo 
dobry wynik. 

  

Rys. 5. Przykład identyfikacji zwarcia łukowego przerywanego z wykorzystaniem kryterium mocy biernej 

trzecich harmonicznych prądu i napięcia: Pob – sygnał pobudzenia, Dz – zadziałanie zabezpieczenia 

[opracowanie własne] 
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7. Podsumowanie 

Obecnie stosowane zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach średnich napięć 

mogą powodować błędne zadziałania. Wiąże się to głównie z małymi wartościami 

prądów doziemnych wynikającymi z nieskutecznego uziemiania punktu neutralnego 

sieci. Zabezpieczenia te nie działają prawidłowo podczas zwarć łukowych 

przerywanych i zwarć z udziałem dużej rezystancji w miejscu zwarcia. Na czułość 

zabezpieczeń niekorzystnie wpływa także asymetria parametrów sieci.  

Celem zwiększenia skuteczności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych 

w sieciach SN opracowywane są nowe metody detekcji zwarć. Opierają się one 

głównie na wykorzystaniu wysokoczęstotliwościowych składowych przejściowych 

w sygnałach ziemnozwarciowych. Do wydzielenia tych składowych jest najczęściej 

stosowana wielorozdzielcza dekompozycja falkowa. Pozwala ona uzyskać szereg 

wysokoczęstotliwościowych detali różniących się zakresem częstotliwości i skali 

czasowej. Składowe sygnałów o określonych częstotliwościach można wydzielić też 

w tradycyjny sposób, za pomocą filtracji pasmowoprzepustowej z zastosowaniem 

filtrów cyfrowych.  

W oparciu o składowe wysokoczęstotliwościowe sygnałów tworzone są nowe 

wielkości kryterialne: sumy bezwzględnej próbek detali prądów doziemnych, mocy 

biernej detali lub mocy biernej wyższych harmonicznych składowych symetrycznych 

zerowych prądu i napięcia. Dla zwiększenia czułości zabezpieczeń proponuje się 

zastosowanie na etapie podejmowania decyzji logiki rozmytej lub metod 

probabilistycznych, na przykład w postaci twierdzenia Bayesa. Do wykrywania zwarć 

łukowych przerywanych przydaje się zastosowanie inercji logicznej. Pozwala ona 

wyeliminować błędne działanie zabezpieczeń pod wpływem pojedynczych 

sporadycznych zakłóceń i wykrywać zwarcia po kilku kolejnych zapłonach łuku.  

Poprawę skuteczności działania zabezpieczeń można uzyskać także na podstawie 

zmodyfikowanych kryteriów wykorzystujących niskoczęstotliwościowe aproksymacje 

sygnałów zwarciowych. Dotyczy to zwłaszcza kryterium admitancyjnego. Powiązanie 

tego kryterium z pomocniczym kryterium inercji logicznej oraz z logiką rozmytą 

pozwala wykrywać zwarcia łukowe przerywane i wysokorezystancyjne.  

Nowe kryteria identyfikacji zwarć doziemnych wykorzystujące składowe 

wysokoczęstotliwościowe sygnałów są wrażliwe na zakłócenia łączeniowe 

i wyładowania atmosferyczne. Do wyeliminowania większości błędnych działań przy 

czułej nastawie niezbędne jest stosowanie zwłoki czasowej. Zabezpieczenia z takimi 

kryteriami powinny działać po kilku, minimum dwóch kolejnych zapłonach łuku 

zwarciowego w celu odróżnienia zwarcia od pojedynczego, występującego losowo 

zakłócenia. 

Wykrywanie zwarć wysokorezystancyjnych wiąże się z koniecznością pomiaru 

bardzo małych wielkości ziemnozwarciowych – składowej zerowej prądu rzędu 1 mA 

i składowej zerowej napięcia rzędu 0,1 V. Pomiar tak małych wielkości wymaga 

stosowania przetworników analogowo-cyfrowych o dużej rozdzielczości. Z badań 

własnych [4, 11, 12] wynika, że trzeba stosować co najmniej 16-bitowe przetworniki 

analogowo-cyfrowe.  

Większość proponowanych metod identyfikacji zwarć jest na etapie badań 

wstępnych. Do ich praktycznego zastosowania brakuje szczegółowych wytycznych 
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doboru nastaw. Dotyczy to zwłaszcza doboru parametrów funkcji gęstości 

prawdopodobieństwa w przypadku metod probabilistycznych oraz określenia 

współczynników wagowych przyporządkowujących sygnały do stanu zwarcia lub 

pracy normalnej w przypadku stosowania logiki rozmytej. 

Odnotowywane przypadki wykrywania zwarć o rezystancji RF przekraczającej 

100 k dotyczą głównie badań symulacyjnych z wykorzystaniem uproszczonych 

modeli sieci. W praktyce należy uwzględnić szereg czynników dodatkowych, 

niekorzystnie wpływających na nastawy i wynikającą z nich czułość zabezpieczeń: 

asymetrię sieci, błędy przekładników prądowych i napięciowych oraz błędy 

digitalizacji sygnałów.  
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Streszczenie  

Jednym z najczęstszych zakłóceń w sieciach średnich napięć jest zwarcie doziemne. Stosowane obecnie 

zabezpieczenia ziemnozwarciowe nie zawsze spełniają kryteria niezawodności, wybiórczości czy 

szybkości działania. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe bywają zawodne zwłaszcza w sieciach 

z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym, w których występują niewielkie prądy doziemne 

i trudno uzyskać wysoką czułość zabezpieczeń z zachowaniem selektywności ich działania. W związku 

z tym poszukuje się nowych, bardziej efektywnych kryteriów wykrywania zwarć doziemnych. 

Z występujących w literaturze wielu propozycji wybrano i przedstawiono najnowsze, najlepiej 

zapowiadające się kryteria wykrywania zwarć doziemnych. Są one obecnie badane w ośrodkach 

naukowych i mogą stanowić ważny krok do udoskonalenia zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Omówiono 

zasadę ich działania oraz zakres stosowania. Poddano ocenie skuteczność ich działania. Oceniono 

możliwości ich wykorzystania w zabezpieczeniach sieci średnich napięć. 

Słowa kluczowe: sieć średniego napięcia, zwarcia doziemne, metody detekcji, zabezpieczenia 

ziemnozwarciowe. 

Modern methods of detecting earth faults in medium voltage networks 

Abstract  

One of the most common disturbances in medium voltage networks is an earth fault. Currently used earth 

fault protections do not always fulfil the conditions of reliability, selectivity or speed of the operation. Earth 

fault protections are especially ineffective in high impedance grounded networks where there are small 

fault currents and it is difficult to get a high sensitivity of protections while maintaining their selectivity of 

operation. Therefore, new and more effective criteria for detecting earth faults are sought. From many 

proposals occurring in the literature have been selected and presented with the latest, most promising 

criteria for detecting earth faults. They are currently tested in research centers and can be an important step 

to improve the effectiveness of earth fault protections. The principles of their operation and scope of 

application were discussed. Their effectiveness of operation was assessed. The possibility of using them in 

medium voltage networks has been evaluated as well. 

Keywords: medium voltage network, earth faults, detecting methods, earth fault protection. 
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Popiół lotny jako substrat w syntezie zeolitów 

stosowanych do usuwania rtęci ze ścieków FGD  

– analiza porównawcza w stosunku do innych sorbentów 

metali ciężkich 

1. Wprowadzenie 

Problem emisji antropogenicznej rtęci zaczął być podkreślany od roku 2013, tj. od 

momentu pojawienia się konwencji Minamata [1]. Dodatkowo, wprowadzona w 2016 

r. dyrektywa IED [2], nakładająca normy dotyczące m.in. stężenia rtęci (w przypadku 

obiektów energetycznego spalania opalanych węglem kamiennym i brunatnym) 

w roku 2017 została zaktualizowana i zmierza do mocnych restrykcji emisyjnych. 

Dlatego też sektor energetyczny poszukuje nowych wysokosprawnych rozwiązań 

redukcji emisji tego pierwiastka, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym 

przez rozporządzenia. 

Uważa się, że jednym z głównych źródeł emisji rtęci jest energetyka z powodu 

spalania węgla kamiennego i brunatnego [3]. W trakcie procesów spalania, rtęć 

występująca w paliwach kopalnych uwalniania jest w formie elementarnej (Hg
0
). Gdy 

gaz spalinowy ochładza się po przejściu przez sekcję ekonomizera pieca, część Hg 

występującej w formie elementarnej ulega utlenieniu przez działanie związków 

halogenowych, występujących w gazie spalinowym, np. HCl. Pewna ilość utlenionej 

rtęci zostaje zaadsorbowana na niespalonym węglu w popiele, który jest również 

obecny w spalinach, a następnie usunięta przez urządzenia do zbierania cząstek 

stałych, takie jak elektrofiltry (ESP) lub filtry tkaninowe (FF). Pozostała utleniona rtęć 

może być usunięta przez inny system kontroli jakości powietrza (AQCS – Air Quality 

Control Systems), taki jak systemy odsiarczania spalin (FGD – Flue Gas 

Desulfurization) lub może zostać uwolniona do atmosfery wraz ze spalinami [4]. 

Mokre systemy FGD są zwykle umieszczone za urządzeniem zbierającym cząstki 

stałe. Ze względu na wysoką skuteczność usuwania, rozsądny koszt i szerokie 

zastosowanie, metoda mokra wykorzystująca wapień stała się preferowaną technologią 

stosowaną przez amerykańskie elektrownie węglowe do celów FGD, przede 

wszystkim w przypadku węgla bitumicznego. Metoda mokra FGD może również 

osiągnąć wysoką skuteczność usuwania utlenionej formy rtęci. Rtęć elementarna ma 

bardzo niską rozpuszczalność w mokrej zawiesinie FGD, w wyniku czego opuszcza 

mokry system FGD wraz ze spalinami. Specjacja rtęci jest funkcją wielu parametrów 
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i zależy przede wszystkim od zawartości chlorowców w spalinach oraz obecności 

systemów selektywnej redukcji katalitycznej (SCR – selective catalytic reduction), 

służącej do usuwania tlenków azotu (NOx). Ponieważ duża liczba jednostek 

wytwarzających energię elektryczną ma zarówno system SCR, jak i FGD, koszty 

związane z ograniczeniem emisji rtęci mogą zostać znacznie zmniejszone poprzez 

wykorzystanie dodatkowych korzyści z istniejących komponentów AQCS [5]. Dlatego 

też jedną z podstawowych metod wychwytywania rtęci z gazów spalinowych jest 

metoda pośrednia tj. odsiarczanie spalin na mokro (WFGD). Analiza danych sugeruje, 

że kompleksy siarki są głównymi czynnikami powodującymi chemiczną redukcję 

utlenionej rtęci do rtęci elementarnej, co może skutkować reemisją rtęci z pochłaniacza 

WFGD do ścieków [6, 7]. 

Problem ten dotychczas nie był rozwiązywany, dlatego też konieczne jest aby 

uwaga naukowców, jak i przemysłu, skupiona była na poszukiwaniu efektywnych 

metod oczyszczania tego typu ścieków. 

Jednym z potencjalnych sorbentów tego rodzaju zanieczyszczeń są zeolity 

syntetyczne otrzymywane z ubocznych produktów spalania UPS bogatych 

w krzemionkę i glin – składniki niezbędne w procesie syntezy tego typu struktur. Takie 

rozwiązanie pożądane jest ze względu na dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego 

w elektrowniach oraz wykorzystanie UPS zalegających na składowiskach. Należy 

podkreślić również korzyści natury ekonomicznej, takie jak obniżenie kosztów 

produkcji zeolitów syntetycznych z racji wykorzystania odpadowego surowca oraz 

minimalizację problemu związanego ze składowaniem UPS.  

Celem niniejszej pracy było dokonanie przeglądu literatury dotyczącej możliwości 

wykorzystania ubocznego produktu spalania – popiołu lotnego, jako substratu 

w syntezie materiałów zeolitowych. Struktury te ze względu na swoje właściwości 

stanowią potencjalny sorbent jonów rtęci ze ścieków powstałych w procesie 

odsiarczania spalin metodą mokrą (WFGD). W opracowaniu uwzględniono również 

inne rodzaje sorbentów, takie jak sorbenty naturalne lub otrzymywane z materiałów 

odpadowych pochodzenia rolczniczego, które także znalazły zastosowanie w usuwaniu 

metali ciężkich z roztworów wodnych.  

2. Uboczne produkty spalania 

Rozwój gospodarczy determinowany jest między innymi przez dostęp do energii 

elektrycznej, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu światowego zapotrzebowania na 

energię. Przewiduje się, że w najbliższych latach wzrost sektora energetycznego 

wyniesie 1,1% rocznie [8]. 

W roku 2014, 86% wyprodukowanej energii elektrycznej na świecie pochodziło 

z paliw kopalnych, z czego węgiel stanowił aż 30% (Rys. 1). Również polska 

energetyka opiera się głównie na wykorzystaniu paliw kopalnych, a w szczególności 

węgla: kamiennego – 61,1% oraz brunatnego – 25,3%. Przewiduje się, iż w ciągu 

najbliższych lat węgiel nadal będzie dominującym źródłem energii w Polsce (Rys. 2). 
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Rysunek 1. Światowa produkcja energii elektrycznej w roku 2014 

 

Rysunek 2. Zmiana miksu energetycznego dla Polski 2010-2030 [9] 
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Niewątpliwą zaletą węgla są jego bardzo duże, równomiernie geograficznie 

rozłożone zasoby. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie bezpieczeństwa 

energetycznego krajów na wysokim poziomie [10]. Dodatkowym atutem związanym 

z występowaniem węgla niemal na całym globie jest jego atrakcyjna cena i możliwość 

zakupu od różnych dostawców [11]. W porównaniu do ropy naftowej, której 

najbardziej intratne złoża wyczerpują się, oraz gazu ziemnego, cena węgla jest 

relatywnie stabilna [10]. 

Pomimo szeregu zalet, szczególnie ważnych z ekonomicznego punktu widzenia, 

proces spalania węgla wywiera negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. 

Szczególnie niekorzystna jest emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów, 

węglowodorów, tlenków węgla czy odpadów typu żużel, popiół lotny, mieszaniny 

żużlowo-popiołowe, powstających podczas spalania węgla [12]. 

Liczne modyfikacje kotłów węglowych, w których najczęściej dochodzi do 

zamiany energii chemicznej paliwa w energię spalin, oraz zastosowanie technologii 

oczyszczania spalin, ograniczyło emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Dotyczy 

to głównie SO2, NOx, węglowodorów oraz pyłów. Nieustanny problem stanowi 

zawarty w spalinach ditlenek węgla, powodujący zmiany klimatyczne [10].  

W związku z tym, iż znaczna część energetyki światowej opiera się na 

przetwórstwie węgla, elektrownie nieustannie dążą do wdrożenia procesów 

i technologii mających na celu minimalizację szkodliwego wpływu spalania węgla na 

środowisko przyrodnicze.  

Wynikiem dynamicznego rozwoju nowych technologii, obejmujących również 

proces spalania, jest wzrost ilości ubocznych produktów spalania (UPS). Termin ten 

obejmuje substancje mineralne powstałe podczas produkcji energii elektrycznej oraz 

cieplnej w elektrowniach i elektrociepłowniach. UPS stanowią takie odpady 

energetyczne, jak: popioły lotne, żużle, mieszaniny popiołowo-żużlowe, mikrosfery, 

popioły z kotłów fluidalnych, gips z odsiarczania spalin oraz pozostałości ze spalania 

biomasy, paliw alternatywnych i ich mieszanin z węglem [13, 14]. W Tabeli 1 

przedstawiono produkcję UPS w Polsce przypadającą na rok 2008 z uwzględnieniem 

rodzaju spalanego paliwa. 

Jednym z poważnych problemów związanych z wytwarzaniem ubocznych 

produktów spalania jest konieczność ich magazynowania na składowiskach. 

Rozwiązaniem może być wykorzystanie UPS w różnych gałęziach przemysłu. Prowadzi 

to nie tylko do oszczędności finansowych, ale również korzyści ekologicznych. 

Zagospodarowanie popiołu lotnego na terenie Unii Europejskiej wynosi około 48%, 

popiołu paleniskowego – 45%, a żużlu – 100%. Najczęściej uboczne produkty spalania 

zastępują naturalne kruszywa, co ogranicza ich wydobycie. Ze względu na swoje 

właściwości wiążące, UPS znajdują zastosowanie w drogownictwie. Ponadto mogą 

pełnić rolę kruszywa wypełniającego przy rekultywacji terenu. Jednym z głównych 

zastosowań popiołów lotnych o właściwościach fizykochemicznych określonych 

w normach [16, 17] jest ich dodawanie do cementu. Obecny w nich glinokrzemian 

w połączeniu z wapnem i wodą pełni rolę czynnika pucolanowego. Dodatkową zaletą 

jest poprawa wytrzymałości, odporności na wodę, zapobieganie degradacji betonu [18]. 

Możliwości zagospodarowania ubocznych produktów spalania w różnych gałęziach 

przemysłu zestawiono w tabeli 2. 
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Tabela 1. Produkcja ubocznych produktów spalania w energetyce w roku 2008 [15] 

Rodzaj UPS 

Ilość wytworzona, tys. t/rok 

Węgiel 

brunatny 

Węgiel 

kamienny 

Elektrociepłownie 

gazowe 
Razem 

Popiół lotny 330,4 3152,1 1,1 3483,6 

Żużel 0,0 1336,5 9,3 1345,8 

Gips 682,3 486,7 0,0 1169,0 

Stałe odpady z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

wylotowych 

89,7 382,5 4,4 476,6 

Produkty z wapniowych 

metod odsiarczania gzów 

wylotowych odprowadzane 

w postaci szlamu 

161,5 0,0 0,0 161,5 

Odpady z oczyszczania gazów 

wylotowych inne niż wyżej 

wymienione 

0,0 0,1 0,0 0,1 

Piaski ze złóż fluidalnych 2479,0 190,8 0,0 2669,8 

Mieszanki popiołowo-żużlowe 

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych 

1111,5 1366,6 35,4 2513,5 

Mieszaniny popiołów lotnych 

i odpadów stałych 

wapniowych metod 

odsiarczania gazów 

odlotowych 

2167,0 1988,3 0,0 4155,3 

Razem 7021,4 8903,6 50,2 1597,5 

Tabela 2. Możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania [18] 

 
Popiół 
lotny 

Popiół 
z kotłów 
fluidalnych 

Gips 
z odsiarczania 
spalin 

Produkty 
odsiarczania 
na mokro 

Przemysł cementowy X  X  

Drogownictwo X X  X 

Drogi kolejowe X X  X 

Wypełnienia 
strukturalne/nasypy 

X X X X 

Wały przeciwpowodziowe X X   

Uzdatnianie/stabilizacja 
gruntów 

X X  X 

Piaskowanie/ pokrycia 
dachowe 

X    

Stabilizacja/zestalanie 
odpadów 

X X X X 

Produkcja płyt gipsowych   X X 

Rekultywacja terenów 
poprzemysłowych 

X X   

Polepszenie warunków 
środowiskowych (rolnictwo, 
budowa siedlisk) 

X  X  
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Jak wynika z Tabeli 1, popiół lotny plasuje się na pierwszym miejscu pod 

względem rocznej ilości wytwarzanych ton odpadu, a co za tym idzie wymaga 

szczególnej uwagi ze względu na trudności związane z jego składowaniem. Dlatego 

też innym, perspektywicznym zastosowaniem popiołów lotnych, na którym 

szczególnie skupia się uwaga naukowców, jest ich wykorzystanie w syntezie 

materiałów porowatych, dzięki ich podobieństwu do niektórych naturalnych 

materiałów, szczególnie pyłów wulkanicznych. Badania w tej dziedzinie rozpoczęte 

zostały już w latach 80-tych ubiegłego wieku i są prowadzone do chwili obecnej [19]. 

W Polsce, z powodu niewielkich złóż naturalnych kopalin zeolitów, ten sposób 

wykorzystania popiołów lotnych jest bardzo atrakcyjny. Ponadto dzięki swoim 

sorpcyjnym własnościom, zeolity znajdują szerokie zastosowanie w inżynierii 

środowiska, szczególnie w usuwaniu metali ciężkich i jonów amonowych z wód 

i ścieków, pierwiastków promieniotwórczych z wód kopalnianych czy oczyszczaniu 

gazów przemysłowych, a także sorpcji substancji ropopochodnych [19, 20]. Zupełnie 

nowym kierunkiem badawczym jest wykorzystanie zeolitów z popiołów lotnych 

w procesie oczyszczania ścieków powstających po procesie odsiarczania metodą 

mokrą (WFGD – Wet Flue Gas Desulfurization) ze związków rtęci. 

3. Technologia FGD (Flue Gas Desulfurization Technology) 

W Polsce główną przyczyną emisji toksycznych związków do atmosfery jest 

spalanie węgla - najważniejszego krajowego źródła energii elektrycznej oraz cieplnej. 

Na ilość emitowanych zanieczyszczeń wpływa zarówno rodzaj paliwa (szczególnie 

zawarte w nim związki siarki), warunki jego spalania oraz rodzaj paleniska [21]. 

Istnieje wiele technologii odsiarczania spalin powstających w procesach 

produkcyjnych. Cechą wspólną różnych procesów oczyszczania jest zastosowanie 

sorbentów wiążących gazowy SO2 w związki stałe, możliwe do usunięcia. 

W zależności od sposobu wprowadzania sorbentu do układu wyróżnia się metody: 

suche, półsuche oraz mokre.  

Jedną z metod, charakteryzującą się wysoką skutecznością usuwania SO2 (ponad 

90%), jest mokra metoda odsiarczania gazów, w której najczęściej wapienny sorbent 

ma postać zawiesiny bądź roztworu [22]. Proces odsiarczania gazów spalinowych 

metodą mokrą – WFGD, wykorzystywany jest przeważnie w przypadku spalania 

węgla kamiennego o wysokiej zawartości związków siarki. W celu wychwytu SO2 

stosowana jest powszechnie zawiesina Ca(OH)2 lub kamień wapienny. Poniżej 

przedstawiono podstawowe reakcje występujące w mokrym systemie odsiarczania 

gazów FGD [6]: 

Reakcja tworzenia siarczynu wapnia:  

          
 

 
          

 

 
                       

Utlenianie siarczynu wapnia do siarczanu wapnia: 
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Schemat wiązania siarki z udziałem węglanu wapnia przedstawiono na Rys. 3. 

Proces ten rozpoczyna się od wprowadzenia CaCO3 do komory, gdzie ulega on 

rozpadowi na CaO oraz CO2. Następnie tlenek wapnia reaguje z dwutlenkiem siarki 

tworząc siarczyn, a potem siarczan wapnia na skutek dalszego utleniania.  

 

Rysunek 3. Schemat wiązania siarki [23] 

Większość dzisiejszych systemów mokrego FGD stosuje wymuszone utlenianie 

w celu uzyskania jak największej ilości siarczanu wapnia, który następnie może zostać 

użyty jako surowiec w budownictwie. 

3.1. Charakterystyka ścieku pochodzącego z technologii WFGD 

Niestety technologia WFGD, oprócz szeregu zalet w postaci wysokiej skuteczności 

usuwania związków siarki z gazów spalinowych, możliwości ponownego 

wykorzystania produktu odsiarczania (gipsu), czy chociażby stosunkowo prostej 

technologii o wysokiej sprawności, posiada również wady. Niewątpliwym problemem 

z punktu widzenia ochrony i inżynierii środowiska jest powstawanie ścieku trudnego 

do oczyszczenia z powodu wysokiego stężenia zawartych w nim siarczanów, 

azotanów, azotynów, amoniaku oraz metali ciężkich. Badania wykazały, iż skład 

ścieków ściśle zależy od zakładu, a nawet może być zmienny w czasie. Przykładowe 

średnie zawartości zanieczyszczeń zawartych w ścieku zostały przedstawione w tabeli 

3 [24]. 

W związku z tym Agencja Ochrony Środowiska EPA (Environmental Protection 

Agency) dokonała aktualizacji zasad dotyczących zarządzania ściekami zwanym 

inaczej ELGs (Effluent Limitation Guidelines). Obejmują one dopuszczalne stężenia 

pierwiastków toksycznych w ściekach FGD, które mają zostać wdrożone przez 

przedsiębiorstwa w okresie od 2018 do 2023 roku. Według EPA ścieki pochodzące 

z procesu FGD to wszelkie ścieki wytwarzane w układzie do odsiarczania spalin 

metodą mokrą, w tym ze wszystkich procesów rozdziału i odwodnienia cząstek 

stałych. W tabeli 4 zestawiono porównanie dotychczasowych, jak i nowych limitów 

dotyczących stężeń poszczególnych pierwiastków [24]. 
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Tabela 3. Średnie stężenia zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach FGD [24] 

Składnik Jednostka 
Średnie stężenie 

całkowite 

Podstawowe zanieczyszczenia 

Amoniak mg/dm3 13,10 

Azot mg/dm3 34,90 

Azotany i azotyny mg/dm3 91,40 

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu mg/dm3 8,18 

Całkowita ilość substancji rozpuszczonych mg/dm3 33300,00 

Całkowita ilość substancji zawieszonych mg/dm3 1450,00 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu mg/dm3 345,00 

Chlorki mg/dm3 7180,00 

Cyjanki mg/dm3 0,73 

Fosfor mg/dm3 4,02 

Siarczany mg/dm3 13300,00 

Metale, niemetale, metaloidy 

Antymon µg/dm3 28,90 

Arsen µg/dm3 507,00 

Bar µg/dm3 2750,00 

Beryl µg/dm3 17,50 

Bor µg/dm3 242000,00 

Chrom µg/dm3 1270,00 

Cyna µg/dm3 164,00 

Cynk µg/dm3 4110,00 

Glin µg/dm3 331000,00 

Kadm µg/dm3 127,00 

Kobalt µg/dm3 245,00 

Magnez µg/dm3 3250000,00 

Mangan µg/dm3 85700,00 

Miedź µg/dm3 673,00 

Molibden µg/dm3 273,00 

Nikiel µg/dm3 1490,00 

Ołów µg/dm3 315,00 

Rtęć µg/dm3 289,00 

Selen µg/dm3 3130,00 

Sód µg/dm3 2520000,00 

Srebro µg/dm3 8,18 

Tal µg/dm3 22,10 

Tytan µg/dm3 4300,00 

Wanad µg/dm3 1300,00 

Wapń µg/dm3 3290000,00 

Żelazo µg/dm3 566000,00 
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Tabela 4. Zestawienie wymagań dotyczących dopuszczalnych stężeń pierwiastków toksycznych w ściekach 

FGD [24] 

Ściek FGD – dotychczasowe 

wymagania 
Ściek FGD – nowe wymagania 

Arsen, ppb 

Średnia wartość miesięczna: 8 

Maksymalna wartość dzienna: 11 

Arsen, ppb 

Średnia wartość miesięczna: nie dotyczy, 

Maksymalna wartość dzienna: 4 

Rtęć, ppt 

Średnia wartość miesięczna: 356 

Maksymalna wartość dzienna: 788 

Rtęć, ppt 

Średnia wartość miesięczna: 24 

Maksymalna wartość dzienna: 39 

Selen, ppb 

Średnia wartość miesięczna: 12 

Maksymalna wartość dzienna: 23 

Selen, ppb 

Średnia wartość miesięczna: nie dotyczy 

Maksymalna wartość dzienna: 5 

Azotyny i azotany, ppm 

Średnia wartość miesięczna: 4,4 

Maksymalna wartość dzienna: 17 

Substancje rozpuszczone, ppm 

Średnia wartość miesięczna: 24 

Maksymalna wartość dzienna: 50 

 

W przypadku rtęci oddziaływanie ze składnikami gazów wylotowych ma złożony 

charakter. Ze względu na wysokie temperatury występujące w komorze spalania, 

następuje przesunięcie równowagi termodynamicznej w kierunku występowania rtęci 

elementarnej (Hg
0
). Spadek temperatury oraz oddziaływanie składników gazów 

spalinowych powodują utlenienie rtęci do postaci Hg
2+
, co dzieje się za sprawą 

obecnych halogenowodorów. W przypadku gazów spalinowych, pochodzących ze 

spalania węgla kamiennego, głównym halogenowodorem jest HCl, który w reakcji 

z rtęcią tworzy HgCl2. Dotyczy to również innych składników gazów spalinowych, np. 

HBr. Heterogeniczne procesy utleniania Hg
0
 katalizowane są przez systemy 

selektywnej redukcji katalitycznej, mającej na celu ograniczenie emisji NOx do 

atmosfery, co powoduje wzrost stężenia HgCl2 i/lub HgBr2 [25, 26]. Pewna ilość rtęci 

związana jest z cząstkami stałymi (Hg
P
) na skutek sorpcji na powierzchni cząstek 

popiołu, bądź na sorbentach stosowanych w procesie oczyszczania. Najczęściej rtęć 

występująca w postaci Hg
P
 usuwana jest na filtrach cząstek stałych [27]. Z uwagi na 

dobrą rozpuszczalność HgBr2 oraz HgCl2 w wodzie, istnieje możliwość usunięcia tych 

związków z wysoką wydajnością, co w przypadku mokrej metody odsiarczania spalin 

następuje w skruberach [26, 28, 29]. 

W klasycznej metodzie mokrego odsiarczania gazów spalinowych, etap usuwania 

metali ciężkich rozpoczyna się od momentu wprowadzenia zasady Ca(OH)2 lub NaOH 

co powoduje podwyższenie wartości pH oraz wytrącenie niektórych metali ciężkich 

w postaci wodorotlenków metali [30]. Niestety sposób ten nie jest wystarczający do 

osiągnięcia wymaganej wartości dopuszczalnego stężenia jonów rtęci, dlatego 

konieczne jest zastosowanie dodatkowych związków, np. organosiarczków, które 

powodują wytrącanie się siarczków metali [31]. 

3.2. Metody oczyszczania ścieku WFGD 

Rozważając metody oczyszczania ścieków WFGD, stwierdziliśmy że dostępne są 

zarówno techniki polegające na chemicznym strącaniu, jak i oczyszczanie biologiczne. 

Według Najlepszych Dostępnych Technik BAT (Best Available Technology), proces 

oczyszczania ścieków WFGD powinien być połączeniem powyższych metod, gdzie 
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podstawę stanowi metoda strąceniowa z zastosowaniem związków chemicznych 

(wodorotlenki, organosiarczki), a następnie system oczyszczania biologicznego oparty 

o metody tlenowe i beztlenowe. Ponadto istnieją techniki, ciągle ulepszane i rozwijane, 

które również stanowią ciekawe rozwiązanie usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. 

Należą do nich między innymi: odwrócona osmoza, absorpcja, adsorpcja, wymiana 

jonowa oraz elektrokoagulacja [24]. Poniżej przedstawiono jedną z obiecujących 

technik wykorzystujących sorbenty stałe, m.in. zeolity. 

Procesy sorpcyjne są uznawane za jedne z najbardziej efektywnych 

i ekonomicznych metod oczyszczania ścieków z metali ciężkich. Technologia ta 

w porównaniu do innych zapewnia elastyczność w projektowaniu i użytkowaniu oraz 

umożliwia oczyszczanie ścieków z wysoką skutecznością. Jednym z najczęściej 

stosowanych sorbentów jest węgiel aktywny. Niestety pomimo skuteczności, nie jest 

on ekonomicznie opłacalny. Z tego względu zarówno naukowcy, jak i przemysł, 

skupiają swoją uwagę na materiałach łatwo dostępnych i stosunkowo tanich, do 

których należą zeolity, powszechnie stosowane i badane pod kątem usuwania metali 

ciężkich ze ścieków. Coraz częściej do otrzymywania tego typu materiałów stosowane 

są odpady pochodzenia rolniczego, produkty uboczne i odpady przemysłowe oraz 

substancje naturalne [32].  

4. Przegląd sorbentów stałych stosowanych w oczyszczaniu ścieków 

Analiza literatury wykazała, iż problem oczyszczania ścieków FGD, szczególnie 

pod kątem usuwania rtęci, jest nadal mało rozpoznany i o ile problem rtęci w tego typu 

ściekach zaczyna być zauważalny, brak jest doniesień literaturowych na temat badań 

w kierunku poszukiwania rozwiązań technologicznych w tym obszarze. Istnieje jednak 

szereg metod pozwalających na usuwanie jonów metali ciężkich z roztworów 

wodnych, np. z wykorzystaniem sorbentów stałych, które mogą być punktem 

odniesienia w rozważaniu potencjalnych rozwiązań. Sytuacja ta skłania do poszukiwań 

alternatywnych metod w stosunku do istniejących obecnie, które pozwolą na 

efektywne wykorzystanie ubocznych produktów pochodzących z różnych gałęzi 

przemysłu, jak i surowców naturalnych, do oczyszczania ścieków i wód z metali 

ciężkich. 

4.1. Sorbenty naturalne 

4.1.1. Minerały ilaste 

Istnieją trzy główne grupy minerałów ilastych: kaolinit, smektyt montmo-

ryllonitowy oraz mika. Wśród nich najwyższą zdolnością do wymiany kationów 

charakteryzuje się montmoryllonit, a jego cena rynkowa jest około 20 krotnie niższa od 

węgla aktywnego. W porównaniu do zeolitów materiały te cechuje gorsza zdolność do 

usuwania metali ciężkich, jednak są one łatwo dostępne i ekonomicznie opłacalne. 

Skuteczność usuwania jonów metali ciężkich przez minerały ilaste można poprawić 

modyfikując je kompozytami polimerowymi [33-35]. Poniżej przedstawiono przykłady 

usuwania konkretnych jonów metali ciężkich z roztworów wodnych z zastosowaniem 

minerałów ilastych jako sorbentów naturalnych. 
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 Kaolinit 

Usuwanie jonów za pomocą minerałów ilastych odbywa się zazwyczaj na drodze 

wymiany jonowej i adsorpcji. Kaolinit charakteryzuje się względne niską pojemnością 

wymiany kationów (CEC – cation exchange capacity) wynoszącą około 3-15 

meq/100g sorbentu oraz powierzchnią właściwą rzędu 10-20 m
2
/g [36]. Eksperyment 

usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych za pomocą kaolinitu został 

opisany przez wielu autorów. Badania dotyczyły między innymi usuwania takich 

jonów jak: Pb
2+

, Cd
2+

, Ni
2+

 [37]; Fe
3+

, Co
2+

, Ni
2+

 [38]; Cu
2+

 [39]; Pb
2+

 [40]. 

Dodatkowo, w celu poprawy właściwości sorpcyjnych, stosowane są modyfikacje 

materiałów ilastych polegające na impregnacji związkami organicznymi lub 

nieorganicznymi. Przykładem mogą być modyfikacje kaolinitu ortofosforanem, 

tripolifosforanem czy 2-merkaptobenzotiazolem [41-44].  

Skuteczność usuwania jonów metali ciężkich przez ten minerał została 

potwierdzona badaniami prowadzonymi przez Jiang i in. [45]. Eksperyment dotyczył 

adsorpcji metali ciężkich (Pb
2+

, Cd
2+

, Ni
2+

, Cu
2+
) ze ścieków. W pracy określono 

wpływ standardowych parametrów, takich jak pH, czas kontaktu, stężenie adsorbenta 

i adsorbatu. Zaobserwowano redukcję jonów ołowiu z 160 mg/dm
3
 do 8 mg/dm

3
. 

 Montmoryllonit 

Gupta i Bhattacharyya [37] w swojej pracy opisali badania nad usuwaniem jonów 

Pb
2+

, Cd
2+

 oraz Ni
2+

 nie tylko stosując kaolinit, ale również inny naturalny materiał  

– montmoryllonit. W pracy dokonano analizy wpływu zmiennych, takich jak pH 

roztworu, stężenie początkowe jonów oraz ilość zastosowanego sorbentu, a także czas 

kontaktu, na skuteczność usuwania metali ciężkich z roztworów wodnych. Z badań 

wynika, że zarówno kaolinit, jak i montmoryllonit zdolne są do usuwania jonów metali 

ciężkich, przy czym zdolność montmoryllonitu jest znacznie większa i dotyczy to 

wszystkich analizowanych jonów. Adsorpcja rośnie wraz z pH, a kinetyka w badanym 

układzie odpowiada procesowi drugorzędowemu. Pojemność monowarstwy 

montmoryllonitu według modelu Langmuira jest większa niż dla kaolinu co, tłumaczy 

jego lepszą zdolność do usuwania jonów metali ciężkich z roztworu.  

 Mieszanina sorbentów naturalnych: kaolinitu, montmoryllonitu oraz getytu 

Na uwagę zasługuje również stosowanie mieszanin naturalnych sorbentów. Tego 

typu badania zostały przeprowadzone przez Egiraniego i in. [46]. W eksperymencie 

badano adsorpcję jonów rtęci z roztworu wodnego wykorzystując zawiesinę kaolinitu, 

montmoryllonitu oraz getytu. W celu dokładnego określenia różnic we właściwościach 

sorpcyjnych analizowanych materiałów dokonano również eksperymentu sorpcji 

w warunkach statycznych na mieszaninach: kaolinit/montmoryllonit, kaolinit/getyt 

oraz montmoryllonit/getyt, w stosunku 1:1. Czas przeprowadzenia eksperymentu 

sorpcji mieścił się w przedziale 24-72 h, pH zawiesiny, jak i mieszanin, utrzymywane 

było na poziomie 4-8, natomiast stężenie adsorbowanych jonów wynosiło 10 ppm. Na 

podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski [46]: 

 właściwości sorpcyjne getytu, jak i mieszaniny getyt/montmorillonit, pogorszyły 

się na skutek wzrostu pH roztworu, co można tłumaczyć postępującą 

deprotonizacją reaktywnych miejsc w miarę wzrostu pH; 

 zmniejszenie sorpcji Hg
2+ 
wraz ze wzrostem stężenia cząstek może być skutkiem 

agregacji cząstek z zawiesiny. Ponadto wzrost stężenia cząstek sorbentów 
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prowadzi do obniżenia ciśnienia na granicy faz i pogorszenia dyfuzji jonów do 

miejsc reaktywnych [47, 48]; 

 stopień usuwania jonów rtęci w procesie sorpcyjnym jest zmienny w czasie. We 

wszystkich badanych układach zaobserwowano spadek sorpcji Hg
2+

 przy 

wydłużaniu czasu kontaktu. Wahania stopnia usuwania jonów rtęci w czasie 

spowodowane są najprawdopodobniej fazami reakcji zachodzącymi w sferze 

zewnętrznej, wewnętrznej oraz dyfuzji wewnątrzcząsteczkowej. Zmienne 

i złożone zachowanie badanych układów w czasie związane jest również 

z procesem hydroksylacji, w wyniku którego tworzą się nowe reaktywne miejsca 

na powierzchni sorbentu. 

4.1.2. Zeolity naturalne 

Zeolity naturalne są to glinokrzemiany przestrzenne o strukturze krystalicznej, 

których szkielet zbudowany jest z tetraedrycznych cząsteczek połączonych atomami 

tlenu. Zdolność do wymiany jonów sprawia, że są one często stosowanym sorbentem 

metali ciężkich. Wśród zeolitów główną rolę odgrywają chabazyt i klinoptylolit, który 

wykazuje wysoką selektywność w stosunku do jonów: Pb
2+

, Cd
2+

, Zn
2+

 oraz Cu
2+

. 

W ciągu ostatnich lat opisano szereg badań dotyczących modyfikacji zeolitów 

naturalnych mających na celu zwiększenie ich możliwości sorpcyjnych.  

 Klinoptylolit 

Klinoptylolit charakteryzuje się wysoką selektywnością w stosunku do takich 

metali jak: Pb
2+

, Cd
2+

, Zn
2+

, Cu
2+

, jednak zdolność do wymiany jonów ściśle zależy od 

wstępnej obróbki materiału oraz zastosowanych warunków syntezy, jak pH, które jest 

jednym z najważniejszych parametrów mających wpływ na selektywność [49-51]. 

W pracy Barakata i in. [51] przedstawiono, iż adsorpcja jonów Cu
2+

 oraz Zn
2+

 zachodzi 

w pH neutralnym bądź zasadowym, natomiast jony Cr
6+

 usuwane są z roztworu przy 

pH kwaśnym. W celu polepszenia właściwości sorpcyjnych klinoptylolitu stosowane 

są modyfikacje. Na przykład na zeolicie modyfikowanym tlenkiem żelaza, usuwanie 

jonów Pb
2+

 z wymaganą skutecznością może zachodzić w przedziale wartości pH od 5 

do 11 [52]. 

4.2. Sorbenty z materiałów odpadowych pochodzenia rolniczego 

Obecnie wzrasta wykorzystanie rolniczych produktów ubocznych jako sorbentów 

metali ciężkich ze ścieków przemysłowych (Tabela 5). Wśród nich najczęściej 

wykorzystywane są łuski ryżu lub melii indyjskiej [53, 54], łusek grochu [55], odpady 

z kawy i herbaty, łupiny orzecha włoskiego [56], liście kukurydzy [57], pellety 

z orzeszków ziemnych [58], odpady z łodyg winogron [59]. Do niewątpliwych 

korzyści płynących z wykorzystania odpadów rolniczych w oczyszczaniu ścieków 

należy zaliczyć stosunkowo prostą technikę, mało wymagający proces przetwarzania, 

selektywną adsorpcję jonów metali ciężkich, oszczędność, dostępność oraz łatwą 

regenerację. Z drugiej strony wykorzystanie nieoczyszczonych odpadów rolniczych 

jako adsorbentów może napotkać na szereg problemów, takich jak: niska zdolność 

adsorpcji, zwiększone chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), biochemiczne 

zapotrzebowanie na tlen (BZT) oraz całkowity węgiel organiczny (TOC) z powodu 

zawartych w materiałach roślinnych związków organicznych [60, 61]. Otręby pszenne 

okazały się dobrym adsorbentem do usuwania wielu rodzajów jonów metali ciężkich, 
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szczególnie zaś jonów miedzi, co zostało przedstawione w pracy [62] Ozera i Ozera 

(2004), zaś do usunięcia jonów Ni
2+

 ze sztucznie sporządzonego roztworu składem 

podobnego do ścieku użyto skórki pomarańczowej [63]. Podobnie, jony Cu
2+

, Zn
2+

, 

Co
2+

, Ni
2+

 oraz Pb
2+

 usunięto na skórkach bananowych i pomarańczowych uprzednio 

potraktowanych kwasem [64]. Aktywowane proszki węglowe z łupin orzecha 

kokosowego oraz węgla drzewnego stosowane są jako sorbenty ołowiu ze ścieków 

przemysłu elektrochemicznego [65]. 

Tabela 5. Wybrane sorbenty z odpadów rolniczych i biologicznych [51] 

Adsorbent 
Pojemność adsorpcyjna (mg/g) 

Źródło 
Pb2+ Cd2+ Zn2+ Cu2+ Cr6+ Ni2+ 

Łuski kukurydzy 456 493,7 495,9    [66] 

Skórka 

pomarańczy 
     158 [63] 

Włókna 

kokosowe 
    3,65  [67] 

Łupiny ryżu  2,0   0,79  [68] 

Modyfikowane 

łuski ryżowe 
     23,4 [69] 

Spirogyra 

(zielona alga) 
    133  [70] 

Ecklonia maxima  

(alga morska) 
235    90  [71] 

Ulva lactuca      112,3 [72] 

Oedogonium 145      [73] 

Nostoc 93,5      [73] 

Bacillus 467 85,3 418 381 39,9  [74] 

4.3. Synteza zeolitów z popiołów lotnych 

Oprócz odpadów pochodzenia rolniczego, również przemysłowe produkty uboczne 

pochodzące ze spalania paliw kopalnych posiadają zdolności sorpcyjne i mogą zostać 

wykorzystane do usuwania metali ciężkich ze ścieków. Materiały zeolitowe, 

otrzymywane z popiołów lotnych mogą stanowić doskonały, opłacalny pod względem 

ekonomicznym adsorbent o wysokiej pojemności adsorpcyjnej [75]. Odpady 

przemysłowe takie jak: popiół lotny [76, 77], szlam wielkopiecowy [78, 79], odpady 

przemysłu papierniczego [80-82], czerwony szlam [83, 84], zostały zbadane pod kątem 

wykorzystania ich w procesie usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych. 

Jednym z nowatorskich sposobów zagospodarowania popiołów lotnych jest 

wykorzystanie ich jako substratów (nośników krzemu i glinu) w syntezie glinokrze-

mianowych, porowatych struktur krystalicznych (zeolitów), charakteryzujących się 

właściwościami jonowymiennymi, katalitycznymi, sorpcyjnymi czy posiadającymi 

cechy sit molekularnych. Zaletą takiego wykorzystania popiołów lotnych jest fakt, iż 

jest to materiał odpadowy, natomiast w jego składzie chemicznym dominuje 

amorficzne szkliwo glinokrzemianowe, stanowiące substrat w syntezie zeolitów. Taka 

forma glinokrzemianów jest bardzo reaktywna i pozwala na szybkie zalkalizowanie 

roztworu reakcyjnego, co jest korzystne z punktu widzenia poniesionych kosztów 

koniecznych do przeprowadzenia pełnego procesu syntezy [20, 85, 86]. 
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Zeolity są to minerały glinokrzemianowe, stanowiące główną klasę mikro- 

i mezoporowatych ciał stałych określanych często sitami molekularnymi, głównie ze 

względu na ich zdolność rozdzielania mieszanin różnych substancji, zarówno w stanie 

ciekłym, jak i gazowym [87]. Minerały te charakteryzuje szereg właściwości 

pozwalających wykorzystać je w wielu dziedzinach inżynierii i ochrony środowiska, 

m. in. w: rafinacji ropy [87], usuwaniu ze ścieków jonów amonowych [88, 89] i metali 

ciężkich [90, 91] lub radionuklidów z wód kopalnianych [92] oraz zanieczyszczeń 

substancjami ropopochodnymi [93]. Zeolity badano także pod kątem separacji/ adsorpcji 

gazów takich jak CO2 [87, 94-97], SO2 [96] lub gazowych form rtęci [20, 98, 99]. 

Minerały zeolitowe spotyka się naturalnie w środowisku; reprezentowane są przez 

ponad 100 różnego typu odmian mineralnych. Ich geneza jest zróżnicowana 

w zależności od środowiska i procesów geologicznych. Niestety tylko niektóre z nich 

występują w formie nagromadzeń ekonomicznie opłacalnych do wydobycia 

i przeróbki – są to m.in. klinoptilolit, filipsyt, chabazyt i mordenit [100]. 

Bardzo szeroko rozwinął się też kierunek otrzymywania zeolitów syntetycznych. 

Technologie ich otrzymywania umożliwiają uzyskanie zeolitów o ściśle określonych 

parametrach struktury, co kwalifikuje je do konkretnych zastosowań przemysłowych. 

Najpowszechniej otrzymywanymi w procesach przemysłowej syntezy zeolitami są 

struktury typu: Na-X, Na-Y, Na-A, Na-P1 czy ZSM-5. Syntetyczne zeolity najłatwiej 

otrzymać z odczynników chemicznych w reakcjach chemicznych krzemianu sodu 

i glinianu sodu, a także surowców mineralnych (minerały ilaste, minerały z grupy 

krzemionki). Coraz popularniejsze staje się otrzymywanie ich z minerałów 

antropogenicznych, m.in. ubocznych produktów spalania węgla UPS, takich jak 

popioły lotne lub mikrosfera. Laboratoryjna synteza zeolitów, w zależności od 

struktury jaką chcemy uzyskać, trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin, natomiast w 

naturalnych warunkach proces tworzenia zeolitów z popiołów wulkanicznych zajmuje 

minimum kilka tysięcy lat [88, 97-99]. 

Zeolity syntetyczne, w porównaniu do zeolitów naturalnych są częściej 

wykorzystywane w technologiach przemysłowych, ponieważ naturalne zeolity z reguły 

wymagają wstępnych kosztownych modyfikacji struktury. Posiadają również lepsze 

w stosunku do zeolitów naturalnych właściwości adsorpcyjne, charakteryzując się tym 

samym lepszymi parametrami tekstury. Dodatkowo, modyfikując warunki procesu 

syntezy, można otrzymywać materiały zeolitowe o takim typie struktury, który będzie 

optymalny dla danego zastosowania. Proces syntezy zeolitów syntetycznych jest 

jednak kosztowny, dlatego też poszukuje się tanich źródeł krzemionki, którymi mogą 

być, m.in. popioły lotne [87, 99-103]. 

Na podstawie analiz literaturowych wyodrębnić można cztery główne rodzaje 

metod syntezy zeolitów z popiołów lotnych: 

 klasyczną metodę hydrotermiczną (pod ciśnieniem atmosferycznym lub 

zwiększonym); 

 metodę fuzji z NaOH; 

 metodę stapianych soli; 

 metodę hydrotermiczną na bazie przesączu Si i Al z popiołu lotnego. 

Najpopularniejszą i najłatwiejszą z metod otrzymywania zeolitów z popiołów 

lotnych jest konwersja hydrotermiczna popiołu w środowisku silnie zasadowym, gdzie 
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regentem jest wodorotlenek sodu lub potasu. Uzyskany w wyniku konwersji popiołu 

lotnego materiał zeolitowy wyróżnia się niskimi kosztami wytworzenia, trwałością, 

obojętnością chemiczną, niepalnością i rozwiniętą powierzchnią właściwą [102, 103]. 

5. Eksperymenty sorpcji rtęci przeprowadzone na zeolitach 

Eksperymenty sorpcji rtęci przeprowadzili Czarna i in. [7] w warunkach 

statycznych wykorzystując w tym celu sztucznie sporządzone monokationowe 

roztwory oraz ściek powstały w wyniku procesu odsiarczania na mokro w elektrowni 

wykorzystującej do produkcji energii węgiel brunatny spalany w kotle pyłowym. Jako 

sorbent wykorzystano struktury zeolitowe typy X i A otrzymane na drodze konwersji 

hydrotermicznej popiołu lotnego kasy F. Do każdego eksperymentu użyto 10 g 

badanego zeolitu oraz 100 cm
3
 roztworu zawierającego jony Hg

2+
. Następnie roztwór 

z zeolitem wytrząsano przez 1h w temperaturze pokojowej. Kolejno roztwór 

przesączono i ustabilizowano pH do wartości 5-6 używając w tym celu kwasu 

octowego. W uzyskanym filtracie oznaczono zwartość jonów Hg. 

Stężenie sztucznie sporządzanych roztworów wahało się z granicach od 13,20-575 

mg/dm
3
. Natomiast skład chemiczny ścieku przedstawiał się następująco (w mg/dm

3
) 

Ca 623,75; Mg 879,41; Na 286,69; S 4810,96; Si 89,32; K 32,12; B 2,02; Hg 0,538, 

a pH ścieku wynosiło 7. 

Sorpcję rzeczywistą qe oraz sorpcję wyrażoną w % obliczono według równań 

odpowiednio 3 i 4: 

   
         

 
                                                                         

         
     

  
                                                            

gdzie: qe – pojemność adsorpcyjna (mg/g), C0 – początkowe stężenie jonów 

w roztworze (mg/dm
3
), Ce – stężenie równowagowe jonów w roztworze (mg/dm

3
),  

V – objętość roztworu (dm
3
), W – masa adsorbentu (g). We wszystkich przypadkach 

masa adsorbentu wynosiła W=10g natomiast objętość badanego roztworu V=0,1 dm
3
. 

Wyniki sorpcji przeprowadzonej metodą statyczną dla sztucznie sporządzonych 

roztworów przedstawia tabela 6 [7]. Z otrzymanych rezultatów widoczne jest, że 

sorpcja w obu przypadkach dla każdego z badanych stężeń jest na poziomie 90%. 

Istotne jest, że w przypadku badanego ścieku, w którym poza rtęcią występowały 

stosunkowo duże ilości innych zanieczyszczeń, jak związki siarki, wapnia, magnezu 

czy sodu, sorpcja rtęci była na poziomie 99% (Rys. 4). Dlatego też można 

wnioskować, że zeolity otrzymywane z popiołów lotnych mogą być tanim 

i efektywnym materiałem w procesach oczyszczania ścieków FGD ze związków rtęci. 

Rysunek 4 przedstawia sorpcję wyrażoną w % dla sztucznie sporządzonych 

roztworów oraz ścieku FGD. Widoczne jest, że w przypadku niskich stężeń rtęci 

zarówno w roztworach sztucznych jak i w ścieku FGD lepsze rezultaty otrzymano dla 

zeolitu Na-A. Niemniej jednak sorpcja w każdym eksperymencie dla wszystkich 

analizowanych zeolitów wynosiła powyżej 80%. 
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Tabela 6. Wyniki sorpcji na zeolitach dla sztucznie sporządzonych roztworów i ścieku FGD [7] 

 

Próbka 
C0 

(mg/dm3) 

Ce 

(mg/dm3) 

qe 

(mg/dm3) 

Sorpcja 

(%) 

Średnia 

wartość 

sorpcji 

(%) 

M
o
n
o
k
at

io
n
o
w

y
 

ro
zt
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13,20 0,58 0,13 95,61 

90,57 237,14 21,21 2,16 91,06 

575,00 86,0 4,89 85,04 

Na-X 

13,20 0,51 0,13 96,17 

89,41 
237,14 39,43 1,98 83,37 

575,00 65,00 5,10 88,70 

R
ze
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y
w
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ty
 r
o
zt
w
ó
r 

śc
ie
k
u
 

Na-A 0,538 0,0011 0,005 99,794 - 

Na-X 0,538 0,0035 0,005 99,346 - 

 

 

Rysunek 4. Sorpcja rtęci na zeolitach typu X i A [7] 

6. Podsumowanie i wnioski 

Jak wykazała analiza literatury problem występowania rtęci w ściekach WFGD był 
dotychczas pomijany. Wynika to z faktu, iż wcześniej brak było restrykcji dotyczących 
ograniczania emisji rtęci. Ponadto problem reemisji rtęci w procesach oczyszczania 
spalin nie był zauważany. Na podstawie dostępnych raportów i prac widoczne jest, iż 
dotychczas nie badano sorbentów stałych pod kątem usuwania rtęci ze ścieków 
WFGD. Niemniej jednak wiele doniesień wskazuje na szerokie zastosowanie 
minerałów ilastych, zeolitów i surowców odpadowych (łuski ryżu, włókna kokosowe, 
łuski kukurydzy i inne) jako sorbentów metali ciężkich ze ścieków. Na tej podstawie 
wnioskować można, że tego typu surowce mogą okazać się obiecujące w omawianym 
w publikacji problemie. Wadą zastosowań minerałów ilastych jest ich niższa 
w stosunku do zeolitów pojemność jonowymienna, z kolei w przypadku zeolitów 
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naturalnych- ograniczony zasób. Z kolei organiczne surowce odpadowe posiadają zbyt 
niską zdolność sorpcji metali, aby móc sprostać wymaganiom stawianym przez 
dyrektywę IED. Dlatego najbardziej perspektywicznym rozwiązaniem wydaje się być 
wykorzystanie popiołów lotnych, których struktura dzięki konwersji hydrotemicznej 
jest zbliżona do zeolitów. 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Czarną i in. [7], które jako jedyne 
wśród doniesień literaturowych dotyczyły zastosowania zeolitów z popiołów lotnych 
do oczyszczania ścieków powstających w procesach mokrego odsiarczania z rtęci, 
można stwierdzić, iż wykorzystanie zeolitów pochodzących z popiołów lotnych do 
oczyszczania ścieków produkowanych przez elektrownie i zawierających 
zanieczyszczenia rtęci, może być opłacalne dla tego sektora. Umożliwia jednocześnie 
sprostanie wymogom stawianym przez dyrektywę IED i tworzy gospodarkę obiegu 
zamkniętego dla rozwiązań energetycznych. 
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Popiół lotny jako substrat w syntezie zeolitów stosowanych do usuwania rtęci  
ze ścieków FGD – analiza porównawcza w stosunku do innych sorbentów metali 
ciężkich 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono ogólnoświatowy problem antropogenicznej emisji rtęci oraz próby poszukiwania 
nowych wysokosprawnych rozwiązań, mających na celu redukcję emisji tego pierwiastka do środowiska. 
Autorzy opisali sektory gospodarki, będące największymi emitorami rtęci, wskazując sektor energetyczny 
oparty na spalaniu węgli jako jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia środowiska rtęcią. W dalszej 
części omówiono aktualne trendy prawne i zbliżające się zaostrzenia restrykcji odnośnie emisji a także 
najważniejsze akty prawne (Konwencja Minamata oraz Dyrektywa IED), regulujące: emisje rtęci do wód, 
atmosfery oraz gleb; wydobycie, handel, wykorzystanie rtęci w przemyśle, a także gospodarkę odpadami 
zawierającymi rtęć. Przedstawiono również przegląd literatury dotyczący możliwości wykorzystania 
ubocznych produktów spalania węgla kamiennego i brunatnego (popiół lotny) jako substratu w procesach 
syntezy materiałów zeolitowych (zeolity typu X i A). Stwierdzono, że materiały te mają potencjał jako 
sorbent do usuwania jonów rtęci ze ścieków powstałych w procesie odsiarczania spalin metodą mokrą 
(WFGD). W pracy przedstawiono również analizę porównawczą materiałów zeolitowych w stosunku do 
innych stosowanych sorbentów metali ciężkich.  
Słowa kluczowe: popiół lotny, zeolit, ścieki FGD, sorpcja Hg 

Fly ash as a substrate for the synthesis of zeolites used to remove of mercury from 
FGD wastewaters – comparative analysis in relation to other heavy metal sorbents 

Abstract 
This presented paper concerns the global problem of anthropogenic emission of mercury. The work revises 
new high-efficient solutions for reducing mercury emissions into the environment. The authors pointed out 
the industry sectors that are the largest emitters of mercury. Energy sector based on coal combustion 
processes was indicated as one of the major sources of mercury pollution. The following sections discuss 
the current legal trends and the forthcoming tightening of restrictions on emissions as well as the most 
important legal acts (Minamata Convention and IED Directive), regulating: mercury emissions to water, 
atmosphere and soils; extraction, trade, use of mercury in industry, as well as mercury-waste management. 
A review of the literature on the possibility of using the by-products of hard and brown coal combustion 
(fly ash) as a substrate in the synthesis of zeolite materials (zeolites type X and A) was also presented. It 
was found that these materials have the potential as sorbents to remove mercury ions from wastewater 
generated in the wet flue gas desulfurization processes (WFGD). The paper also presents a comparative 
analysis of zeolite materials in relation to other heavy metal sorbents. 
Keywords: fly ash, zeolite, FGD wastewaters, Hg sorption 
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