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Historia Elektrowni Turów jest ściśle związana z po-
trzebami polskiej energetyki i gospodarki. W latach 50.
istniał w kraju niedobór mocy i energii. Wówczas po-
wstała idea zbudowania elektrowni, która wykorzysty-
wałaby istniejące zasoby węgla brunatnego. Stąd loka-
lizacja elektrowni w pobliżu Kopalni Węgla Brunatnego
„Turów”.

Była to największa inwestycja zarówno w Polsce jak
i w Europie. Elektrownia Turów jest pierwszą elektrow-
nią w kraju, w której zainstalowano bloki energetycz-
ne o mocy 200 MW. Jest to zawodowa elektrownia cie-
plna, kondensacyjna, z międzystopniowym przegrze-
wem pary i zamkniętym obiegiem wody chłodzącej. Bu-
dowana była w dwóch etapach:
• etap I – lata 1958–1965 – 7 bloków po 200 MW,
• etap II – lata 1967–1971 – 3 bloki po 200 MW. 

Całkowita moc po rozbudowie wynosiła 2000 MW. 

Jak już wspomniano paliwem podstawowym jest wę-
giel brunatny dostarczany przenośnikami taśmowymi
z pobliskiej kopalni. Jako paliwo pomocnicze stosowa-
ny jest olej opałowy (mazut), służący do rozpalania ko-
tłów i w przypadkach awaryjnych – do podtrzymania
pracy bloków. 

Od początku eksploatacji, tj. od 1962 roku, przebie-
gi produkcji energii elektrycznej i zużycia węgla są ze
sobą zbieżne. Wzrostowi produkcji odpowiada wzrost
zużycia paliwa, spadkowi produkcji, spadek ilości spa-
lanego węgla (rys. 1).

Jak widać na wykresach poziom produkcji rośnie do
1988 roku. Jest to związane z rozwojem gospodarki
polskiej i dużym zapotrzebowaniem na energię elek-
tryczną. Bloki energetyczne często pracowały z obcią-
żeniem wyższym niż 200 MW.

W tym okresie wystąpiło też zwiększone zużycie ma-
zutu (rys. 2).

mgr inż.
Małgorzata Najwer
Główny Specjalista 
do spraw Gospodarki
Energetycznej
Elektownia Turów S.A.

mgr inż.
Joanna Kołacz
Specjalista Techniczny 
do spraw Gospodarki
Energetycznej
Elektownia Turów S.A.

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej w Elektrowni

Rys. 1. Produkcja energii elektrycznej
i zużycie węgla w latach 1962–2001 Rys. 2. Zużycie mazutu w latach 1962–2001
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Kryzys w kraju, przede wszystkim upadek przemy-
słu ciężkiego zaznaczył się w energetyce spadkiem pro-
dukcji w końcu lat 80. 

W związku ze starzeniem się bloków energetycznych,
pogarszaniem się ich sprawności, a przede wszystkim
niedotrzymywaniem parametrów ekologicznych zostały
podjęte decyzje o odnowie techniczno-ekologicznej blo-
ków. Zakres przeprowadzanych modernizacji i decyzje
o przedłużeniu żywotności były ściśle związane z sza-
cowanymi zasobami węgla, które wystarczą do 2035
roku. 

W celu zrealizowania powyższych zadań, w pierw-
szej kolejności wykonano tzw. małą modernizację. W la-
tach 1994–1996 zmodernizowano turbiny bloków nr 8,
9, 10. Wymieniono niskoprężną cześć przepływową
z akcyjnej na reakcyjną, w wyniku czego zwiększono
moc turbozespołu i obniżono jednostkowe zużycie cie-
pła przez turbinę. Jednocześnie zmodernizowano elek-
trohydrauliczny układ regulacji prędkości turbiny, co po-
zwoliło na przystosowanie turbozespołów do współpra-
cy z siecią elektroenergetyczną według wymagań ów-
czesnego UCPTE (obecnie UCTE). Efektem tego było
zwiększenie mocy osiągalnej na tych blokach do 206
MW, a także obniżenie jednostkowego zużycia ciepła
przez turbozespoły tych bloków średnio o 537 kJ/kWh.
Spowodowało to obniżenie jednostkowego wskaźnika
zużycia energii chemicznej paliwa w 1997 o ok. 300
kJ/kWh, w porównaniu z 1996 rokiem. Podczas „małej
modernizacji” na blokach nr 8, 9 i 10 zabudowano in-
stalację suchego odsiarczania. 

Sukcesywnie były modernizowane na pozostałych
blokach układy automatycznej regulacji pierwotnej
i wtórnej z sygnałami Y0 i Y1, wobec czego moc osią-
galna na tych blokach wzrosła do 205 MW.

W wyniku powyższych prac moc osiągalna elektrow-
ni wynosiła 2030 MW. 

Kolejny etap modernizacji to budowa nowych jed-
nostek w miejsce najstarszych bloków. Zostały zbudo-
wane 3 nowe bloki o mocy 235 MW, z ekologicznymi
kotłami fluidalnymi. Obecnie są modernizowane bloki
nr 4, 5, 6. Projektowana moc osiągalna każdego z tych
bloków to 260 MW. We wrześniu 2002 roku rozpoczną
się prace rozruchowe bloku nr 5. Moc osiągalna elek-
trowni na dzień 01 marca 2002 wynosi 1528 MW.

Głównym celem modernizacji jest produkcja czystej
ekologicznie energii, z jak największą sprawnością wy-
twarzania.

W okresie eksploatacji bloków energetycznych war-
tość opałowa węgla zmieniała się. Na początku węgiel
miał niską wartość opałową poniżej 8000 kJ/kg. Obe-
cnie wartość opałowa spalanego węgla wynosi ok.
10 300 kJ/kg (rys. 3). 

Dodatkowo na rysunkach 4 i 5 podano zawartość
popiołu i wilgoci w węglu w latach 1975–2001.

Są to parametry, które mają bardzo duży wpływ na
proces spalania w kotle i na jego sprawność (rys. 6).

Rys. 3. Wartość opałowa węgla w latach 1962–2001

Rys. 4. Zawartość popiołu w węglu w latach 1975–2001

Rys. 5. Zawartość wilgoci w węglu w latach 1975–2001

Rys. 6. Sprawność kotła w latach 1975–2001
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Ocena techniczna i ekonomiczna oraz sprawności
wytwarzania energii elektrycznej dokonywane są meto-
dą TKE (techniczna kontrola eksploatacji), która pozwa-
la na kompleksową kontrolę pracy urządzeń energe-
tycznych. W przypadku Turowa metoda ta jest również
wagą i służy do rozliczenia ilości węgla dostarczonego
z kopalni. 

Podczas 40-letniej współpracy z KWB Turów zostało
wypracowane wspólne stanowisko w zakresie rozliczeń
ilościowych i jakościowych węgla. Dla sprawdzenia po-
prawności rozliczeń prowadzone były wspólne z Kopal-
nią Węgla Brunatnego „Turów” i Energopomiarem-Gli-
wice prace nad uwiarygodnieniem metody TKE. Duże
znaczenie w metodzie TKE ma odchylenie z tytułu zmia-
ny sprawności wewnętrznej turbiny. Sprawność ta zmie-
nia się (pogarsza) w trakcie eksploatacji. Każdy remont
kapitalny części przepływowej turbin odtwarza tę spraw-
ność. Poniżej przedstawiono przykładowy wykres obra-
zujący zmianę jednostkowego zużycia ciepła, który jest
odzwierciedleniem sprawności wewnętrznej turboze-
społu (rys. 7).

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej oraz
wskaźnik zużycia energii chemicznej na produkcję ener-
gii elektrycznej przedstawiono na rysunku 8. 

Zależność jest następująca: niższy wskaźnik odpo-
wiada wyższej sprawności wytwarzania. Obniżenie
wskaźnika występuje w 1998 roku, tj. od momentu od-
dania pierwszego zmodernizowanego bloku do eksplo-
atacji. Obecnie pracują już trzy bloki z kotłami fluidal-
nymi.

W Elektrowni Turów jest obecnie wdrażany system
metody TKE „on line”, który na bieżąco informuje
o miejscach i przyczynach powstawania strat w proce-
sie produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Na rysunkach 9, 10 i 11 przedstawiono kształtowa-
nie się podstawowych odchyleń, które mają najwięk-
szy wpływ na sprawność bloków, tj. odchylenie:
– spowodowane stratą wylotową kotła SSWY, 
– spowodowane pracą skraplacza SDK, 
– spowodowane stratą niedopału kotła SSN.

Rys. 7. Zmiana jednostkowego zużycia ciepła przez
turbozespół bloku 7 od 1965 do 1996 roku

Rys. 8. Jednostkowy wskaźnik zużycia energii chemicznej
paliwa brutto i sprawność bloku brutto

w latach 1962–2001

Rys. 9. Odchylenie spowodowane stratą wylotową
kotła SSWY w latach 1975–2001

Rys. 10. Odchylenie spowodowane pracą skraplacza SDK
w latach 1975–2001

Rys. 11. Odchylenie spowodowane stratą niedopału
kotła SSN w latach 1975–2001
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Na blokach energetycznych w Elektrowni Turów pra-
cują obecnie automatyczne systemy pomiarowe PRO-
CONTROL i TELEPERM, które współpracują z innymi
systemami zbierania i ewidencji danych w zakresie ra-
portowania i diagnostyki. Są to:
• metoda TKE ( omówiona wcześniej),
• system Pozyskiwania Danych o Produkcji Elektrow-

ni KRAKATAU,
• systemy wymiany danych o rynku energii,
• system wizualizujący pracę ciepłownictwa PROMAN,
• system diagnostyki obiegu cieplnego turbin DIAGAR,
• system monitorowania zawartości powietrza w skra-

placzach.
System KRAKATAU pozwala na bieżącą kontrolę pro-

dukcji energii elektrycznej z uwzględnieniem zużycia na
potrzeby własne i ogólne. Zapewnia zbieranie danych
i monitorowanie stanu dyscypliny regulacyjnej bloków.
Dodatkowo pozwala na archiwizowanie danych doty-
czących urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz
bieżące śledzenie stanu ruchowego – kontrolę pracy
systemu.

W celu zapewnienia uczestnictwa elektrowni w ryn-
ku energii elektrycznej wdrażane są obecnie dwa sy-
stemy: 
� System Wymiany Informacji o Rynku Energii – WI-

RE, który służy do wymiany informacji technicznych
i handlowych na potrzeby planowania wytwarzania
energii z uwzględnieniem kryteriów rynkowych i roz-
liczeń;

� System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami –
SOWE, za pośrednictwem którego następuje wymia-
na informacji pomiędzy dyspozytorami elektrowni
a Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP), doty-
czących planów pracy jednostek wytwórczych oraz
sterowanie wytwarzaniem energii.

System PROMAN jest narzędziem, które umożliwia
bieżącą prezentację danych pochodzących z układów
sterowania i regulacji źródła ciepła. Możliwość prezen-
towania sygnałów wejściowych jak i wyników obliczeń
w postaci raportów, wykresów, schematów synoptycz-
nych bieżących i archiwalnych pomaga przy optymali-
zacji pracy układu ciepłowniczego, pozwala na szybkie
reagowanie obsługi w przypadku wystąpienia niepra-
widłowości.

System DIAGAR jest na etapie wdrażania. Został
opracowany przez Instytut Maszyn Przepływowych
w Gdańsku (A. Gardzilewicz, J. Głuch). Współpracuje
ze wspomnianymi systemami na zasadach off-line,
umożliwiając:
– wykonywanie analiz diagnostycznych obliczeń w do-

wolnym czasie, 
– wybór okresów pracy bloku, spełniających warunki

stabilnej pracy. 

System diagnostyki DIAGAR realizuje następujące
funkcje: 
• wyznacza aktualne pomiarowe i sprawnościowe cha-

rakterystyki statyczne bloku, takie jak: sprawność
obiegu i jednostkowe zużycie ciepła, sprawność ka-
dłubów turbiny i wymienników ciepła, 

• porównuje wyznaczone z pomiarów charakterystyki
sprawnościowe z odpowiadającymi im charakterysty-
kami referencyjnymi (gwarancyjnymi), czyli wyzna-
czonymi na podstawie pomiaru przy najlepszych pa-
rametrach geometrycznych aparatów, np. po urucho-
mieniu lub po remoncie, 

• ocenia na podstawie znajomości geometrii straty
sprawności aparatów spowodowane defektami po-
szczególnych urządzeń składowych.

Przykład prezentacji graficznej oceny zmian spraw-
ności kadłubów turbiny pokazano na rysunku 12. 

Do oceny i kontroli pracy skraplaczy został zastoso-
wany na trzech blokach nr 8, 9 i 10 system monitoro-
wania zawartości powietrza w skraplaczach. Dzięki te-
mu można szybciej wykrywać nieszczelności. Zastoso-
wanie tego systemu sprzyja obniżaniu strat wynikają-
cych z nadmiaru powietrza w skraplaczach, co jest przy-
czyną wzrostu spiętrzenia temperatur, a co za tym idzie
większej straty mocy oraz nadmiernej korozji skrapla-
cza. W bieżącym roku planuje się zainstalowanie sy-
stemu monitorowania na zmodernizowanych blokach
nr 1, 2 i 3. 

Podsumowując należy stwierdzić, że wszelkie działa-
nia modernizacyjno-remontowe podejmowane przez
Elektrownię Turów przyczyniły się do tego, że energia
elektryczna produkowana jest z dużą sprawnością i czy-
sta ekologicznie.

Rys. 12. Przykład graficznej prezentacji diagnozy
aparatów składowych bloku parowego
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