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Kalejdoskop
energetyczno-ekologiczny

Dioksyny � niebezpieczne produkty spalania

Troska o czysto�æ �rodowiska naturalnego i zdrowie lu-
dzi zwraca uwagê naukowców amerykañskich na szkodli-
wy wp³yw wielu substancji o marginalnym, jak dotychczas
s¹dzono, znaczeniu. W ostatnich latach zaostrzono w USA
normy emisji niektórych zanieczyszczeñ, dla innych, na
przyk³ad rtêci czy ozonu, ograniczenia takie zaczn¹ obo-
wi¹zywaæ jeszcze w bie¿¹cej dekadzie. Przemys³ oraz o�rod-
ki naukowe przeznaczaj¹ coraz wiêksze �rodki na badanie
i opracowanie technologii umo¿liwiaj¹cych minimalizacjê
negatywnych skutków emisji licznych pozosta³o�ci proce-
sów przemys³owych. Do substancji tych nale¿¹ dioksyny
i furany, o których jest ostatnio g³o�no ze wzglêdu na bez-
po�redni zwi¹zek z wdra¿aniem ró¿norodnych sposobów
spalania odpadów.

Dioksyny i furany s¹ uwa¿ane za najbardziej znane tok-
syczne zwi¹zki chemiczne; ocenia siê, ¿e s¹ 10 tysiêcy
razy bardziej truj¹ce od cyjanku potasu. Nale¿¹ do produk-
tów niektórych technologii przemys³owych obejmuj¹cych
m.in. spalanie paliw organicznych i �mieci, wytwarzanie
papieru i niektórych pestycydów oraz wytop metali. Diok-
syny i furany powstaj¹ w reakcjach chloru z innymi chemi-
kaliami w wysokich temperaturach.

Te bezbarwne, pozbawione zapachu substancje orga-
niczne powstaj¹ w procesach spalania przebiegaj¹cych w
bardzo szerokim zakresie temperatur od 400 do oko³o
1400°C. Na szczê�cie dioksyny emitowane z elektrowni
cieplnych nale¿¹ do najmniej szkodliwych zwi¹zków tej
grupy.

Zawarto�æ dioksyn w atmosferze Stanów Zjednoczo-
nych wzros³a gwa³townie w latach 1935�1940 wskutek
spalania wprowadzanych wtedy do u¿ytku plastyków na
bazie zwi¹zków chloru. Jednak od koñca lat 70. wska�nik
ten wykazuje wyra�n¹ tendencjê malej¹c¹ i obecnie ich
³¹czn¹ ilo�æ opadaj¹c¹ na terytorium tego kraju szacuje siê
na 20�50 kg rocznie.

Dioksyny osiadaj¹ce na powierzchniach gleb i wód
przedostaj¹ siê na koñcu do ³añcucha pokarmowego istot
¿ywych. Ponad 90% dioksyn przenika do organizmów lu-
dzi z po¿ywieniem, g³ównie t³uszczy, miêsa, produktów
mlecznych i ryb. Niemowlêta wch³aniaj¹ tê truciznê przy
karmieniu mlekiem matki. Innym powszechnym �ród³em
dioksyn jest dym z wszelkich procesów spalania, a szcze-
gólnie tytoniowy.

Szkodliwe dzia³anie dioksyn na organizm ludzki polega
g³ównie na powolnym, ale niestety bardzo skutecznym
uszkadzaniu narz¹dów wewnêtrznych, takich jak w¹tro-
ba, p³uca, p³uca, nerki, rdzeñ krêgowy lub kora mózgo-
wa. Badania wskazuj¹ tak¿e na rakotwórcze oddzia³ywa-
nie tej trucizny. Skutki tych uszkodzeñ nierzadko pojawia-
j¹ siê dopiero po kilku lub kilkunastu latach od przyjmo-
wania niewielkich dawek takich trucizn.

Nie poznano dotychczas sposobów usuwania diok-
syn z organizmu ludzkiego, który przeciêtnie zawiera
9 ng (nanogramów) tych zwi¹zków na kilogram wagi
cia³a. Mê¿czy�ni musz¹ czekaæ na ich samoistny roz-
k³ad, za� w przypadku kobiet przechodz¹ one w okre-
sie ci¹¿y do p³odu, a pó�niej do mleka przy karmieniu
piersi¹.
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�wiadomo�æ tych nie do koñca poznanych zagro¿eñ
sprawi³a, ¿e amerykañska Agencja Ochrony �rodowiska
(EPA) na³o¿y³a bardzo rygorystyczne normy emisji dioksyn
do atmosfery. Elektrownie opalane wêglem lub olejem zo-
sta³y zobowi¹zane do sk³adania raportów w przypadku prze-
kroczenia sumarycznej rocznej emisji tych zwi¹zków na po-
ziomie 0,1 g.

Wed³ug ocen amerykañskiej Agencji Ochrony �rodowi-
ska elektrownie cieplne s¹ odpowiedzialne jedynie za oko³o
3% wszystkich dioksyn wytwarzanych w wyniku dzia³al-
no�ci gospodarczej w USA. Jednak nawet ta niewielka
warto�æ mo¿e byæ zawy¿ona.

Przy mikroskopijnych wrêcz wielko�ciach dok³adny po-
miar emisji tradycyjnymi metodami, analitycznymi lub
przez pobieranie próbek mo¿e nie byæ wiarygodny. Ro-
sn¹ce wymagania ograniczania emisji �ladowych zanie-
czyszczeñ zmuszaj¹ wiêc do poszukiwania doskonal-
szych sposobów ich pomiaru. Problem ten nabiera zna-
czenia w miarê rozwoju energetycznej utylizacji odpa-
dów przez spalanie w przystosowanych do tego celu in-
stalacjach.

Nowoczesne technologie spalania �mieci maj¹ce na celu
odzyskanie zawartej w nich energii zapewniaj¹ bezpieczn¹
eliminacjê praktycznie wszystkich substancji szkodliwych,
m.in. tlenków siarki i azotu, metali ciê¿kich, dioksyn i fura-
nów.

Najnowsze rozwi¹zania spalarni �mieci zapewniaj¹ za-
równo niszczenie istniej¹cych zanieczyszczeñ i toksyn, jak
i uniemo¿liwiaj¹ ich wydzielanie na zewn¹trz.

Wdro¿ono ju¿ kilka sposobów eliminacji dioksyn i fura-
nów za pomoc¹ aktywnego wêgla. Toksyny te zawarte w
odpadach s¹ niszczone podczas spopielania �mieci przed
w³a�ciwym ich spaleniem. Natomiast dioksyny powstaj¹-
ce w trakcie spalania s¹ skutecznie eliminowane w odpo-
wiednio zaprojektowanej instalacji.

Czê�æ tych zwi¹zków wystêpuje w formie cz¹stek sub-
stancji sta³ych i jest zatrzymywana wraz z py³ami w odpy-
laczach spalin.

Natomiast w celu eliminacji gazowych dioksyn zawar-
tych w strumieniu wylotowych spalin konieczne jest wy-
korzystanie specjalnych urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych, jak
p³uczka i filtr tkaninowy. Do spalin wyp³ywaj¹cych z p³uczki
dodawany jest py³ wêgla aktywnego lub koksu, ewentu-
alnie z domieszk¹ wapna. Substancje te osadzaj¹ siê na
tkaninie filtra w postaci warstewki, która s³u¿y do elimi-
nacji zanieczyszczeñ (dioksyn, furanów i innych) z prze-
p³ywaj¹cego przez ni¹ strumienia spalin.

Wykorzystany wêgiel aktywny wraz z dioksynami jest
przeznaczony do spalania w kotle instalacji.

Proces ten ostatecznie niszczy zatrzymane pozosta³o-
�ci tych toksyn.

P. Olszowiec

Na podstawie raportu Instytutu EPRI �Environmental issues:

Power plants and dioxins�.

Kamczatka � kraina wulkanów i energetyki
geotermalnej

Charakterystyczn¹ cech¹ rozwoju wspó³czesnej ener-
getyki jest rosn¹ce wykorzystanie odnawialnych �róde³
energii, w�ród których czo³owe miejsce zajmuj¹ zasoby wód
geotermalnych. £¹czna moc elektrowni geotermalnych na
�wiecie przekroczy³a ju¿ 9000 MW. Przyk³adem udanej
utylizacji tych bogactw natury jest Kamczatka, której ener-
getyczny potencja³ geotermalnych z³ó¿ ocenia siê na
2000 MW, co kilkukrotnie przewy¿sza potrzeby regionu.
Dotychczas odkryto tu ponad 20 pól geotermalnych, z któ-
rych za najwiêksze uchodzi z³o¿e Mutnowskie. Jego za-
soby mog¹ zapewniæ pracê elektrowni geotermalnych
o ³¹cznej mocy ponad 300 MW. Z³o¿e wydziela parê nasy-
con¹ o ci�nieniu 7 atm, temperaturze 240°C i entalpii w³a-
�ciwej oko³o 2760 kJ/kg.

Wykorzystanie z³ó¿ geotermalnych na Kamczatce zapo-
cz¹tkowano w latach 60. XX wieku, gdy uruchomiono elek-
trowniê Pau¿etsk¹ o mocy 5 MW. W pó�niejszym okresie
ze wzglêdów ekonomicznych zaniechano jednak kosztow-
nej eksploracji tych zasobów. Dopiero w koñcu lat 90.
wznowiono realizacjê programu budowy dalszych �róde³
mocy.

Uruchomienie w 1999 r. elektrowni Wierchnie-Mutnow-
skiej o mocy 12 MW przyci¹gnê³o uwagê inwestorów do
tego odleg³ego obwodu Federacji Rosyjskiej. Dziêki kre-
dytowi Europejskiego Banku Rekonstrukcji i Rozwoju w
ci¹gu dwóch lat oddano do eksploatacji (2001 r.) pierw-
szy blok 25 MW nowej si³owni geotermalnej. Po urucho-
mieniu drugiej identycznej jednostki w 2002 r. elektrow-
nia Mutnowska sta³a siê najwiêkszym obiektem tego typu
w Rosji.

Ta kolejna inwestycja energetyczna na Kamczatce za-
s³uguje na szczególn¹ uwagê z wielu wzglêdów. Elektrow-
nia usytuowana jest na wysoko�ci 800 m n.p.m u stóp
malowniczego wulkanu Mutnowska Sopka w odleg³o�ci
130 km na po³udnie od stolicy obwodu Pietropaw³owska
Kamczackiego. G³ówn¹ trudno�ci¹ przy realizacji budowy
okaza³ siê surowy klimat. �nieg o grubo�ci pokrywy do
4 m zalega tu od pa�dziernika do pocz¹tku czerwca. Nato-
miast w okresie krótkiego lata wystêpuj¹ mg³y i wiej¹ bar-
dzo silne wiatry.

W uk³adzie technologicznym elektrowni wykorzystuje
siê parê otrzymywan¹ za pomoc¹ dwustopniowej separa-
cji mieszaniny parowo-wodnej dop³ywaj¹cej ze z³o¿a geo-
termalnego. W komorach separatorów uzyskuje siê dziêki
przemywaniu czystym kondensatem turbinowym bardzo
wysoki, jak dla instalacji geotermalnych, stopieñ sucho�ci
pary rzêdu 0,9998. Para o ci�nieniu 6,5 bar oraz zawarto-
�ci soli poni¿ej 0,5 ppm i gazów 0,4% napêdza dwu-
strumieniow¹ turbinê akcyjno-reakcyjn¹ typu K-25-0,6Geo
o mocy znamionowej 24,65 MW. Zu¿ycie pary przez turbi-
nê wynosi 42,88 kg/s, a jej ci�nienie wylotowe 5,0 kPa.
Kondensatory s¹ ch³odzone wod¹ z zewnêtrznego obiegu
zamkniêtego wyposa¿onego w ch³odniê wentylatorow¹,
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która zapewnia obni¿enie temperatury wody do 15°C przy
obliczeniowej temperaturze otoczenia �2°C. Woda ch³o-
dz¹ca pochodzi ze studni g³êbinowej.

Generator typu T-25-243, ch³odzony powietrzem o mocy
znamionowej 24,54 MW przy napiêciu 10,5 kV i wspó³-
czynniku mocy 0,85, posiada uk³ad wzbudzenia z wiruj¹-
cymi prostownikami. Wyprowadzenie mocy bloków odby-
wa siê na napiêciu 220 kV dziêki wykorzystaniu transfor-
matorów blokowych o mocy 40 MVA. Oba transformatory
ustawiono we wnêtrzowej rozdzielni 220 kV z podwójnym
uk³adem szyn. Moc elektrowni wyprowadzona jest za po-
moc¹ jednej linii 220 kV. Dodatkowo w rozdzielni znajduje
siê osobny transformator o parametrach 32 MVA i 10.5/35
kV przeznaczony do topienia lodu na wspomnianej linii prze-
sy³owej metod¹ zwarcia. Ze wzglêdu na brak innych po³¹-
czeñ energetycznych elektrowniê wyposa¿ono w dwa agre-
gaty Diesla po 500 kVA przeznaczone do awaryjnego uru-
chomienia bloków w razie �blackoutu�.

�ród³a parowo-wodne w Rosji wystêpuj¹ jedynie na
Kamczatce i Sachalinie (Kuryle �rodkowe), a ich ekono-
micznie op³acalny potencja³ wytwórczy ocenia siê na 1000�
�2000 MW, co stanowi u³amek procenta mocy krajowego
systemu energetycznego. Jednak �ród³a te mog¹ w pe³ni
zaspokoiæ potrzeby energetyczne Kamczatki i czê�ci ob-
wodu sachaliñskiego, które jako ca³kowicie odizolowane
od krajowego systemu elektroenergetycznego bazuj¹ na
paliwie dowo¿onym drog¹ morsk¹ podczas krótkiego okre-
su nawigacji. Uruchomienie budowanych i planowanych
elektrowni pozwoli na rezygnacjê z dowozu ponad pó³ mi-
liona ton paliw organicznych rocznie.

P. Olszowiec

Na podstawie artyku³u Ku�niecowa W.A.: Mutnowskaja geoter-

malnaja elektrostancja. Elektriczeskije Stancji 3/2002

Niemcy kontynuj¹ politykê likwidacji
elektrowni j¹drowych

Niemcy zajmuj¹ czwarte miejsce na �wiecie pod wzglê-
dem mocy wytwórczej elektrowni j¹drowych, za USA, Fran-
cj¹ i Japoni¹. Oko³o 30% energii elektrycznej otrzymywa-
nej jest z pracy reaktorów elektrowni j¹drowych. G³ówny-
mi udzia³owcami w niemieckich elektrowniach s¹ E.ON,
RWE, HEW oraz EnBW.

Energetyka j¹drowa sta³a siê kontrowersyjna po wybo-
rach w 1998 r., kiedy to Partia Zielonych przyst¹pi³a do
koalicji rz¹dz¹cej i wymog³a zamkniêcie 19 elektrowni do
2005 r. Kanclerz Schroeder pocz¹tkowo wyrazi³ na to zgo-
dê, pó�niej jednak z niej siê wycofa³.

W kwietniu 2002 r. niemiecki parlament opracowa³
³agodniejsz¹ propozycjê okre�laj¹c¹ zasady eliminowania
elektrownii j¹drowych, które przewiduj¹, ¿e te zak³ady,
których okres dzia³alno�ci przekroczy 32 lata bêd¹
zamykane. Poniewa¿ najm³odsz¹ elektrowniê otwarto

w 1989 r., ostateczne wyeliminowanie energii j¹drowej
nast¹pi w 2021 r. Oczywi�cie zamykanie ich nie ozna-
cza wycofywania siê rz¹du z odpowiedzialno�ci za pe³n¹
kontrolê tych zak³adów.

Nadal potrzebne bêd¹ �rodki i przedsiêwziêcia zapew-
niaj¹ce bezpieczne zarz¹dzanie odpadami radioaktywnym.
Jednak przyjêta przez rz¹d ustawa nie oznacza ca³kowite-
go zerwania z tym �ród³em energii.

Do reaktywacji energetyki j¹drowej mo¿e przyczyniæ
siê w przysz³o�ci niedobór poda¿y energii na rynku, a tak-
¿e zmiana pogl¹dów kolejnej ekipy rz¹dz¹cej.

Niemcy i bez energetyki j¹drowej dobrze sobie radz¹
z za³o¿onym ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych
i zanieczyszczeñ powietrza. Plan ograniczeñ powiód³ siê
tak¿e we wschodnich landach, gdzie w latach 90. nast¹-
pi³a restrukturyzacja przemys³u, uzale¿nionego w g³ównej
mierze od wêgla. Dziêki zamykaniu kopalni, inwestycjom
i zmianie zarz¹dzania uda³o siê zredukowaæ negatywny
wp³yw tych zak³adów na �rodowisko

W roku 1990 Niemcy emitowa³y 1022 mln t CO
2. Piêæ

lat pó�niej ustalono cel, którym by³a redukcja do 2005 r.
emisji tych zwi¹zków o 25%. Niemiecki rz¹d zobligowa³
siê do zmniejszenia dwutlenku wêgla na swoim terenie
o 10 mln t do 2005 r. oraz o 23 mln do 2010 r. W celu
osi¹gniêcia tych za³o¿eñ Niemcy musz¹ sukcesywnie ogra-
niczaæ ilo�æ CO2 w �rodowisku (obecnie o 9,6% wobec
roku 2000). Wydajesiê, ¿e s¹ oni na w³a�ciwej drodze do
zmniejszenia szkodliwych substancji pochodz¹cych z ró¿-
nych dziedzin przemys³u. Z du¿ym prawdopodobieñstwem
mo¿na zak³adaæ, i¿ uda siê im równie¿ osi¹gn¹æ cele usta-
lone w Protokole z Kioto.

Zamiarem niemieckiego rz¹du jest stopniowe elimino-
wanie energii j¹drowej now¹ technologi¹, g³ównie �ród³a-
mi odnawialnymi. Niemiecki minister ochrony �rodowiska
Juergen Tritten z Partii Zielonych jest zdania, ¿e nawet 3/5
energii nuklearnej mo¿e zostaæ do 2030  r. zast¹pione ener-
gi¹ wiatrow¹. (�ród³o: Portal CIRE)

�Zapewniam, ¿e kto zainwestuje
w nowoczesne ogrzewanie elektryczne

mo¿e naprawdê zaoszczêdziæ!�
stwierdzi³ dyrektor Andrzej Pazda1)

�Dziêki nowoczesnym technologiom do dyspozycji
u¿ytkowników oddano tanie i oszczêdne urz¹dzenia grzew-
cze. Najwiêksz¹ zalet¹ tych rozwi¹zañ s¹: wygoda, czy-
sto�æ, bezpieczeñstwo i korzy�ci dla �rodowiska natural-
nego. Powszechniejsze stosowanie urz¹dzeñ elektrycz-
nych w miejsce starszych i nienowoczesnych technologii
grzewczych pozwala znacz¹co ograniczyæ ilo�æ emitowa-
nych do �rodowiska zanieczyszczeñ. To szczególnie atrak-

1) �Ekologiczny dom elektryczny� � rozmowa z dyrektorem Biura PTPiREE
Andrzejem Pazd¹ przeprowadzona przez Jaros³awa Szymonowicza.
EKOPROFIT nr 1/2003.
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cyjna propozycja dla mieszkañców miast i obszarów gê-
sto zabudowanych, zw³aszcza tam gdzie najwiêkszym ka-
pita³em lokalnych spo³eczno�ci s¹ walory ekologiczne tych
terenów.

Wspó³czesne mieszkania � poza murami oczywi�cie
� maj¹ ju¿ bardzo niewiele wspólnego z domem z XIX
wieku. Obecnie potencjalni inwestorzy mog¹ wybieraæ w
coraz nowocze�niejszych sposobach budowania domów.
Gwarancj¹ niskich kosztów ogrzewania � i to bez wzglê-
du na wybór systemu ogrzewania � jest odpowiednia tech-
nologia wykoñczenia lub termomodernizacja starszych
obiektów. Co prawda, instalacja systemu grzewczego jest
jednym z ostatnich etapów inwestowania w dom, ale nad
jego wyborem warto siê dobrze zastanowiæ jeszcze w fa-
zie projektowania.

 Decyduj¹c siê na wybór nowocze�niejszego sposobu
ogrzewania, wiele prac projektowych mo¿na przeprowa-
dziæ znacznie taniej, od razu wykonuj¹c je pod k¹tem pla-
nowanej inwestycji. Przede wszystkim elektryczne ogrze-
wanie nie wymaga budowania komina, kot³owni, sk³adu
opa³u czy innych pomieszczeñ gospodarczych. To wymier-
ne i znaczne oszczêdno�ci osi¹gniête ju¿ na etapie pro-
jektowania. Równie¿ w przypadku zmiany systemu ogrze-
wania w starszym budynku zyskujemy dodatkow¹ po-
wierzchniê mieszkaln¹, któr¹ mo¿na przeznaczyæ na inne
cele.

 Energia elektryczna staje siê tak powszechna, ¿e wrêcz
przestajemy j¹ zauwa¿aæ. To naturalne, a najwiêksz¹ zalet¹
pr¹du elektrycznego jest jego uniwersalno�æ. Doskona³¹,
czyst¹ i � co najwa¿niejsze � bezpieczn¹ energi¹ mo¿na
zasilaæ wszystkie urz¹dzenia dzia³aj¹ce we wspó³czesnym
�wiecie. To nie koniec zalet � pr¹d da siê ³atwo wytwarzaæ
i bezpiecznie przesy³aæ. Jak dot¹d nie wymy�lono drugie-
go takiego no�nika energii. W³a�ciwie nie mo¿na mówiæ
o wybieraniu energii elektrycznej, bo dziêki upowszechnie-
niu tego no�nika przy³¹cze energetyczne i tak jest monto-
wane w ka¿dym domu. Dlatego, decyduj¹c siê na zastoso-
wanie elektryczno�ci do ogrzewania, nie trzeba wykony-
waæ ¿adnych dodatkowych inwestycji�.

u Dom nowoczesny, czysty, komfortowy i tani � to
rzeczywi�cie kusz¹ca perspektywa. Tylko czy energia elek-
tryczna mo¿e zapewniæ stabilno�æ i bezpieczeñstwo rów-
nie¿ w d³u¿szej perspektywie? Spotka³em siê z opiniê, ¿e
jak tylko zacznie siê powa¿niejszy kryzys, to w pierwszej
kolejno�ci wy³¹cz¹ pr¹d. To pytanie jest szczególnie wa¿ne
teraz, gdy �wiat znajduje siê w obliczu powa¿nych konflik-
tów...

� To mit, nic bardziej b³êdnego! Przecie¿ energia elek-
tryczna jest wytwarzana w naszym kraju, w polskich elek-
trowniach i z rodzimych surowców. To gwarancja, ¿e �wia-
towe kryzysy nie bêd¹ mia³y wiêkszego wp³ywu na jej pro-
dukcjê. Mo¿na natomiast mówiæ o relacji odwrotnej � ka¿dy
kryzys w odleg³ych rejonach �wiata powoduje zwy¿ki cen
ropy naftowej oraz problemy z regularnym zaopatrzeniem
w gaz, olej opa³owy i produkty ropopochodne. Energetyka
jest traktowana jak strategiczny sektor gospodarki. Dlate-
go nawet, je�li w przysz³o�ci nast¹pi³by powa¿ny kryzys,

to utrzymanie zasilania w energiê elektryczn¹ bêdzie prio-
rytetowym zadaniem. Byæ mo¿e na stacjach benzynowych
zabraknie paliwa, a u dystrybutorów pojawi¹ siê problemy
z zaopatrzeniem w inne no�niki energii. Jednak elektrow-
nie dysponuj¹ strategicznym zapasem paliwa wystarczaj¹-
cym dla zapewnienia nieprzerwanych dostaw, nawet pod-
czas kryzysów.

u Mówimy o ekologii, bezpieczeñstwie... Ale czy cena
nie jest zbyt wysoka?

� To kolejny stereotyp, a takie twierdzenia wynikaj¹
po prostu z niewiedzy. Prawo energetyczne gwarantuje,
¿e ceny energii elektrycznej s¹ stabilne i przewidywalne
równie¿ w d³u¿szych okresach. Nie ma mo¿liwo�ci sprze-
da¿y energii elektrycznej po zawy¿onych cenach, bo taryfy
wszystkich spó³ek dystrybucyjnych s¹ ka¿dorazowo zatwier-
dzane przez Urz¹d Regulacji Energetyki. Po zatwierdze-
niu taryf po prostu nie ma technicznej mo¿liwo�ci zawy-
¿enia cen. To samo dotyczy specjalnych taryf adresowa-
nych do u¿ytkowników ogrzewania elektrycznego. Mog¹
oni kupiæ pr¹d po znacznie mniejszych cenach, wykorzy-
stuj¹c tak zwane doliny obci¹¿enia Krajowego Systemu
Energetycznego. Równie¿ ta mo¿liwo�æ zakupu energii
jest zagwarantowana przez prawo. Pr¹d elektryczny to na-
prawdê stabilny, pewny i � co najwa¿niejsze � wygodny
i proekologiczny no�nik energii.

 Obecnie u¿ytkownicy maj¹ do wyboru ca³¹ gamê no-
woczesnych urz¹dzeñ grzewczych wraz z elektroniczny-
mi uk³adami steruj¹cymi. Szczególnie atrakcyjn¹ propo-
zycj¹ wydaj¹ siê piece akumulacyjne z dynamicznym roz-
³adowaniem oraz nowoczesne pompy ciep³a. Niskie kosz-
ty eksploatacji tych oszczêdnych urz¹dzeñ zapewnia
przede wszystkim zastosowanie nowoczesnych uk³adów
sterowania i automatyki pogodowej oraz racjonalne go-
spodarowanie ciep³em. Zapewniam, ¿e kto zainwestuje w
nowoczesne ogrzewanie elektryczne mo¿e naprawdê za-
oszczêdziæ!�

20 lat eksploatacji
Elektrowni Wodnej ¯arnowiec SA

Elektrownia Wodna ¯arnowiec jest najwiêksz¹ w Pol-
sce, klasyczn¹ elektrowni¹ szczytowo-pompow¹, wypo-
sa¿on¹ w cztery odwracalne, usytuowane diagonal-
nie hydrozespo³y, dysponuj¹c¹ szerokim zakresem mocy
regulacyjnej o wielko�ci 1516 MW od 800 MW po-
bieranych z systemu, do 716 MW mocy generowanej.
Poszczególne zespo³y pracuj¹ w uk³adzie blokowym sta-
nowi¹c cztery niezale¿ne ci¹gi technologiczne i wypro-
wadzenia mocy z niezale¿nym sterowaniem dla poszcze-
gólnych zespo³ów. Indywidualna praca tych zespo³ów
ustala globalny charakter pracy elektrowni decyduj¹c
o jej regulacyjno-interwencyjnej funkcji w Krajowym
Systemie Elektroenergetycznym.
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