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TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

Oddział Elektrownia Łaziska
w Łaziskach Górnych

Oddział Elektrownia Łagisza 
w Będzinie

Oddział Elektrownia Siersza
w Trzebini

Oddział Elektrownia Blachownia
w Kędzierzynie Koźlu 

Oddział Elektrownia Stalowa Wola 
w Stalowej Woli

Oddział Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała
w Bielsku-Białej

Oddział Elektrownia Halemba
w Rudzie Śląskiej

Oddział Elektrownia Jaworzno II i III
w Jaworznie

Zainstalowana moc elektryczna 1535,00 MW
Osiągalna moc cieplna 371,60 MW

Zainstalowana moc elektryczna 1155,00 MW
Osiągalna moc cieplna 196,00 MW

Zainstalowana moc elektryczna 165,00 MW
Osiągalna moc cieplna 174,00 MW

Zainstalowana moc elektryczna 136,20 MW
Osiągalna moc cieplna 447,00 MW

Zainstalowana moc elektryczna 330,00 MW
Osiągalna moc cieplna 366,00 MW

Zainstalowana moc elektryczna 1060,00 MW
Osiągalna moc cieplna 335,20 MW

Zainstalowana moc elektryczna 666,00 MW
Osiągalna moc cieplna 36,50 MW

W likwidacji.
Majątek przeznaczony do sprzedaży.



TAURON Wytwarzanie jest drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej 
w Polsce. Wieloletnia historia, będąca dziedzictwem elektrowni i elektrociepłowni two-
rzących spółkę, doświadczenie i strategiczne plany inwestycyjne determinują przyszłość 
naszej firmy. 

Od roku 2000 działaliśmy jako Południowy Koncern Energetyczny. 1 września 
2011 r. w struktury PKE włączona została Elektrownia Stalowa Wola, a spółka zmieniła 
nazwę na TAURON Wytwarzanie S.A. Zarówno PKE jak i ESW od momentu wniesie-
nia przez Skarb Państwa akcji obu firm do TAURON Polska Energia SA, czyli od maja 
2007 roku, stanowiły część Grupy TAURON. Strategia korporacyjna Grupy TAURON 
zakładała budowę zintegrowanego modelu biznesowego, gdzie poszczególne spółki 
Grupy, o podobnym profilu działalności, miały stworzyć Obszary biznesowe. Włączenie 
Elektrowni Stalowa Wola do Południowego Koncernu Energetycznego, skupiającego już 
w swych strukturach osiem elektrowni i elektrociepłowni, stanowiło pierwszy krok do 
realizacji zapisów Strategii korporacyjnej. Dzięki temu posunięciu zyskaliśmy możliwości 
lepszego wykorzystania potencjału zasobów i majątku oraz efektywniejszego zarządzania 
ryzykiem – nie od dziś wiadomo, że im większa firma, tym większe możliwości. Wzrosła 
także nasza wiarygodność w ocenie potencjalnych inwestorów, co jest niezwykle istotne, ponieważ jesteśmy w trakcie realizacji 
znaczącego programu inwestycyjnego.

Jak wszystkie spółki energetyczne, także TAURON Wytwarzanie staje przed gospodarczymi i rynkowymi wyzwaniami. Analiza 
obecnych trendów wielkości cen energii elektrycznej jednoznacznie wskazuje na tendencje spadkową. Ceny na rynku hurtowym 
na rok 2013 są obecnie niższe od cen zakładanych na rok 2012. Jest to sytuacja, którą można określić jako komfortową z punktu 
widzenia odbiorców, jednak z punktu widzenia wytwórców, zwłaszcza tych wykorzystujących do generacji energii elektrycznej 
i ciepła węgiel kamienny, tendencja ta jest niepokojąca. Biorąc pod uwagę analizę trendów na rynku hurtowym energii elektrycz-
nej oraz zakończenie systemu wsparcia dla KDT-ów musimy się liczyć z trudnym rokiem 2013. Nie możemy także zapominać 
o oczekiwaniach rynku inwestorów.

By sprostać stojącym przed nami wyzwaniom i oczekiwaniom, już drugi rok prowadzimy w TAURON Wytwarzanie szeroko 
zakrojony program restrukturyzacyjny. Rozpoczęliśmy od zmiany struktury organizacyjnej naszej firmy. Jej modernizacja przyczyni 
się do poprawy efektywności funkcjonowania służb i optymalnego wykorzystania zasobów osobowych. Podstawowym założeniem 
projektu wprowadzenia nowego modelu organizacyjnego jest koncentracja poszczególnych jednostek wytwórczych na działalności 
podstawowej, czyli wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Z tego powodu zdecydowana większość wydziałów poszczególnych 
elektrowni i elektrociepłowni została objęta zmianami i scentralizowana. 

Dzięki systematycznej realizacji założeń programu restrukturyzacji, sukcesywnie poprawiamy efektywność funkcjonowania 
oraz obniżamy koszty stałe naszej firmy. Przeobrażenia naszej firmy mają jednak nie tylko wymiar organizacyjny. Z uwagi na m.in. 
Dyrektywę IED musimy przygotować się do odstawienia starych, nieefektywnych oraz nieekologicznych jednostek wytwórczych 
i zastąpienia ich nowymi mocami. W perspektywie lat 2015–2018 zlikwidowane zostaną jednostki 120 MW. Dzięki tym działaniom 
benchmarki naszej firmy powinny osiągnąć poziom wyznaczany przez firmy z otoczenia. 

Strategia TAURON Wytwarzanie, będąca częścią Strategii korporacyjnej Grupy TAURON, zakłada realizację największego w hi-
storii naszej firmy programu inwestycyjnego. Prowadzony jest on z uwzględnieniem dywersyfikacji źródeł energii. Budujemy jednostki 
opalane węglem, gazem oraz biomasą. Dobiegła końca budowa pierwszej w naszej firmie jednostki opalanej wyłącznie biomasą. 
Blok o mocy 50 MW powstał w Elektrowni Jaworzno. W pierwszym kwartale bieżącego roku dobiegnie końca budowa instalacji 
do produkcji energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii o mocy 20 MW w Stalowej Woli. W kolejne fazy realizacji wchodzą 
nasze pozostałe projekty. We wrześniu ubiegłego roku, wspólnie z KGHM, zawiązaliśmy spółkę celową Blachownia Nowa, która 
poprowadzi projekt budowy bloku gazowo–parowego o mocy 850 MW w Blachowni. W ciągu kilku najbliższych miesięcy wybierzemy 
generalnych wykonawców nowych bloków w Elektrociepłowni Katowice, gdzie powstanie blok gazowo–parowy o mocy 135 MW, 
i największego bloku węglowego, o mocy 910 MW, który powstanie w Elektrowni Jaworzno. Powoli zbliżamy się do zakończenia 
budowy bloku w Bielsku–Białej, którego przekazanie do eksploatacji nastąpi w połowie przyszłego roku. W Elektrociepłowni Stalowa 
Wola rozpoczął się etap fizycznej realizacji bloku gazowo–parowego o mocy 450 MW.

Realizacja tak szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego wymaga ogromnych nakładów i nie byłaby możliwa, gdyby nie 
fakt, iż jesteśmy częścią Grupy TAURON – drugiej, co do wielkości grupy energetycznej w kraju. Poprzez inwestycje w odbudowę 
portfela wytwórczego umocnimy pozycję rynkową i zapewnimy konkurencyjność nie tylko naszej firmy, ale także przyczynimy się 
do wzrostu wartości całej Grupy. Jestem przekonany, że po zakończeniu restrukturyzacji i przeprowadzeniu programu inwesty-
cyjnego TAURON Wytwarzanie będzie podmiotem całościowo odpowiadającym wymaganiom rynku. Przed nami jednak okres 
wytężonej pracy.

Szanowni Czytelnicy miesięcznika Energetyka

Stanisław Tokarski

Stanisław Tokarski – Prezes Zarządu 
TAURON Wytwarzanie S.A.

Katowice, styczeń 2013 r.
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Stanisław TOKARSKI
Program inwestycyjny TAURON Wytwarzanie a unijna polityka klima-
tyczna
Energetyka 2013, nr 1, s. 6
Omówiono zarys programu inwestycyjnego przygotowanego i realizowanego 
przez TAURON Wytwarzanie w celu dostosowania źródeł energii elektrycznej 
Firmy do wymagań wynikających z polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: polityka klimatyczna UE, program inwestycyjny TAURON 
Wytwarzanie, nowe elektrownie

Sławomir DZIADUłA, Jarosław KOSAłKA
Doświadczenia z modernizacji bloków 200 MW (nr 2 i 4) w Elektrowni 
Jaworzno III
Energetyka 2013, nr 1, s. 10
Przedstawiono cały proces przygotowania i przeprowadzenia modernizacji 
bloku 200 MW w Elektrowni Jaworzno III, a więc diagnostykę, analizy pro-
jektowe, projektowanie i realizację. Celem było przygotowanie bloków do 
przedłużonego okresu pracy do około roku 2030. Omówiono szczegółowo 
zakres modernizacji części kotłowej, turbinowej, elektrycznej oraz automatyki 
i sterowania.
Słowa kluczowe: elektrownie węglowe, bloki 200 MW, modernizacja i prze-
dłużenie okresu eksploatacji 

Andrzej DZIUBANy, Stanisław GRUSZKA, Tomasz SOJKA, Tomasz KLISTA-
LA, Ryszard RyGUłA, Tomasz MACURA, Janusz KANTOR, łukasz GAZDA
Modernizacja bloków 200 MW i zabudowa instalacji do redukcji NOx 
w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska
Energetyka 2013, nr 1, s. 18
Przedstawiono cel i zakres modernizacji bloków 200 MW w Elektrowni Łaziska. 
W ramach modernizacji przewiduje się budowę instalacji odazotowania spalin 
oraz zrealizowanie prac modernizacyjnych i remontowych urządzeń i instalacji 
bloków oraz układów pomocniczych, które pozwolą na przedłużenie bezpiecz-
nej eksploatacji bloków 200 MW do 2027 roku. Prace obejmą turbiny, kotły, 
generatory, automatykę i sterowanie, rozdzielnie i transformatory.
Słowa kluczowe: instalacje odazotowania spalin, rewitalizacja bloków 
200MW, przedłużenie okresu eksploatacji

Stanisław CISEK, Grzegorz JANKIEWICZ, łukasz DOBROWOLSKI
Modernizacja kotła K-10 w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektro-
wnia Stalowa Wola 
Energetyka 2013, nr 1, s. 28
Opisano modernizację, w wyniku której nastąpi przebudowa kotła OP-150 nr 
10 w Elektrowni Stalowa Wola na kocioł całkowicie opalany biomasą z zasto-
sowaniem palników pyłowych. Podano szczegóły przebudowy oraz przedsta-
wiono konstrukcję nowych palników do spalania pyłu biomasowego.
Słowa kluczowe: modernizacja kotła, kocioł opalany biomasą, palniki do 
spalania pyłu biomasowego

Piotr MUSZyńSKI
Efektywność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach 
wytwórczych TAURON Wytwarzanie S.A. oraz optymalizacja kosztów 
wytwarzania
Energetyka 2013, nr 1, s. 32
Omówiono podstawy działania systemu informatycznego SAT (System Analiz 
Technicznych) oraz wpływ wyników obliczeń i raportów uzyskiwanych z tego 
systemu na wzrost efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
w jednostkach wytwórczych TAURON Wytwarzanie, optymalizację kosztów 
wytwarzania i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez 
zmniejszenie jednostkowego zużycia węgla kamiennego
Słowa kluczowe: prowadzenie ruchu elektrowni cieplnych, informatyczny sy-
stem analiz technicznych, optymalizacja kosztów wytwarzania

Szymon JAGODZIK, Jacek ŚMIGIELSKI
Doświadczenia po trzech latach eksploatacji bloku 460 MW w Elektro-
wni Łagisza
Energetyka 2013, nr 1, s. 37
Scharakteryzowano główne elementy budowy bloku 460 MW w Elektrowni 
Łagisza. Przedstawiono podstawowe parametry części turbinowej i kotłowej. 
Opisano wyniki rozruchu i przedstawiono kilka ważniejszych awarii, jakie miały 
miejsce podczas pierwszego trzyletniego okresu eksploatacji, podając jedno-
cześnie środki zaradcze, jakie podjęto w celu usunięcia przyczyn wspomnia-
nych awarii.
Słowa kluczowe: blok 460 MW w El. Łagisza, awarie części kotłowej bloku, 
eksploatacja turbozespołu

Jerzy RUSAK
Zmniejszanie zużycia energii na potrzeby własne w TAURON Wytwa-
rzanie S.A. na przykładzie modernizacji układów wody chłodzącej
Energetyka 2013, nr 1, s. 43

Stanisław TOKARSKI
Investment program TAURON Wytwarzanie (TAURON Generation) and 
EU climate policy
Energetyka 2013, nr 1, p. 6
Discussed is the outline of an investment program elaborated and realized by 
TAURON Wytwarzanie aiming at adaptation of electric energy resources be-
longing to the Company to requirements resulting from the EU climate policy.
Keywords: EU climate policy, investment program TAURON Wytwarzanie, 
new electric power stations

Sławomir DZIADUłA, Jarosław KOSAłKA
Experience gained during modernization of 200 MW power units (nr 2 
and 4) in the electric power station Elektrownia Jaworzno III
Energetyka 2013, nr 1, p. 10
Presented is the whole process of preparation and then carrying into effect of the 
200 MW power unit modernization in the electric power station Jaworzno III i.e. diag-
nostics, project analyses, design process and the project execution. The aim of the-
se activities was to prepare the units to an elongated operating time until about the 
year 2030. Discussed in details are the modernization ranges of the boiler, turbine 
and electric parts of the units as well as of automation and control systems. 
Keywords: coal-fired power station, 200 MW power units, modernization and 
elongation of operating life

Andrzej DZIUBANy, Stanisław GRUSZKA, Tomasz SOJKA, Tomasz KLISTA-
LA, Ryszard RyGUłA, Tomasz MACURA, Janusz KANTOR, łukasz GAZDA
Modernization of 200 MW power units and assembly of the NOx re-
duction installation in TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia 
Łaziska
Energetyka 2013, nr 1, p. 18
Presented is the task and range of 200 MW power units modernization in 
Elektrownia Łaziska. In the frames of this modernization the assembly of NOx 
reduction installation is expected as well as execution of modernization and 
overhaul works carried on equipment and installations of units and their au-
xiliaries which, as the final effect, will allow elongation of 200 MW units safe 
operating time until 2027. The works will concern turbines, boilers, generators, 
automation and control, distribution substations and transformers. 
Keywords: NOx reduction installations, revitalization of 200 MW power units, 
elongation of operating life

Stanisław CISEK, Grzegorz JANKIEWICZ, łukasz DOBROWOLSKI
Modernization of K-10 power boiler in TAURON Wytwarzanie S.A. Od-
dział Elektrownia Stalowa Wola 
Energetyka 2013, nr 1, p. 28
Described is the process of modernization which will result in conversion of 
OP-150 Nr 10 power boiler in the power plant Stalowa Wola, into a fully bio-
mass-fired one with the use of dust burners. Given are the details of moderni-
zation and presented is the construction of the new biomass dust burners. 
Keywords: boiler modernization, biomass-fired boiler, biomass dust burners

Piotr MUSZyńSKI
Efficiency of electric energy and heat generation in power generating 
units belonging to TAURON Wytwarzanie S.A. and optimization of the 
energy generation costs
Energetyka 2013, nr 1, p. 32
Described are the basic operating rules of SAT (Technical Analyses System) 
information system and the influence of calculation results and reports ob-
tained from this system on the growth of electric energy and heat generation 
efficiency in power production units of TAURON Wytwarzanie, optimization of 
generation costs and reduction of negative influence on the environment by 
reducing the specific coal consumption.
Keywords: operation of CHP plants, information technical analyses system, 
optimization of generation costs

Szymon JAGODZIK, Jacek ŚMIGIELSKI
Experience gained after 3 years of operation of the 460 MW power unit 
in Elektrownia Łagisza
Energetyka 2013, nr 1, p. 37
Characterized are main elements of the 460 MW power unit assembling in 
Elektrownia Łagisza. Presented are basic parameters of the turbine and boiler 
parts. Described are the start-up results and presented are some more im-
portant failures which took place during the first three-years operating time, 
specifying at the same time some preventive measures which were taken to 
remove the causes of the mentioned failures.
Keywords: 460 MW power unit in Elektrownia Łagisza, failures of the power 
unit boiler part, TG set operation

Jerzy RUSAK
Reduction of auxiliary energy consumption in TAURON Wytwarzanie 
S.A. on the example of cooling water systems modernization
Energetyka 2013, nr 1, p. 43

STRESZCZENIA SUMMARY



STRESZCZENIA SUMMARY

Omówiono przykładowe modernizacje układów wody chłodzącej w elektro-
wniach Łaziska i Łagisza. W pierwszym przypadku wprowadzono automa-
tyczną regulację przepływu wody przez skraplacz na podstawie określenia 
procedury wykorzystującej znajomość krzywej równowagi pomiędzy wielkoś-
cią próżni, przy której dalszy wzrost wymagał większej mocy na pompowanie 
wody chłodzącej niż moc uzyskana w turbinie przy dalszym spadku próżni; 
w drugim wprowadzono układ regulacji przepływu wody chłodzącej przez 
skraplacz poprzez zmianę prędkości obrotowej pompy za pomocą pionowego 
sprzęgła hydrokinetycznego.
Słowa kluczowe: potrzeby własne elektrowni parowych, modernizacja ukła-
dów wody chłodzącej, zmniejszanie zużycia energii

Mariusz JACAK
Zagrożenia dla gospodarki ubocznymi produktami spalania (UPS)
Energetyka 2013, nr 1, s. 47
Omówiono problemy, jakie trzeba będzie rozwiązać w przypadku podjęcia 
przez Komisję Europejską aktów prawnych definiujących niektóre odpady, 
czyli uboczne produkty spalania w elektrowniach i elektrociepłowniach firmy 
TAURON Wytwarzanie, jako odpady niebezpieczne. 
Słowa kluczowe: elektrownie cieplne, gospodarka ubocznymi produktami 
spalania, składowanie odpadów

Grażyna PALUCH
Wpływ wybranych aspektów polityki środowiskowej Unii Europejskiej 
na działalność TAURON Wytwarzanie S.A.
Energetyka 2013, nr 1, s. 49
Przedstawiono nie tylko jakościowe i ilościowe wyniki realizacji polityki śro-
dowiskowej firmy TAURON Wytwarzanie, szczególnie w zakresie inwestycji 
i modernizacji proekologicznych, ale także przedstawiono działania i wpływ 
nowych aktów prawnych Unii Europejskiej na koszty produkcji energii elek-
trycznej i ciepła przez jednostki TAURON Wytwarzanie.
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, wpływ polityki środowiskowej na wy-
twarzanie energii elektrycznej i ciepła

Eugeniusz BIAłOń
Nowe jednostki wytwórcze w ZEC Bielsko–Biała i w Elektrowni Jaworz-
no III
Energetyka 2013, nr 1, s. 53
Omówiono parametry techniczne nowo budowanych bloków: ciepłownicze-
go w ZEC Bielsko-Biała i spalającego biomasę w Jaworznie. Przedstawiono 
poszczególne etapy realizacji tych inwestycji oraz scharakteryzowano ich zna-
czenie dla firmy TAURON Wytwarzanie S.A.
Słowa kluczowe: węglowy blok ciepłowniczy, blok na paliwo biomasowe, pa-
rametry techniczne bloków

Albert KęPKA
Współpraca firmy TAURON Wytwarzanie S.A. z ośrodkami naukowo–
badawczymi
Energetyka 2013, nr 1, s. 58
Przedstawiono merytoryczny zakres współpracy firmy TAURON Wytwarzanie 
z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Cele tej współ-
pracy są następujące: realizacja strategii rozwoju firmy, zmniejszenie oddzia-
ływania elektrowni i elektrociepłowni na środowisko w związku z wprowadze-
niem przez UE pakietu energetycznego 3x20 i przygotowaniem Dyrektywy 
CCS, możliwość porównania dostępnych technologii produkcji energii i ich 
optymalizacja ekonomiczna pod kątem obowiązujących i przewidywanych 
do 2020 roku przepisów prawa energetycznego w celu określenia przesłanek 
dla strategii odbudowy mocy oraz ewentualnej dywersyfikacji źródeł energii 
pierwotnej, optymalizacja procesów technologicznych pod kątem możliwo-
ści osiągnięcia maksymalnych korzyści z uregulowań prawnych dotyczących 
ochrony klimatu, poprawa stanu techniki w zakresie poprawy sprawności oraz 
warunków BHP, integracja działań przedsiębiorców, agencji, stowarzyszeń 
i władz regionalnych w obszarze energetyki.
Słowa kluczowe: prace rozwojowo–badawcze, ochrona środowiska, reduk-
cja CO2

Albert KęPKA, Wojciech ŻUREK, Michał PIETER, Mirosław SyTA
Projekty inwestycyjne w zakresie nowych mocy wytwórczych realizo-
wane w TAURON Wytwarzanie S.A.
Energetyka 2013, nr 1, s. 65
Szeroko omówiono przygotowywane i realizowane przedsięwzięcia mające 
na celu wybudowanie nowych jednostek wytwórczych wykorzystujących do 
produkcji energii elektrycznej zarówno węgiel kamienny, jak i gaz ziemny oraz 
odnawialne źródła energii. Przedstawiono dość szczegółową charakterystykę 
techniczną poszczególnych inwestycji. 
Słowa kluczowe: budowa nowych jednostek wytwórczych, bloki energetycz-
ne na paliwa węglowe, gazowe i biomasę

Discussed are the exemplary modernizations of cooling water systems in po-
wer plants Łaziska and Łagisza. In the first case, the automatic control of water 
flow through the condenser was implemented on the basis of determination of 
the procedure utilizing the knowledge of balance curve between the vacuum 
size, with which the further growth needed more power for cooling water pum-
ping than the generator dispatch achieved with the further vacuum drop and, 
in the second case, the control of cooling water flow through the condenser 
was implemented by the change in the pump rotational speed with the help of 
a vertical fluid coupling.
Keywords: steam power plant auxiliaries, modernization of cooling water sy-
stems, energy consumption reduction

Mariusz JACAK
Hazards for the state economy caused by combustion by-products 
(CBs)
Energetyka 2013, nr 1, p. 47
Discussed are the problems needing to be solved in case the European Com-
mission would enforce law acts defining some wastes, e.g. the combustion 
by-products produced in power plants and CHP stations belonging to the TAU-
RON Wytwarzanie, as hazardous wastes. 
Keywords: thermal power stations, combustion by-products management, 
waste storage

Grażyna PALUCH
Influence of selected aspects of the European Union environmental po-
licy on TAURON Wytwarzanie S.A. activity
Energetyka 2013, nr 1, p. 49
Presented are not only the qualitative and quantitative results of the company 
TAURON Wytwarzanie S.A. environmental policy realization, especially in the 
range of investments and pro-ecological modernizations, but also there are 
described the activities and influence of the new European Union legal acts 
on the electric energy and heat generation costs in the TAURON Wytwarzanie 
S.A. power production units.
Keywords: environmental protection, influence of environmental policy on 
electric energy and heat generation

Eugeniusz BIAłOń
New generating units in ZEC Bielsko-Biała and in Elektrownia Jaworz-
no III
Energetyka 2013, nr 1, p. 53
Discussed are technical parameters of the newly built power units: the thermal 
power one in ZEC Bielsko-Biała and the biomass-fired one in Jaworzno. Pre-
sented are all individual stages of these investments realization and characte-
rized is their importance for the TAURON Wytwarzanie S.A. company.

Albert KęPKA
Cooperation of the TAURON Wytwarzanie S.A. company with research 
and development centres
Energetyka 2013, nr 1, p. 58
Presented is the substantial range of the TAURON Wytwarzanie S.A. com-
pany cooperation with domestic and foreign research and development cen-
tres.The aims of this cooperation are as follows: realization of the company’s 
development strategy, reduction of the influence of electric power plants and 
thermal power stations on the environment in connection with the imple-
mentation by the EU the 3x20 energy packet and preparations to implement 
the CCS Directive, the chance to compare the available energy generation 
technologies and their economic optimization from the point of view of the 
binding and the expected until 2020 energy law rules with the aim to determi-
ne the premisses for power restoration strategy and the likely diversification 
of primary energy sources, optimization of technological processes aimed 
at achieving maximum benefits from legal regulations concerning climate 
protection, improvement of technical conditions in the range of efficiency 
and industrial security enhancement as well as integration of activities of 
businessmen, agencies, associations and regional authorities in the field of 
power generation.
Keywords: research and development works, environmental protection, CO2 
reduction

Albert KęPKA, Wojciech ŻUREK, Michał PIETER, Mirosław SyTA
Investment projects in the range of newly installed generation capaci-
ties realized in TAURON Wytwarzanie S.A.
Energetyka 2013, nr 1, p. 65
Widely discussed are the being prepared and realized projects having in 
aim building of the new generating units using for electric energy production 
the hard coal, natural gas and renewable energy sources alike. Presented is 
a pretty detailed characteristics of individual investments.
Keywords: building of new generating units, power units fired with coal, gas 
and biomass fuels
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Stanisław Tokarski
Prezes Zarządu 
TAURON Wytwarzanie S.A.

Program inwestycyjny TAURON Wytwarzanie 
a unijna polityka klimatyczna

Investment program TAURON Wytwarzanie (TAURON Generation)  
and EU climate policy

Projekt „Mapa drogowa 2050” jest planem działań prowadzą-
cych Unię Europejską do przejścia na niskoemisyjną gospodarkę 
w perspektywie roku 2050. Wytycza ona kolejne cele redukcji CO2 
– wewnętrzne emisje Unii Europejskiej mają zostać ograniczone 
o 80% w stosunku do poziomu z roku 1990. Uzasadnieniem dla 
tych  dążeń  są  opracowania  Międzynarodowego  Zespołu  ds. 
Zmian Klimatu.

W  dokumencie  Komisja  Europejska  zaplanowała  nie  tylko 
wielkości docelowe redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2050 
roku, ale także cele pośrednie rozdzielone pomiędzy różne sek-
tory gospodarki. 

Przebieg ograniczania wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych 
w UE do 80% (100% = 1990 r.)

W 2020 roku  łączne unijne  redukcje miałyby wynieść 25% 
poziomu z roku 1990, a w 2040 ma to  już być �0%. Redukcje 
mają się stopniowo zwiększać z poziomu około 1% do roku 2020, 
1,5% do roku 2030, by osiągnąć poziom 2% każdego roku, po 
roku 2030. Jeśli chodzi o podział sektorowy, to szczególną uwagę 
należy zwrócić na plany w obszarze sektora energetycznego, dla 
którego w perspektywie 40 lat założono niemal całkowite wyelimi-
nowanie emisji dwutlenku węgla. W swoim dokumencie Komisja 

pisze, że doprowadzając do niemal 100-procentowego udziału 
niskoemisyjnych technologii, bez przesądzania o preferencjach 
państw członkowskich w zakresie koszyka energetycznego od-
zwierciadlającego  specyficzne  uwarunkowania  krajowe,  unijny 
system energii elektrycznej mógłby stać się bardziej zróżnicowany 
i bezpieczny. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania technologii 
CCS i niewielkie szanse na uzyskanie przez nią konkurencyjności 
w niedalekiej perspektywie czasowej,  jak  również konieczność 
przeanalizowania  sposobów  zapewnienia  bezpieczeństwa 
w technologiach  jądrowych,  tak  przedstawiona  argumentacja 
Komisji  wydaje  się  być  nie  do  końca  słuszna.  Przedstawione 
propozycje oddziałują bowiem na wybór przyszłego energy-mix 
państw członkowskich, gdyż decyzje inwestycyjne podejmowane 
są już dzisiaj.

Podstawą polskiego systemu elektroenergetycznego, pomimo 
dynamicznego w ostatnich latach rozwoju OZE, są źródła konwen-
cjonalne. Spalanie węgla kamiennego oraz innych paliw kopalnych 
związane  jest  jednak z generacją, niekorzystnych dla środowi-
ska naturalnego, emisji. Ponieważ energetyka konwencjonalna 
w najbliższych dziesięcioleciach nadal stanowiła będzie podsta-
wowe źródło energii w naszym kraju, rozpoczęliśmy poszukiwanie 
i wdrażanie niskoemisyjnych technik spalania. Budowa nowych 
jednostek opartych na  najlepszych dostępnych technologiach, 
z którymi wiąże się m.in. wyższa sprawność bloków, pozwala na 
znaczącą redukcję emisji. Tabela 1 przedstawia kierunki zmian 

Tabela 1 
Porównanie standardów emisji dla różnych bloków energetycznych 

w technologii węglowej

Blok 120 MW Blok 460 MW Blok 910 MW

Sprawność 
wytwarzania brutto, %

34 45 49,7

Emisja pyłu, kg/MWh 0,22  0,09  0,02 

Emisja SO2, kg/MWh 8,51 0,�  0,4 

Emisja NOx, kg/MWh 2,23  0,�  0,4 

Emisja CO2, kg/MWh 983  800  �92 



www.energetyka.eu strona  7styczeń  2013

standardów emisji. Dla zobrazowania różnicy porównane zostały 
emisje z bloku o mocy 120 MW, bloku 4�0 MW oraz bloku 910 
MW. Bloki 120 MW, to te z lat �0., które zostaną wycofane w latach 
201�-2018. Bloki klasy 900 MW to najnowocześniejsze jednostki, 
które powstaną w Jaworznie czy Kozienicach.

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1, wymiana 
starych  urządzeń  na  nowe  pozwoli  na  redukcję  CO2  o  około 
30%.

Kolejnym sposobem pozwalającym na obniżenie emisji jest 
wdrażanie rozwiązań, które pozwalają na stosowanie jako paliwa 
biomasy. Spalanie i współspalanie biomasy niesie ze sobą szereg 
korzyści, przede wszystkim ograniczenie emisji gazów cieplarnia-
nych oraz innych zanieczyszczeń, ale także np. zagospodarowanie 
odpadów naturalnych.

Grupa TAURON, do której należy TAURON Wytwarzanie, 
prowadzi  obecnie  największy  w  historii  program  inwestycji 
w nowe moce wytwórcze. Podstawowym założeniem programu 
jest dywersyfikacja źródeł energii w podziale: 1/3 – energetyka 
odnawialna, 1/3 – gaz, 1/3 węgiel. Realizując program Grupy, 
TAURON Wytwarzanie  inwestuje  w  nowe  moce  wytwórcze 
oparte zarówno na węglu kamiennym jak i na gazie. W zakresie 
odnawialnych  źródeł  energii  Tauron  Wytwarzenie  prowadzi 
projekty,  w  wyniku  których  powstaną  jednostki  spalające 
i współspalające  biomasę.  Inwestycje  w  inne  rodzaje  OZE, 
w tym wiatr i biogazownie, prowadzone są przez spółkę Tauron 
Ekoenergia.

Rozpoczęliśmy  budowę  największej  w  Polsce  jednostki 
opalanej  gazem.  Wmurowanie  kamienia  węgielnego  pod  bu-
dowę nowej jednostki w Elektrociepłowni Stalowa Wola, które 
miało miejsce 3 grudnia 2012 r. symbolicznie rozpoczęło prace 
ziemne. Wykonawcą generalnym inwestycji jest hiszpańska firma 
Abener Energia, która została wybrana w drugim rozstrzygnięciu 
przetargu.  Kontrakt  obejmuje  budowę  oraz  długoterminowy 
serwis turbiny gazowej. Wartość inwestycji to 1,� mld zł. Nowy 
blok gazowo-parowy będzie nie tylko największym, ale i najno-
wocześniejszym obiektem tego typu w kraju. Zgodnie z planem, 
w  2015  roku  z Elektrociepłowni  popłynie  energia  elektryczna 
oraz ciepło.

Wizualizacja Elektrociepłowni Stalowa Wola

Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy bloku ga-
zowo-parowego o mocy 135 MW w Elektrociepłowni Katowice. 
Realizacja tego projektu pozwoli na zachowanie udziału w lokal-
nym rynku ciepła na obecnym poziomie wielkości oraz umożliwi 
wykorzystanie  mechanizmów  wsparcia  dla  produkcji  energii 
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Wizualizacja Elektrociepłowni Katowice

We wstępnej fazie realizacji jest projekt budowy bloku wę-
glowego klasy 900 MW w Elektrowni Jaworzno. Podpisaliśmy 
umowę z PSE Operator na wyprowadzenie mocy i przyłączenie 
bloku do rozdzielni 400 kV stacji Byczyna. Obecnie trwa proce-
dura przetargowa. 19 października 2012 r. nastąpiło otwarcie 
ofert  ostatecznych  z  ceną  w  prowadzonym  postępowaniu 
przetargowym na wybór generalnego realizatora budowy bloku 
energetycznego o mocy elektrycznej z zakresu 800 – 910 MW 
(brutto) na parametry nadkrytyczne. Ocenę złożonych ofert trwa-
ła trzy miesiące. Wybrana została oferta złożona przez RAFAKO. 
Podpisanie kontraktu z wykonawcą zaplanowano na II kwartał 
2013  roku.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje  zaprojektowanie 
i wykonanie bloku energetycznego.

Wizualizacja Elektrowni Jaworzno 900 MW
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Opalany węglem kamiennym blok energetyczny o wymaganej 
minimalnej sprawności 45% netto będzie spełniał nie tylko suro-
we normy z zakresu ochrony środowiska, ale również zostanie 
wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i stoso-
wanymi normami polskimi jak również Unii Europejskiej. Ponadto 
złożone oferty uwzględniają możliwość dobudowy w przyszłości 
instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla (tzw. CCS Ready). 
Wymagany czas realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 59 
miesięcy,  a  zastosowane  rozwiązania  technologiczne  pozwolą 
uzyskać wysoką efektywność wytwarzania energii elektrycznej.

W  najbliższym  czasie  uruchamiamy  pierwszą  w  naszej 
firmie jednostkę OZE o mocy 50 MW zbudowaną w Elektrowni 
Jaworzno.  Zakończony  został  montaż  urządzeń  i instalacji. 
W pierwszej połowie listopada rozpoczął się 720-godzinny ruch 
próbny  jednostki. 31 grudnia 2012  r. podpisano wewnętrzny 
protokoł  przejącia  jednostki  do  eksploatacji.  Obecnie  trwa 
postępowanie koncesyjne w URE. Na ukończeniu jest także bu-
dowa instalacji do produkcji energii elektrycznej w odnawialnym 
źródle energii o mocy 20 MW w Elektrowni Stalowa Wola.

Zaawansowane  prace  trwają  także  w  ZEC Bielsko–Biała, 
gdzie powstaje opalany węglem kamiennym nowy blok o mocy 
50 MW z akumulatorem ciepła. Jest to blok kogeneracyjny, bu-
dowany z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, 
charakteryzujący się wysokimi parametrami sprawnościowymi 
przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na środowisko natural-
ne. Moc tej jednostki jest adekwatna do lokalnego zapotrzebo-
wania na energię cieplną.

Jaworzno OZE

W celu realizacji projektu budowy bloku gazowo–parowego 
o mocy 850 MW w Elektrowni Blachownia, 5 września – wspól-
nie z KGHM Polska Miedź S.A. – zawiązaliśmy spółkę celową 
Elektrownia Blachownia Nowa. Jej zadaniem jest kompleksowa 
realizacja inwestycji, która obejmować będzie przygotowanie, 
budowę oraz eksploatację nowej  jednostki. Wraz z  zawiąza-
niem spółki podpisana została Umowa Wspólników regulująca 
szczegółowe zasady współpracy stron przy realizacji inwesty-
cji. Zgodnie z jej zapisami, wspólnicy objęli po 50% udziałów 
w kapitale  zakładowym spółki. Wybór wykonawcy  inwestycji 
zostanie  dokonany  przez  spółkę  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami prawa,  a projektowanie  i  budowa bloku gazowo-
parowego zostanie przeprowadzona w systemie  „pod klucz”, 
wraz z infrastrukturą, instalacjami i urządzeniami pomocniczy-
mi. Szacowane  łączne nakłady na  inwestycję wyniosą około 
3,5 mld zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, nowy blok 
rozpocznie  pracę  w  drugim  kwartale  2017  roku.  Powołanie 
spółki Elektrownia Blachownia Nowa jest zwieńczeniem prac 
trwających od 2009 roku, kiedy wspólnie z KGHM podpisaliśmy 
list  intencyjny w sprawie budowy źródła wytwarzania energii 
elektrycznej  na  terenie  Elektrowni Blachownia.  Pewność,  iż 
nasze starania mają  realną  szansę zakończyć się  sukcesem 
uzyskaliśmy 23 lipca 2012 r., kiedy Komisja Europejska wydała 
zgodę na koncentrację kapitału TAURON Wytwarzanie i KGHM 
Polska Miedź, polegającą na utworzeniu wspólnego przedsię-
biorcy.  Na  tę  decyzję,  warunkującą  cały  projekt,  czekaliśmy 
bardzo długo, dlatego obecny harmonogram realizacji inwestycji 
jest bardzo napięty. 
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19  grudnia  2012  roku  spółki  TAURON Polska Eneregia 
i PGNiG podpisały  list  intencyjny w sprawie budowy bloku ga-
zowego o mocy około 400 MW w Elektrowni Łagisza. Ma to być 
jednostka bliźniacza do bloku budowanego w Stalowej Woli. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem pod koniec 2013 roku można 
będzie ogłosić przetarg na wybór wykonawcy. Uruchomienie bloku 
mogłoby nastąpić w 2017 roku.

Strategia Korporacyjna Grupy TAURON  na  lata 2011-2015 
z perspektywą do roku 2020 wyznacza Obszarowi Wytwarzanie 
cel główny,  tj.:  „Zwiększenie wartości Grupy TAURON poprzez 
budowę  optymalnego  z  punktu  widzenia  rentowności  i  ryzyka 
portfela aktywów wytwórczych oraz jego efektywną eksploatację”. 
Realizujemy więc powierzone nam zadanie.

Elektrownia Bielsko – kotłownia, elektrofiltr, wentylatory 
i kanały spalin

Jaworzno OZE – przenośniki, Biomasa AGROBudowa Elektrociepłowni Stalowa Wola



www.energetyka.eustrona  10 styczeń  2013

Sławomir Dziaduła,
Główny Inżynier ds. Remontów i Inwestycji

Doświadczenia z modernizacji bloków 200 MW (nr 2 i 4) 
w Elektrowni Jaworzno III

Experience gained during modernization of 200 MW power units (nr 2 and 4) 
in the electric power station Elektrownia Jaworzno III

W  ramach  realizacji  strategii  TAURON Wytwarzanie S.A. 
postawiono zadanie utrzymania w ruchu bloków 200 MW, znaj-
dujących się w Elektrowni Jaworzno III i Elektrowni Łaziska, do 
lat  2028-2030.  Urządzenia  te  pracują  około  200-250  tysięcy 
godzin i więcej. 

Jarosław Kosałka
Główny Inżynier

W celu zapewnienia dalszej bezpiecznej pracy tych urządzeń 
podjęto następujące działania:
•  rozpoznano  szczegółowy  stan  poszczególnych  urządzeń 

i elementów bloków poprzez opracowanie wspólnie z firmą diag-
nostyczną PRO NOVUM programu badań i jego realizację;

W TAURON Wytwarzanie S.A. realizowany jest obecnie program modernizacji bloków typu 200 MW. Spółka posiada 10 jednostek tego typu, 
� eksploatowanych jest w Jaworznie, natomiast pozostałe 4 pracują w Łaziskach. Pomimo przepracowanych 200 – 250 tysięcy godzin ich stan 
techniczny jest dobry, głównie dzięki przeprowadzonym w latach 90-tych modernizacjom oraz wykonywanym cyklicznie remontom. Elementy tych 
bloków są wykonane w sprawdzonej i ogólnie dostępnej technologii lat 70-tych. Duże znaczenie ma także wyposażenie tych bloków w instalację 
odsiarczania spalin, pozwalającą na spełnienie norm emisji. Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów technicznych, prawnych i przeprowadzeniu 
analiz ekonomicznych w 2007 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o przedłużeniu czasu pracy bloków 200 MW do roku 2030. 

Wydłużenie eksploatacji bloków 200 MW uwarunkowane jest poprawą efektywności, zwiększeniem trwałości elementów bloków oraz 
dostosowaniem do nowych przepisów o emisjach przemysłowych mających obowiązywać po roku 201�. Ze względu na planowany czas 
pracy do około 350 tysięcy godzin niezbędne jest także opracowanie i uzgodnienie programu kontroli i badań elementów kryterialnych, 
gdyż to one decydują o bezpieczeństwie eksploatacji. 

Pierwszym etapem projektu przedłużenia pracy bloków 200 MW było określenie optymalnego zakresu modernizacji. Analizę stanu 
technicznego wszystkich elementów bloków jak i urządzeń pozablokowych przeprowadzili specjaliści TAURON Wytwarzanie S.A. przy 
wsparciu specjalistycznych firm diagnostycznych. Zakresy określono indywidualnie dla każdego bloku, adekwatnie do stanu technicz-
nego jego elementów. Opracowano także harmonogram 150-dniowych postojów bloków w latach 2011 – 201�.

Przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności dyrektywa UE 2001/80/WE oraz Rozporządzenie Ministra Śro-
dowiska z 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, nakładają obowiązek ograniczenia od 1 stycznia 2018 roku 
emisji tlenków azotu z tych źródeł do poziomu poniżej 200 mg/m3

n. Na wszystkich kotłach w Elektrowni Jaworzno III zainstalowane były 
palniki niskoemisyjne, natomiast na blokach 200 MW w Elektrowni Łaziska do redukcji emisji NOx wykorzystano własną technologię 
polegającą na stopniowaniu mieszanki pyłowo-powietrznej. Zastosowywane technologie pozwalają na spełnienie obowiązujących aktu-
alnie standardów, natomiast osiągane wskaźniki emisji niestety znacznie odbiegają od poziomu, który pozwoliłby pracować tym blokom 
po roku 2017. W związku z powyższym podjęto decyzję o dostosowaniu kotłów do obniżenia stężenia NOx do wymaganego poziomu, 
wykorzystując do tego celu postoje związane z remontami modernizacyjnymi.

Doświadczenia z  realizacji projektu przedstawione zostały poniżej w materiałach opracowanych przez przedstawicieli Elektrowni 
Jaworzno III i Elektrowni Łaziska.

Jacek Janas

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Produkcji

Modernizacja bloków 200 MW 
w TAURON Wytwarzanie S.A.
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•  dostosowano bloki do nowych przepisów o emisjach przemy-
słowych obowiązujących od 201� roku; 

•  zwiększono efektywność wytwarzania poprzez modernizację 
urządzeń blokowych.
W  ramach  wymienionych  działań  wykonano  szereg  badań 

diagnostycznych,  zamontowano  nowe  palniki  oraz  z  układem 
wtrysku mocznika firmy FORTUM w celu obniżenia emisji NOx 
oraz zmodernizowano lub wymieniono wiele elementów urządzeń 
bloku 200 MW.

Jako pierwszy do modernizacji wytypowano blok nr 2. Termin 
modernizacji zaplanowano na okres od lutego do końca czerwca 
2011 roku. Natomiast blok nr 4 został wyłączony do modernizacji 
od końca stycznia do 2� czerwca 2012 roku.

Diagnostyka bloku 200 MW

Wspólnie z firmą PRO NOVUM opracowany został program 
badań  diagnostycznych  dla  wybranych  elementów  kotła  oraz 
turbiny. Program został opracowany przez profesjonalnych specja-
listów i doświadczone zespoły badawcze. Do badań wytypowano 
kryterialne elementy kotła, turbiny, rurociągów wysokoprężnych, 
rurociągu  wody  zasilającej,  rurociągów  wody  wtryskowej  do 
schładzaczy pary świeżej i wtórnej. Przebadane zostały obszary 
i  miejsca  najbardziej  obciążone  eksploatacyjnie,  osłabione  ze 
względów konstrukcyjnych i montażowych. 

Rurociągi  wysokoprężne  łączące  kocioł  z  turbiną,  ze 
względu na umiejscowienie w chwili pojawienia się nieszczel-
ności,  mogą  być  olbrzymim  zagrożeniem  dla  obsługi  bloku 
i nie tylko. Dlatego diagnostyka rurociągów prowadzona była 
ze szczególna uwagą. Powierzchnie do badań przygotowane 
były poprzez szlifowanie ich do metalicznego połysku. Spoiny 
główne,  strefy  rozciągane  kolan,  trójniki,  czwórniki  badano 
metodą magnetyczną.

Diagnostyka  wybranych  elementów  grubościennych  kotła 
– walczaka, komory przegrzewaczy – obejmowała nie tylko po-
wierzchnie wewnętrzne, które przeglądane są obowiązkowo pod-
czas wewnętrznych rewizji dozorowych, ale również powierzchnie 
zewnętrzne.  Były  to  spoiny  główne,  spoiny  łączące  kolektory 
z komorami,  spoiny  łączące  rury  komunikacyjne  z  komorami, 
spoiny wężownic o największym kącie gięcia.

Z komór wylotowych przegrzewaczy do badań niszczących 
zostały pobrane krążki trepanacyjne, z których wykonano zgłady 
metalograficzne w celu oceny zmian strukturalnych materiału na 
całej grubości komory.

Walczak kotła poddano kompleksowej diagnostyce za pomo-
cą badań nieniszczących od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 
Wybrane kolana o kącie gięcia 90o rurociągów komunikacyjnych 
diagnozowane były na obecność pęknięć w strefie rozciąganej 
i spoinach głównych. Sprawdzano również ich owalizację. Jeżeli 
owalizacja była przekroczona, sprawdzane były ich strefy obojęt-
ne metodą ultradźwiękową na obecność nieciągłości wewnątrz. 
Strefy obojętne kolan były badane również na rurociągach wody 
zasilającej. Nieciągłości nie wykryto. Ze względu na przekroczo-

ną owalizację  i  uszkodzenia mechaniczne wymienione  zostały 
cztery  kolana  na  rurociągu  wody  wtryskowej  do  schładzaczy 
pary wtórnej.

Podczas badań komór schładzaczy w dwóch przypadkach 
wykryto nieciągłości w strefie wpływu ciepła spoin, między komorą 
schładzacza a króćcem rury komunikacyjnej.

Pęknięcia zostały naprawione w sposób uzgodniony z UDT.
Rutynowe  badania  nieniszczące  przeprowadzono  także 

na  elementach  turbiny  (korpusy,  wirniki,  tarcze  kierownicze, 
powierzchnie zewnętrzne  i wewnętrzne zaworów) części WP, 
SP, NP. Pęknięcie wykryto w dolnej połówce kadłuba zewnętrz-
nego WP w rejonie termopary oraz nieciągłości w zewnętrznym 
kadłubie SP. Naprawa wykonana została pod nadzorem firmy 
PRO NOVUM. Pobrano również wycinki do badań niszczących. 
Badaniom nieniszczącym poddano rurki skraplaczy. Po bada-
niach  i  rekomendacji  firmy  PRO NOVUM wymieniono  łopatki 
I stopnia SP.

W wielkim skrócie zostały omówione  tylko niektóre punkty 
opracowanego  programu.  Przeprowadzenie  prawie  całego 
zakresu badań zawartego w programie, w połączeniu z dużym 
zakresem modernizacyjnym, wymagało od wykonawców sporej 
wyrozumiałości i tolerancji. Prowadzenie prac w tym samym miej-
scu przez kilku wykonawców zawsze stanowi pewne utrudnienia 
w ich realizowaniu. 

Wyniki wszystkich badań zostały wprowadzone do programu 
zarządzającego diagnostyką i wiedzą o stanie technicznym urzą-
dzeń pod nazwą LM System PRO firmy PRO NOVUM. Program 
ten jest bardzo użyteczny, pozwala na gromadzenie w przejrzysty 
sposób wszystkich informacji na temat poszczególnych urządzeń. 
Zawiera podział urządzeń na elementy (strukturę obiektów pod-
legających  diagnozowaniu).  Analizy  zgromadzonych  wyników 
badań z roku 2011 i z lat poprzednich będą dokonywać specjaliści 
z firmy PRO NOVUM, posiadający duże doświadczenie w  tym 
zakresie. Efektem końcowym oceny będzie wydanie  rekomen-
dacji  do  dalszej  pracy  urządzeń  oraz  opracowanie  programu 
eksploatacji  zmodernizowanych  urządzeń  dla  ich  bezpiecznej 
pracy do 2030 roku.

Dostosowanie bloków do nowych przepisów  
o emisjach przemysłowych obowiązujących  

od 2016 roku

Kolejnym elementem modernizacji bloku było zabudowanie 
systemu  redukcji  tlenków  azotu,  który  pozwoliłby  pracować 
blokom 200 MW po 201� roku. Celem zadania było obniżenie 
wielkości stężenia NO2 w spalinach odprowadzanych do powietrza 
poniżej 200 mg NOx/m

3
n. Wartość ta spełni wymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia z 22 kwietnia 2011 r. 
w sprawie standardów emisyjnych z  instalacji oraz wymagania 
Dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2001 r., a także wymagania BAT (najlepszej do-
stępnej techniki) dla dużych obiektów energetycznego spalania 
paliw.
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Cel przedsięwzięcia wchodzi w zakres priorytetów objętych 
obowiązującym  Programem  Operacyjnym  „INFRASTRUK-
TURA  I  ŚRODOWISKO”,  dokumentem  opracowanym  przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na podstawie programu 
operacyjnego zatwierdzonego przez Komisję Europejską de-
cyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów 
z dnia 3 stycznia 2008 r. Program przewiduje wspieranie pro-
jektów,  których  realizacja  spowoduje  zmniejszenie  ładunku 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (Oś priorytetowa IV: 
Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów 
ochrony środowiska). 

Elektrownia Jaworzno III wystąpiła do Narodowego Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  o  dofinansowanie 
inwestycji dla kotłów bloków nr 2 i nr 4 w ramach działania 4.5. 
priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007 – 2013. Podpisana została umowa na dofinansowanie dla 
kotła nr 2 w wysokości 13,1 mln zł i kotła nr 4 w wysokości 11,7 
mln zł.

Planowanym efektem ekologicznym jest zmniejszenie emisji 
dwutlenku  azotu  o  912  Mg/rok  (przy  rocznej  produkcji  energii 
elektrycznej w wysokości 1 243 5�5 MWh) oraz nieprzekraczanie 
standardu emisji dotyczących źródła: dla tlenków azotu, wyno-
szącego 200 mg/m3n .

Prace  nad  wypracowaniem  optymalnego  rozwiązania 
technicznego  i  ekonomicznego dla Elektrowni  zakończyły  się 
w 2010 r. podpisaniem umowy z Wykonawcą zadania – konsor-
cjum Fortum Power and Heat Oy i ZRE Katowice. Wyłonienie 
wykonawcy  zostało  przeprowadzone  zgodnie  z  procedurami 
przewidzianymi  w ustawie  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2007  r.  Nr.  223,  poz.  1�55 
z późniejszymi zmianami). 

Przedmiotem  zadania  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie 
kompletnych instalacji odazotowania spalin dla kotłów OP–�50k 
na blokach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr � opalanych węglem ka-
miennym i biomasą w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III w celu 
obniżenia emisji NOx do średniogodzinnego poziomu ≤190 mg/
m3n w przeliczeniu na NO2 przy zawartości O2 w spalinach �%. 
Projektowana  Instalacja odazotowania  spalin w  żaden sposób 
nie  pogorszy  parametrów  pracy  bloków,  dyspozycyjności  oraz 
przydatności handlowej gipsu, popiołu lotnego i żużla.

Projekt przewiduje zastosowanie najkorzystniejszego rozwią-
zania modernizacji układu paleniskowego kotłów  typu OP-�50 
w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III w celu redukcji emisji NOx 
z wykorzystaniem metod pierwotnych i wtórnych z wykluczeniem 
reburningu  paliwem  ciekłym  i  gazowym.  Zakres  modernizacji 
poszczególnych kotłów przewiduje także wymianę palników py-
łowych. Jako reagent w procesie spalania będzie zastosowany 
mocznik. Zaprojektowana Instalacja odazotowania spalin umożliwi 
spełnienie  kryteriów  technicznych  podlegających  rozliczeniom 
i Pomiarom Gwarancyjnym.

Metoda niekatalityczna SNCR to selektywna, niekatalityczna 
redukcja  tlenków  azotu  polegająca  na  zastosowaniu  wtrysku 
do komory paleniskowej  czynnika  redukującego.  Jako czynnik 
redukujący stosowany jest mocznik w postaci roztworu wodnego. 

Skuteczność odazotowania spalin metodą niekatalityczną SNCR 
waha się w przedziale 40-�0%. W celu uzyskania redukcji NOx do 
poziomu 200 mg/Nm3 potrzebne jest obniżenie zawartości NOx do 
ok. 380 mg/Nm3 spalin suchych przy zawartości �% O2 metodą 
pierwotną. Dla Elektrowni Jaworzno III ten efekt gwarantują nowe 
palniki niskoemisyjne.

Przyjęte do  realizacji  rozwiązanie  zostanie  zastosowane na 
wszystkich sześciu kotłach bloków energetycznych niezależnie od 
obecnego zróżnicowanego stanu i sposobu rozwiązań na nich zasto-
sowanych. Harmonogram zadania przewiduje etapową realizację na 
kolejnych kotłach w ramach remontów kapitalnych bloków od 2011 
do 201� roku. W roku 2011 rozpoczęto realizację zadania na bloku 
nr 2, natomiast obecnie prowadzone są prace na bloku nr 4.

Zrealizowany zakres robót 

1.  Budowa stacji rozładunku, magazynowania i transportu rea-
genta - części wspólnej dla wszystkich kotłów. W skład tego 
węzła wchodzą: 2 zbiorniki reagenta – mocznika; 2 stanowiska 
rozładunku mocznika z autocystern; budynek pompowni, roz-
dzielnia i pomieszczenie obsługi; układy połączeń – rurociągów 
mocznika, układy dróg i placów. Węzeł ten jest częścią wspólną 
dla wszystkich sześciu kotłów.

2.   Stacja kotłowa rozcieńczania i podawania mocznika, w skład 
której wchodzą: zbiornik mocznika, zbiornik wody zdeminera-
lizowanej, mieszacze i dysze wtryskowe.

3.  Na kotle zabudowano 24 nowe palniki niskoemisyjne NR3 pro-
dukcji Fortum Power and Heat Oy; zmodernizowano istniejące 
dysze OFA; zabudowano nowe dysze OFA, system ochrony 
przed korozją ściany tylnej i ścian bocznych; poddano moder-
nizacji część ciśnieniową w zakresie dysz powietrza, kanały 
powietrza: nadmiarowego, osłonowego, rdzeniowego; układ 
powietrza chłodzącego i powietrza do zapalarek, instalację do 
sterowania siłownikami. 

4.  Zmodernizowano  komputerowy  system  sterowania  bloku 
w zakresie  dokonanych  zmian,  układów  zasilania  urządzeń 
i aparatury, aparatury kontrolno – pomiarowej. 

5.  Zabudowano system sterowania i regulacji spalania.

�.  Zabudowano systemy analizy: O2, CO i NO.

Zakres prac w punktach 2 – � zostanie przeprowadzony na 
pozostałych kotłach.

Na proces redukcji emisji NOx z kotłów OP-�50 w Elektrowni 
Jaworzno III składają się następujące elementy technologiczne:
•  palniki niskoemisyjne nowego typu – NR3 z odchylaniem,
•  dwustopniowy system dysz OFA,
•  system wtrysku zagęszczonego reagenta (RRI),
•  system ochrony przed korozją ściany tylnej i ścian bocznych 

kotła.
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 Nowy system niskoemisyjny był  rozwijany we współpracy 
z  partnerem  technologicznym  firmy  Fortum –  japońską  firmą 
Babcock-Hitachi K.K.  (BHK)  i  jest obecnie najnowocześniejszą 
technologią  spalania  niskoemisyjnego  (low-NOx)  dostępną  na 
rynku.

Palniki niskoemisyjne 
z odchylaniem typu NR3

 Koncepcja palnika niskoemisyjnego HT-NR3 (High Tempera-
ture NOx Reduction – tłum. redukcja NOx w wysokiej temperaturze) 
skupia się na wytwarzaniu wysokotemperaturowego płomienia 
o działaniu  redukcyjnym bardzo blisko końcówki palnika  (patrz 
rys. 1). Powietrze spalania podzielone jest na strumienie powietrza 
wtórnego i trzeciego; strumień powietrza trzeciego oddzielony jest 
od pierwotnej strefy spalania za pomocą tulei kierującej tak, aby 
utworzyć płomień redukcyjny i w ten sposób ograniczyć emisję 
NOx. Powietrze trzecie  jest zastosowane również do dopalenia 
koksu  pozostałego  za  strefą  spalania  wtórnego.  Oddzielenie 
powietrza  trzeciego  od  strefy  spalania  wtórnego  dokonuje  się 
poprzez tuleję kierującą w palniku.

Rys. 1. Koncepcja redukcji NOx w płomieniu palnika

strefa wydzielania części 
lotnych z węgla

strefa utleniania

strefa redukcji NOx

strefa wydzielania rodników 
węglowodorowych

mieszanka 
pyłowo-
-powietrzna

powietrze 
pierwotne

System powietrza OFA

Dwustrefowe spalanie (stopniowanie powietrza) jest uzyski-
wane przez zastosowanie powietrza OFA. Dwustrefowe spala-
nie  w komorze  paleniskowej  stwarza  potrzebę  wprowadzenia 
powietrza  OFA  powyżej  głównej  strefy  spalania,  tj.  powyżej 
najwyższego  rzędu  palników.  Poprzez  stworzenie  warunków 
podstechiometrycznych w strefie palnikowej uzyskuje się niższe 
emisje NOx spowodowane niższym udziałem O2, wyższą tempera-
turą płomienia i większą ilością rodników CH (węglowodorowych), 
które reagują z NOx tworząc cząsteczkowy N2. 

Sprawność  redukcji  emisji  NOx  za  pomocą  układu  OFA 
zależy  głównie  od  współczynnika  stechiometrii  w  strefie  pal-
nikowej, czasu przebywania spalin w atmosferze redukcyjnej, 
jak również od penetracji i mieszania strumienia powietrza OFA 
z gorącymi spalinami. W celu maksymalnej redukcji NOx i jed-
noczesnej kontroli tworzenia niedopału węgla w popiele lotnym 
(UBC)  i  koncentracji  tlenku  węgla  (CO)  za  kotłem  rozwinięto 
dwustopniowy system dysz OFA. Istniejący poziom dysz OFA 
będzie używany, jako dolny poziom OFA, a nowy poziom dysz 
OFA zostanie zainstalowany w komorze paleniskowej powyżej 
istniejącego systemu. Wyższy system powietrza OFA zostanie 
wyposażony w nowe dysze OFA typu hybrydowego, które będą 
mogły wstrzykiwać powietrze do środka komory kotła, zapew-
niając doskonałą penetrację.

System wtrysku 
zagęszczonego reagentu (RRI)

System wtrysku zagęszczonego reagentu (RRI) jest techno-
logią służącą do sterowania emisji NOx, zapewniającą spełnienie 
przepisów dotyczacych emisji NOx przez elektrownie węglowe za 
pomocą ekonomicznych rozwiązań technicznych. W procesie RRI 
redukuje się tworzenie NOx poprzez wtrysk związków aminowych 
(w  tym  przypadku  mocznika)  do  rejonu  komory  paleniskowej 
zawierającego bogatą mieszankę paliwową.

 System wtrysku zagęszczonego reagenta (RRI) wraz z pal-
nikami  niskoemisyjnymi  (low-NOx)  i  głębokim  stopniowaniem 
spalania w komorze kotła za pomocą powietrza OFA jest bardzo 
skuteczną metodą redukcji emisji NO3. Te trzy komponenty tech-
nologiczne współpracują ze sobą, przez co pozawalają uzyskać 
efekt synergii. Głębsze stopniowanie poprzez stosowanie systemu 
OFA redukuje emisję nie tylko samo z siebie, ale również stwa-
rza korzystną atmosferę w komorze spalania dla procesu RRI. 
Redukcja  stosunku  stechiometrycznego  (SR)  w  dolnej  części 
komory spalania poprzez stopniowanie w dolnej części komory 
powoduje, że spaliny w tym obszarze są bogatsze w paliwo, w ten 
sposób redukując potencjał tworzenia NOx i powiększając zakres 
redukcji NOx w spalinach. Ponieważ reagent RRI jest wtryskiwa-
ny do spalin bogatych w paliwo, emisja NOx jest w ten sposób 
jeszcze poprawiona.

Technologia RRI rozszerza obszar redukcji NOx w płomieniu 
na  większy  obszar  komory  paleniskowej,  ponieważ  podobne 
rodniki  są  tworzone  z  mocznika  w  warunkach  podstechiome-
trycznych, jakie wytwarzane są blisko palników dzięki technologii 
palników NR. Technologia RRI wymaga głębokiego stopniowania 
spalin ze współczynnikiem stechiometrycznym <0,95. Reagent 
aminowy (w tym przypadku mocznik) jest wtryskiwany do rejonu 
zawierającego bogatą mieszankę paliwową (przy temperaturach 
>1200 – 1400°C) w celu przyspieszenia  redukcji NOx poprzez 
reakcję NO z NHi i HNCO/NCO przez co tworzy się N2.

Ogólna reakcja z mocznikiem w technologii RRI jest nastę-
pująca:

 (NH2)2CO + 2 NO = 4 N2 + 2 H2O + CO2 
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Jeżeli pozostanie nieprzereagowany reagent aminowy (w tym 
przypadku  mocznik),  zostanie  on  spalony  w  strefie  OFA  i  nie 
będzie szkodliwego amoniaku śladowego.

Rys. 2. Zasada działania RRI

wtrysk substancji 
chemicznej

strefa dopalania

strefa bogata 
w paliwo

strefa spalania

Nowy system spalania bazuje na skutecznej kombinacji za-
awansowanych palników niskoemisyjnych NR3 i dwustopniowego 
systemu OFA, pozwalającej uzyskać wydajne spalanie z niską 
emisją NOx przy jednocześnie obniżonym szlakowaniu i zmniej-
szeniu ryzyka korozji wysokotemperaturowej rurek powierzchni 
ogrzewalnych kotła.

Realizacja inwestycji wynika z wymogów zawartych w Trakta-
cie Akcesyjnym i z dyrektywy LCP (2001/80/WE), a ich spełnienie 
umożliwi eksploatację bloków po 201� roku.

Modernizacja pozostałych urządzeń bloku,
zapewnienie dyspozycyjności 
oraz poprawa efektywności 

i bezpieczeństwa wytwarzania

 W ramach tej części modernizacji zrealizowano szereg prac 
w zakresie:
•  kotła i urządzeń kotłowych,
•  turbiny i pomocniczych urządzeń turbinowych,
•  systemów sterowania, układów AKPiA,
•  dla niemodernizowanych urządzeń realizowano typowy zakres 

remontu kapitalnego.

Kocioł

Na podstawie wyników badań i doświadczenia przygotowano 
zakres prac modernizacyjnych w zakresie kotła i urządzeń kotło-
wych. Oczywiście zakresy dla poszczególnych bloków nieco się 
różnią, ale można wyróżnić wiele wspólnych elementów. Należą 
do nich:
•  wymiana ekranów parownika w tym dostosowanie ich do no-

wych palników niskoemisyjnych i nowego układu dysz OFA,
•  wymiana podgrzewacza wody,
•  wymiana II-go stopnia przegrzewacza pary wtórnej,
•  modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza,
•  modernizacja wentylatorów młynowych w zakresie optymaliza-

cji zakresu pracy jak i sposobu regulacji – sterowania poprzez 
zmianę prędkości obrotowej,

•   modernizacja zespołów młynowych – w zakresie zwiększenia 
żywotności elementów mielących.

Poszczególne modernizacje mają na celu poprawę spraw-
ności, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub remontowych jak 
i zapewnienie bezpiecznej pracy przez następne 20 lat.

Dokonano wymiany powierzchni ogrzewalnych, odtworzono 
ich właściwości techniczne i dostosowano do nowych palników 
niskoemisyjnych  oraz  układu  dysz  OFA.  Modernizacja  ta  była 
wymuszona przepisami ochrony środowiska.

Modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza miała 
na celu poprawę sprawności obiegu kotła. Za cel postawiono 
uzyskanie szczelności na poziomie ≤ 7%O2 w spalinach. Za-
stosowano nowe nadążne uszczelnienia promieniowe, układ 
rozruchu  z  tzw.  miękkim  startem,  zastosowano  kosze  ema-
liowane bardziej odporne na zabrudzenia i korozję po stronie 
zimnego końca.

Kolejna modernizacja polegała natomiast na całkowitej wy-
mianie wentylatorów młynowych na nowe, nieco innej konstrukcji, 
bardziej dopasowanej do rzeczywistego zakresu prac zespołów 
młynowych. Spowodowało to oszczędność na samej mocy silnika 
w wysokości 140 kW. Do regulacji wydajności wentylatorów za-
stosowano falowniki, które w sposób płynny pozwalają uzyskać 
potrzebną wydajność.

Elektrownia od dawna borykała się z problemami zespołów 
młynowych,  szczególnie  jeśli  chodzi  o  żywotność  zarówno 
elementów mielących,  jak  i przewodów pyłowych. Ten drugi 
aspekt jest szczególnie dokuczliwy, gdyż w stosunkowo krót-
kim czasie po wymianie przewodów pyłowych na wszystkich 
kształtkach pojawiły się nieszczelności pyłowe. Podjęto decyzję 
o  zastosowaniu  trudno  ścieralnych  wykładzin  typu  DENSIT. 
Jeszcze za wcześnie na wnioski, ale można chyba powiedzieć, 
że  kierunek  był  dobry,  gdyż  po  wstępnych  oględzinach  nie 
widać śladu erozji. Co się tyczy elementów mielących młyna 
najsłabszym elementem jest pierścień miażdżący, który został 
odpowiednio stoczony, a następnie napawany trudno ścieralną 
napoiną. Próbę napawania pierścienia miażdżącego w Elek-
trowni  wykonano  już  wcześniej  i próby  wykazały  słuszność 
takich działań.
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Turbina

Dla  turbiny 13K225 wraz z urządzeniami pomocniczymi na 
bloku nr 2  i 4 zaplanowano następujący zakres podzielony na 
części.
Część I  –  modernizacja  uszczelnień  części  wysokoprężnej 

turbiny. 
Część II  –   modernizacja instalacji odsysania gazów i oparów 

z  GZO,  spływów  z  łożysk  turbiny  i  układu  oleju 
smarnego turbiny 13K225.

Część III  –   modernizacja  układu  oleju  lewarowego  turbiny 
13K225.

Część IV  –   modernizacja  regeneracji  wysokoprężnej  i  nisko-
prężnej turbiny 13K225.

Część V  –   Modernizacja  stacji  redukcyjno  schładzającej 
RS2.

Modernizacja uszczelnień 
części wysokoprężnej turbiny

Celem modernizacji uszczelnień wewnętrznych WP turbiny 
jest poprawa sprawności i zmniejszenie jednostkowego zużycia 
ciepła przy znamionowych parametrach pracy zgodnych z DTR 
turbiny  13K225.  Zgodnie  z  założeniami  modernizacja  uszczel-
nień  wewnętrznych  WP  obejmuje  zaprojektowanie,  dostawę 
i wymianę: uszczelnienia dławnic, uszczelnienia międzystopniowe 
przywałowe, uszczelnienia nadbandażowe oraz segmentów dy-
szowych. Oczekiwanym przez Elektrownię efektem modernizacji 
jest  to, aby turbina po modernizacji uszczelnień wewnętrznych 
części  wysokoprężnej  WP  w  stanach  nieustalonych  w  trakcie 
rozruchu/odstawienia turbiny osiągała na uszczelnieniach zwięk-
szony maksymalny luz pomiędzy wałem wirnika a segmentami 
uszczelnienia,  eliminujący  możliwość  występowania  przytarć, 
i aby  w  trakcie  normalnej  eksploatacji  luzy  pomiędzy  wałem 
wirnika  a  segmentami  uszczelnień  osiągały  wartości  do  0,05 
mm. Zgodnie z założeniami Elektrowni modernizacja uszczelnień 
wewnętrznych części wysokoprężnej WP turbiny ma zwiększyć 
żywotność i zapewnić niezawodność działania uszczelnień przez 
12 lat eksploatacji w części WP turbiny. Elektrownia wymaga od 
Wykonawcy modernizacji,  aby  turbina: osiągnęła zmniejszenie 
jednostkowego zużycia ciepła przez turbozespół w wyniku moder-
nizacji uszczelnień i segmentów dyszowych części przepływowej 
WP o wartość minimum 40 kJ/kWh, moc 225 MW przy znamiono-
wych parametrach pracy zgodnie z DTR turbiny 13K225, poziom 
drgań względnych Dw wirnika części WP turbiny nieprzekraczający 
80 µm pk-pk oraz poziom drgań bezwzględnych DB pokryw łożysk 
części WP nieprzekraczjący 1,2 mm/sRMS.

  Aby  zrealizować  postawiony  cel  i  wymagania  techniczne 
Elektrownia i Wykonawca TurboCare dokonał przeglądu turbiny 
13K215 produkcji ZAMECH pod kątem możliwości  i celowości 
zainstalowania  uszczelnień  cofających  i  uszczelnień  szczotko-
wych na części WP w wersji jak opisano poniżej. Optymalizacja 
wykazała, iż zastosowanie tych uszczelnień może być źródłem 
znaczącej  poprawy  i  istotnych  oszczędności.  Uszczelnienia 

cofające się pozwolą na usunięcie potencjalnych przytarć, które 
mogą wystąpić w czasie uruchomień, przez co wydłużą żywotność 
uszczelnień i poprawią niezawodność pracy turbiny. Zastosowanie 
uszczelnień cofających się i szczotkowych pozwoli na znaczne 
zmniejszenie  luzów  do  wartości  bliskich  zeru  (uszczelnienia 
szczotkowe w uszczelnieniach międzystopniowych) oraz znaczne 
zmniejszenie luzów nadbandażowych, co w efekcie spowoduje 
wymierną  poprawę  sprawności  i  uzysk  mocy.  Połączenie  tych 
dwóch rodzajów uszczelnień jest najlepszym i najskuteczniejszym 
rozwiązaniem dla tej turbiny.

W celu zapewnienia integralności/spójności proponowanego 
rozwiązania konstrukcyjnego, TurboCare wykonał niezbędne ob-
liczenia i dodał moduły przeciw wirowe na uszczelnieniach wału, 
aby utrzymać i poprawić stabilność wirnika zachwianą w wyniku 
zmian w konstrukcji uszczelnień części WP

  W  celu  zainstalowania  Zestawu  Uszczelnień  konieczne 
było dokonanie modyfikacji elementów, w których osadzone są 
uszczelnienia  i  powierzchni  wirnika  współpracujących  z  nimi. 
Zakres tych modyfikacji jest następujący: 
•  obróbka powierzchni wału w obszarach międzystopniowych,
•  spawanie  i  obróbka  korpusów  dławnic  dla  zainstalowania 

segmentów cofających się,
•   usunięcie, spawanie  i obróbka nowych segmentów daszko-

wych w celu zainstalowania uszczelnień nadbandażowych,
•   wyważanie niskoobrotowe wirnika,
•   obróbka (powiększenie, legalizacja) rowka w kierownicy pod 

nowe uszczelnienie międzystopniowe.

Zakres optymalizacji uszczelnień

•  Przekonstruowanie  dławnicy  wlotowej  WP4  na  potrzeby 
uszczelnień  cofających  się.  Nowy  projekt  zawiera  pięć  (5) 
pierścieni uszczelniających. Pozostałe dławnice WP3, WP5 
nie wymagały modyfikacji.



www.energetyka.eustrona  1� styczeń  2013

•  Zamontowanie  uszczelnień  cofających  szczotkowych  wy-
magało usunięcia  jednego  (1) występu na wale wirnika na 
każdym stopniu.

•  Aby zapewnić stabilność nowego rozwiązania w porównaniu 
z oryginalną  konstrukcją,  została  wykonana  porównawcza 
analiza  stabilności  pracy  wirnika,  uwzględniająca  wpływ 
zmiany  luzów  uszczelnień  z  obecnie  stosowanych  na 
zmniejszone. W jej wyniku otrzymano rekomendacje co do 
konieczności lokalnego zastosowania uszczelnień o cechach 
„przeciwwirowych”  dla  efektów  parowych  indukowanych 
w uszczelnieniach.

 Zakres dostaw obejmował:
•  1� rzędów uszczelnień cofających się (dla dławnic nr 4, 3 wlot 

i nr 5 wylot oraz K2GE- od strony wlotu) oraz sprężyn dla tych 
segmentów, wprowadzenie elementów przeciw wirowych wg 
zaleceń wynikających z obliczeń TurboCare;

•  11 rzędów uszczelnień cofających szczotkowych do zastoso-
wania w rowku kierownicy stopnia 2 od strony K3 i stopni 3 –12 
oraz sprężyn dla tych segmentów; w razie potrzeby zastoso-
wana zostanie wspomniana wyżej konstrukcja przeciwwirowa; 
luz  w  tych  pierścieniach  uszczelniających  firmy  TurboCare 
zostanie zmniejszony efektywnie do wielkości 0,05 mm; 

•  11 rzędów uszczelnień szczotkowych nadbandażowych firmy 
TurboCare i sprężyn dla stopni 2-12 (1 rząd tego uszczelnienia 
na stopień) wraz z elementem nośnym typu daszkowego;

•  10 rzędów tradycyjnych uszczelnień dławnic końcowych (dla 
nr �, 7 wylot i nr 1, 2 wlot) oraz sprężyn;

•  1 kompletu nowych segmentów dyszowych WP z modyfiko-
wanym daszkiem i uszczelnieniami segmentowymi.

Modernizacja instalacji 
odsysania gazów i oparów z GZO, 

spływów z łożysk turbiny i układu 
oleju smarnego turbiny 13K225

  Celem  modernizacji  układu  odsysania  oparów  olejowych 
turbiny jest zagwarantowanie pracy urządzeń objętych moderni-
zacją do czasu zakończenia eksploatacji bloku nr 2, tj. do roku 
2028, oraz zwiększenie żywotności elementów układu, zminima-
lizowanie ryzyka wybuchu wodoru, emisja do atmosfery gazów 
wolnych  od  oparów  olejowych,  ograniczenie  do  technicznego 
minimum możliwości przedostania się mgły olejowej na zewnątrz 
stojaków łożyskowych.

Celem modernizacji układu oleju lewarowego turbiny jest za-
gwarantowanie pracy urządzeń objętych modernizacją do czasu 
zakończenia eksploatacji bloku nr 2, tj. do około roku 2028. 

Celem modernizacji regeneracji wysokoprężnej, niskoprężnej 
i  zbiornika  wody  zasilającej  jest  zagwarantowanie  pracy  urzą-
dzeń objętych modernizacją do czasu zakończenia eksploatacji 
bloku nr 2, tj. do około roku 2028. Parametry eksploatacyjne po 
modernizacji  powinny  zapewnić  mniejsze  zużycie  elementów 
wymienników.

 

Modernizacja stacji 
redukcyjno – schładzającej RS2

Celem modernizacji stacji redukcyjno–schładzającej RS2 na 
bloku nr 2 w Elektrowni Jaworzno III jest uzyskanie regulacyjności 
w zakresie wydajności od 10% do 100% i utrzymanie zadanej 
temperatury. 

 Zakres prac obejmuje: wykonanie kompletnego projektu tech-
nicznego  instalacji,  demontaż  istniejącej  stacji  redukcyjno–schła-
dzającej, dostawę i zabudowę nowej stacji RS2 łącznie z zasuwą 
odcinającą i zaworami bezpieczeństwa wraz z układem regulacyjnym 
w miejscu obecnie istniejącej stacji. Zakres prac obejmuje również 
podłączenie układów sterowania do systemu PROCONTROL (wyma-
gana kompatybilność z istniejącym systemem), rozruch układu oraz 
dostarczenie DTR powykonawczej i instrukcji obsługi.

W ramach modernizacji bloku nr 2 w zakresie szeroko pojętej 
automatyki zrealizowanych zostało szereg zadań inwestycyjnych, 
obejmujących najbardziej istotne i wyeksploatowane komponen-
ty. Modernizacja dotyczyła głównie części systemowych układu 
automatyki, bez istotnej ingerencji w aparaturę obiektową.

Modernizacja 
systemu operatorskiego POS30 

i systemu archiwizacyjno-raportowego PMS

  Celem  modernizacji  było  zastąpienie  wyeksploatowanych 
i  nieposiadających  już  wsparcia  sprzętowego  i  programowe-
go  serwerów  operatorskich  POS  (Process  Operator  Stadion) 
i archiwizacyjno-raportowych  PMS  (Power  Plant  Management 
System), nową platformą sprzętową i programową, pozwalającą 
na  zapewnienie dalszego  sprawnego  funkcjonowania  systemu 
Procontrol dla sterowania i wizualizacji pracy bloku.

 W ramach przeprowadzonej modernizacji przebudowana została 
m.in. szafa serwerowa, wymieniony został sprzęt komputerowy ser-
werów POS, w miejsce systemu PMS zabudowane zostały całkowicie 
nowe serwery PGIM, obsługujące parę bloków. Wymieniono także 
osprzęt sieciowy, łączący modernizowane elementy. 

 Nowy system PGiM, który zastąpił PMS, zapewnia m.in. 
•  zbieranie,  archiwizację  i  konsolidację  danych  procesowych 

z systemów blokowych Procontrol, z uwzględnieniem opisu 
sygnałów, bieżących wartości historycznych czy zdarzeń; 

•  wizualizację i analizę parametrów procesu technologicznego 
z wykorzystaniem wygodnego interfejsu użytkownika; 

•  udostępnianie danych do innych systemów i aplikacji (Excel, 
pliki typu ASCII); 

•  odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla użytkowników i ad-
ministratorów systemu z podziałem na grupy z odpowiednimi 
prawami dostępu; 

•   wykonywanie  i  zarządzanie  raportami,  obliczeniami,  sche-
matami oraz wykresami samodzielnie przygotowanymi przez 
obsługę bloku lub innych użytkowników systemu;

•  obsługę aplikacji klienckich rozproszonych w różnych wydzia-
łach Elektrowni.
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Razem  z  modernizacją  systemów  POS  I  PMS,  w  miejsce 
starej generacji projektorów graficznych, zamontowane zostały 
nowe wielkogabarytowe monitory LCD wraz z niezbędnymi urzą-
dzeniami pomocniczymi.

Modernizacja regulatora turbiny

Celem  modernizacji  było  umożliwienie  eksploatacji  re-
gulatora  turbiny  przez  najbliższe  kilkanaście  lat.  Wykonany 
został  retrofit modułów regulatora, dostarczone zostały nowe 
narzędzia  programistyczne,  dzięki  czemu  wyeliminowane  zo-
stało programowanie  regulatora w kodzie heksadecymalnym, 
zastąpione  programowaniem  graficznym,  pozwalającym  na 
tworzenie dokumentacji (także w postaci wydruku) na podstawie 
kodu zapisanego w procesorach. Przeprowadzona moderniza-
cja regulatora pozwoliła na uniezależnienie stacji  inżynierskiej 
od sprzętu  i daje możliwość stworzenia stacji  inżynierskiej na 
dowolnym komputerze z zainstalowanym system Windows XP 
lub nowszym, pozwala także na pracę regulatora w sieci kom-
puterowej, dzięki czemu możliwa  jest zdalna diagnostyka czy 
zmiany w programie.

Modernizacja urządzeń 
do pomiarów specjalnych turbiny

W ramach modernizacji zainstalowane zostały nowe czujniki 
do diagnostyki  turbiny oraz wymieniona kaseta dla wizualizacji 
i rejestracji  pomiarów  specjalnych.  Dostarczone  zostały  też 
nowe narzędzia programujące dla zainstalowanej kasety wraz ze 
stosownym oprogramowaniem i licencjami na jego użytkowanie. 
Zastosowane oprogramowanie służy obecnie także do podglądu 
danych, tworzenia raportów i trendów poprzez sieć informatyczną 
w Elektrowni.

Modernizacja zabezpieczeń 
elektroenergetycznych bloku

Celem modernizacji była wymiana starego układu na nowy, 
redundantny  komplet  zabezpieczeń  elektroenergetycznych 
w technologii  cyfrowej,  wyposażony  w  zunifikowany  interfejs 
diagnostyczny. 

Modernizacja urządzeń 
do pomiarów emisyjnych

Modernizacja  polegała  na  wymianie  trzech  pyłomierzy 
z oprzyrządowaniem  i wykonaniem niezbędnych pomiarów ka-
libracyjnych  metodą  grawimetryczną  oraz  dostawie  i  montażu 
trzech kompletów urządzeń do ciągłego monitorowania zawarto-
ści SO2 w spalinach dla trzech nitek spalin bloku. Nowe sygnały 

związane z modernizacją pomiarów emisyjnych włączone zostały 
do systemu sterowania blokiem oraz do serwera SMES, nadzo-
rującego poziomy emisji Elektrowni.

Z drobniejszych zadań modernizacyjnych w zakresie automa-
tyki bloku wymienić można jeszcze:
•   wymianę urządzeń do pomiaru poziomu pyłu w lejach elektrofiltrów, 

w ramach której wyeliminowane zostały urządzenia izotopowe wraz 
z wszelkimi problemami związanymi z tego typu sprzętem; 

•   modernizację pomiarów fizykochemicznych, w ramach której 
wymieniono urządzenia wykazujące wysoki  stopień zużycia 
i dużą awaryjność, powodującą przerwy w pomiarach mających 
wpływ na bezpieczną pracę bloku;

•   modernizację pomiarów osłuchu kotła, gdzie dokonano wy-
miany  wyeksploatowanych  elementów,  mających  wpływ  na 
diagnostykę. 

Jak widać z powyższego zakres ingerencji w blok był znaczny, 
przewidziany czas na jego realizację wynosił 150 dni, co w konse-
kwencji jest krótkim terminem. Dlatego też należało podjąć dzia-
łania organizacyjne, aby sprostać temu wyzwaniu. Postanowiono 
zatrudnić zewnętrzną firmę z dużym doświadczeniem w zakresie 
realizacji tego rozmiaru przedsięwzięcia. Wybór padł na firmę ZRE 
Katowice, która podjęła się koordynacji modernizacji bloku nr 2. 

W ramach sprawnej organizacji zadania firma ZRE Katowice:
•  dokonywała  codziennych  koordynacji  poszczególnych  prac 

zgodnie z art.. 208 kodeksu pracy, 
•  przeprowadzała codzienne kontrole przestrzegania przepisów 

BHP i p.poż,
•  organizowała cotygodniowo naradę koordynacyjną, na której 

omawiano postęp prac, problemy z ich realizacją, przestrze-
ganie przepisów BHP i p.poż..

•  prowadziła  dokumentację  z  koordynacji  w  zakresie  rapor-
towania,  tygodniowego  planowania,  wydawania  zaleceń, 
prowadzenia analiz postępu i zagrożeń.

Dokumenty  te stanowią podstawę do wyciągania dalszych 
wniosków w celu jeszcze lepszej organizacji modernizacji bloku 
nr 4, która będzie miała miejsce w 2012 roku.
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Modernizacja bloków 200 MW i zabudowa instalacji 
do redukcji NOx w TAURON Wytwarzanie S.A. 

Oddział Elektrownia Łaziska

Modernization of 200 MW power units  
and assembly of the NOx reduction installation in  

TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska

Modernizacja zainstalowanych w Elektrowni Łaziska bloków 
typu 200 MW oraz budowa dla kotłów tych bloków instalacji do 
redukcji NOx jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć Strate-
gii  Obszaru  Wytwarzania  TAURON Polska Energia S.A.,  które 
wydatnie przyczyni się do osiągnięcia efektów zawartych w celu 
strategicznym 5.3.1. „Zwiększenie efektywności produkcji”. Przed-
sięwzięcie  to  obejmuje  wykonanie  w  latach  2011–2014  zadań 
modernizacyjnych i inwestycji, realizowanych w ramach Projektu 
Strategicznego pn. „Elektrownia Łaziska – budowa instalacji oda-
zotowania spalin i modernizacja bloków 200 MW”. 

Celem projektu  jest wyposażenie czterech bloków Elektrowni 
w instalacje odazotowania spalin, które pozwolą na spełnienie wy-
mogów zawartych w Traktacie Akcesyjnym i dyrektywie 2001/80/WE 
(LCP) w zakresie poziomu emisji NOx. Osiągnięcie emisji NOx na po-
ziomie poniżej 200 mg/m3

n jest warunkiem, którego spełnienie umoż-
liwi zgodną z prawem eksploatację tych bloków po 2017 roku. 

Równolegle  z  budową  wymienionych  instalacji  zostaną 
przeprowadzone prace modernizacyjne  i  remontowe urządzeń 
i instalacji bloków oraz układów pomocniczych, pozwalające na 
przedłużenie ich bezpiecznej eksploatacji do 2027 roku. 

Zakres  tych  prac  został  określony  na  podstawie  szerokich 
działań diagnostycznych. 

W  latach poprzednich wykonano szereg badań  i ekspertyz 
newralgicznych  elementów  i  podzespołów  urządzeń  bloków. 
Ekspertyzy  te  dotyczyły  wytrzymałości  czasowej  elementów 
i podzespołów ciśnieniowych urządzeń i instalacji z uwzględnie-
niem założeń projektowych oraz wykonanych do tej pory ocen, 
obliczeń oraz napraw i wymian. 

 W związku z perspektywą osiągnięcia ok. 350 tys. godzin pra-
cy tych bloków do czasu ich wyłączenia z eksploatacji w 2027 roku 
założono wykonanie dodatkowych badań specjalnych, które będą 
podstawą do opracowania prognozy trwałości oraz zaleceń eks-
ploatacyjnych i diagnostycznych na kolejne lata eksploatacji. 

 Zakres Projektu obejmuje realizację odrębnych przedsięwzięć 
w poszczególnych latach 2011–2014. Przedsięwzięcia obejmują 
zabudowę instalacji odazotowania spalin na poszczególnych kot-
łach bloków nr 9 – 12 wraz z instalacją wspólną dla tych bloków 
oraz realizację pakietu zadań odtworzeniowo-modernizacyjnych 
i nowych inwestycji we wszystkich obszarach branżowych bloków 
nr 9 – 12 i układów pozablokowych. 

Instalacja odazotowania spalin 
na kotłach OP650k bloków 200 MW

Budowa instalacji odazotowania spalin jest współfinansowana 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach działania 4.5 priorytetu IV Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmującego lata 2007-2013.

Zgodnie z harmonogramem postojów remontowych bloków 
w Elektrowni Łaziska,  inwestycja  realizowana  jest  podczas 
czterech  kolejnych  etapów  modernizacji  w  latach  2011-2014 
w formie „pod klucz”. Nowoczesna instalacja selektywnej redukcji 
katalitycznej (SCR) tlenków azotu obejmuje zabudowę instalacji 
na poszczególnych kotłach oraz budowę stacji magazynowania 
reagenta stanowiącej część wspólną dla wszystkich bloków. 

Stanisław Gruszka,
Zastępca Głównego Inżyniera 
ds. Remontów i Inwestycji

Tomasz Sojka,
Starszy Specjasta ds. Kotłów 
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Tomasz Macura,
Kierownik Wydziału 
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Kierownik Wydziału 
Remontów Turbin
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Kierownik Wydziału 
Profilaktyki, Diagnostyki 
i Dokumentacji Technicznej
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Zastosowana metoda selektywnej redukcji katalitycznej (SCR 
– Selective Catalytic Reduction) jest metodą, która posiada status 
technologii BAT (tj. najlepszej dostępnej technologii). Proces ten 
polega  na  obróbce  suchych  spalin  przy  udziale  środka  redu-
kującego,  jakim  jest woda amoniakalna  (NH4OH) w obecności 
katalizatora.  Podstawowe  reakcje  chemiczne  procesu  zostały 
przedstawione poniżej:

4 NO + 4 NH3 +O2 kat. > 4 N2 + � H2O
NO + NO2 + 2 NH3 kat. > 2 N2 + 3 H2O

Rys. 1. Wizualizacja przebudowy II ciągu kotła

Rys. 2. Reaktor SCR w II ciągu kotła

Zabudowa instalacji odazotowania (denitracji) spalin zapropo-
nowana przez Wykonawcę wymusiła konieczność gruntowanej 
przebudowy  II  ciągu  kotła  w  rejonie  podgrzewacza  wody  I°. 
Przebudowa  II  ciągu  kotła  w  głównej  mierze  uwarunkowana 
była koniecznością zabudowy w tym obszarze reaktorów SCR 
wyposażonych  w  moduły  katalityczne  oraz  instalację  wtrysku 
wody amoniakalnej. W tym celu dokonano przebudowy II ciągu 
kotła, polegającej na rozdzieleniu podgrzewacza wody I ° na dwie 
części, pomiędzy którymi zabudowano reaktory SCR na stronie 
lewej i prawej kotła. W związku ze znaczną modyfikacją II ciągu 

Podstawowym podzespołem instalacji  jest katalizator SCR, 
składający się  z dwóch  reaktorów, w których umieszczono po 
cztery warstwy podstawowe modułów katalitycznych oraz przy-
stosowano konstrukcję do zabudowy po jednej warstwie dodat-
kowej. Warstwy dodatkowe zostaną zainstalowane po trzyletnim 
okresie  eksploatacji.  Zabudowane  w  reaktorach  SCR  wkłady 
katalityczne wykonane są ze stali nierdzewnej pokrytej tlenkiem 
tytanu i metalami aktywnymi.

zmieniono konstrukcję kanałów powietrza pierwotnego i kanałów 
spalin oraz układu odprowadzenia pyłu. Zabudowa dodatkowej 
instalacji SCR w kotle wymusiła także potrzebę podparcia II ciągu 
kotła za pomocą konstrukcji wsporczej, odciążając w ten sposób 
ruszt nośny kotła.
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Rys. 3. Stacja magazynowania wody amoniakalnej

Rys. 4. Układ przygotowania i dawkowania reagentu – SKID

Stacja  magazynowania  NH4OH  wyposażona  jest  w  układ 
rozładunkowo-przeładunkowy  oraz  układ  zasilający.  Układ 
rozładunkowo-przeładunkowy  wody  amoniakalnej  składa  się 
z  dwóch  pomp  o  wydajności  30  m3/h  każda.  Jedna  z  pompa 
stanowi rezerwę układu. W skład układu zasilającego wchodzą 
cztery pompy. Każda z pomp ma wydajność 2 m3/h. Dwie pompy 
zostały przewidziane jako rezerwa dla całej instalacji.  

Woda  amoniakalna  za  pośrednictwem  pomp  zasilających 
o ciśnieniu ≥ 4 bary przetłaczana  jest do stacji przygotowania 
i dawkowania reagenta (SKID). Stacja ta znajduje się na poziomie 
28 m kotłowni. Cała  instalacja deNOx obejmująca cztery  kotły 
zostanie  wyposażona  w  dwa  identyczne  układy  SKID.  Jeden 
układ odpowiedzialny jest za przygotowanie reagenta dla kotłów 
nr 11 i nr 12, a drugi dla kotłów nr 9 i nr 10. Każdy układ SKID 

Do redukcji tlenków azotu stosowany jest roztwór wody amo-
niakalnej (NH4OH) o stężeniu nieprzekraczającym 25%. Reagent 
w  postaci  wody  amoniakalnej  dostarczany  jest  do  elektrowni 
transportem samochodowym lub kolejowym. W skład stacji ma-
gazynowej wchodzą m.in. dwa zbiorniki magazynowe,  których 
łączna pojemność wynosi 530 m3.

składa się m.in. z trzech odparowywaczy reagenta, trzech dmu-
chaw powietrza, trzech parowych podgrzewaczy powietrza oraz 
dwóch mieszaczy. Każde z  tych  trzech urządzeń stanowi 100-
procentową rezerwę dla jednego kotła. Reagent po odparowaniu 
w odparowywaczu przy temp. 104°C – 107°C zostaje zmieszany 
ze sprężonym i podgrzanym powietrzem do temp. 120°C – 125°C 
i  trafia  do  mieszacza.  Po  wymieszaniu  reagent  poprzez  układ 
dyszowy siatki wtrysku amoniaku  (AIG)  trafia do kotła w  rejon 
katalizatora. W wyniku kontaktu reagentu ze spalinami realizowany 
jest proces odazotowania. 

Pierwszy etap realizacji zadania obejmował budowę instalacji 
odazotowania spalin na kotle bloku nr 12 oraz kompletnej stacji 
magazynowania wody amoniakalnej dla wszystkich kotłów. Osiąg-
nięty został podstawowy w Kontrakcie parametr techniczny doty-
czący emisji tlenków azotu poniżej 190 mg/m3

n w całym zakresie 
obciążeń bloku i przy założonym zużyciu mediów niezbędnych 
do realizacji procesu odazotowania spalin. 

Obecnie trwa realizacja II Etapu budowy instalacji odazotowa-
nia spalin na bloku 11. Realizacja pozostałych Etapów na blokach 
nr 10 i 9 nastąpi w kolejnych latach 2013 i 2014.

Zadania w branży turbinowej

Wymiana kompletnych części 
wysokoprężnych turbin TK 225 MW

Przedmiotem  zadania  jest  zaprojektowanie,  dostawa, 
montaż  i  przekazanie  do  eksploatacji  kompletnych  części 
wysokoprężnych  turbiny bloków nr 10  i  11. Nowe części WP 
to  nowoczesne  dwukadłubowe  moduły  z  wirnikami  z  ołopat-
kowaniem  reakcyjnym  i  integralnymi  odciążonymi  zaworami 
regulacyjnymi, zaprojektowane i wykonane zgodnie z najnowszą 
wiedzą techniczną. Charakteryzują się one wysoką sprawnością 
rzędu 87% i długą żywotnością, zapewniającą pracę tych blo-
ków do końca ich założonego cyklu pracy – czyli do ok. 2030 r. 
Realizacja projektu odbędzie się dwuetapowo w 2012  i 2013 
roku. Nowo dostarczone części WP turbin zastąpią pracujące 
na blokach 10  i  11 części WP maszyn klasy TK200 z  jedno-
powłokowymi kadłubami, które dostosowane zostały w latach 
90. ub. wieku do pracy ze zwiększonym obciążeniem parowym 
i wzrostem mocy do 225 MW. Korpusy tych turbiny pracują od 
przełomu lat �0. i 70. ubiegłego wieku i praktycznie są bliskie 
wyczerpania swojej żywotności, zostały zaprojektowane na 100 
000 h pracy, a aktualnie przepracowały już ponad 230 000 h. 
Zostały one wyprodukowane w Z.M. Zamech Elbląg z numerami 
fabrycznymi � i 8.

Oprócz korzyści związanych z wydłużeniem żywotności turbin 
nastąpi również obniżenie  jednostkowego zużycia ciepła przez 
turbozespoły  i  zmniejszenie  ponoszonych  nakładów  remonto-
wych, co pozwoli blokom 10 i 11 na zwiększenie konkurencyjności 
wytwarzania energii elektrycznej w stosunku do innych bloków 
200 MW zainstalowanych w kraju.
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Modernizacja i odtworzenie części SP turbiny

Zadanie to zaplanowano do wykonania z uwagi na koniecz-
ność wydłużenia żywotności części SP turbiny bez jej wymiany 
jak części WP, przy wykorzystaniu istniejących zdemontowanych 
elementów.

Zadanie obejmuje kompleksową rewitalizację korpusu części 
SP  z  przywróceniem  fabrycznej  geometrii  korpusu,  wymianę 
kompletu tarcz kierowniczych oraz przełopatkowanie wszystkich 
stopni wirnikowych, z zastosowaniem całofrezowanych bandaży 
stopni łopatkowych, kompleksowymi badaniami i przełopatkowa-
niem tarcz wirnikowych oraz demontaż tarcz i przywrócenie ich 
projektowych zacisków.

Oprócz rewitalizacji korpusu części SP planowna jest rewita-
lizacja komór zaworów odcinających SP oraz wstawek bocznych 
zaworów regulacyjnych.

Realizacja takiego zakresu zadania wynika z wykonanej oceny 
stanu technicznego części SP podczas poprzednich remontów, 
obejmującej  m.in.  deformacje  i  pęknięcia  jednopowłokowego 
korpusu,  uszkodzenia  łopatek,  pęknięcia  tarcz  oraz  znaczne 
zagrożenie wystąpienia pęknięć nasadzanych tarcz wirnikowych 
spowodowanych  korozją  naprężeniową  po  tak  długim  czasie 
eksploatacji.

Zabudowa pierścienia spiętrzającego 
w części NP TG bloku nr 11

Zadanie to zostało zaplanowane do wykonania z uwagi na ko-
nieczność wydłużenia żywotności układu przepływowego części 
NP turbiny. Polega ono na modernizacji układu przepływowego 
części niskoprężnej  turbiny, obejmującej zabudowę pierścienia 
spiętrzającego ciśnienie. Zadanie obejmuje: wykonanie projektu, 
dostawę, niezbędne przeróbki ostatnich stopni NP oraz montaż 
pierścienia spiętrzającego za 3. stopniem NP, który w układzie 
przepływowym spowoduje usunięcie zakłóceń strumienia pary, 
ograniczenie  przecieków  promieniowych,  a  w  szczególności 
zabezpieczenie  ostatnich  stopni  części  NP  przed  zużyciem 
erozyjnym. 

   Podstawowe efekty zastosowania pierścienia to:
•  wzrost sprawności ostatniego stopnia NP o ~1%,
•  wzrost sprawności całego obiegu cieplnego,
•  przyrost mocy elektrycznej ~250-400 kW.

Wymiana armatury i rurociągów parowych TG 
bloku nr 11

Ze względu na bardzo zły stan techniczny obecnie eksploato-
wanych rurociągów układów parowych, połączeń kołnierzowych 
oraz armatury regulacyjnej i odcinającej konieczna jest ich częś-
ciowa wymiana. Wyeliminuje to awarie wymagające kosztownych 
i długotrwałych napraw. Zakres zadania  inwestycyjno-remon-
towego  obejmuje  dostawę,  demontaż,  montaż  i  zmianę  tras 
wyznaczonych odcinków rurociągów oraz armatury regulacyjnej 
i odcinającej na następujących instalacjach turbozespołu:

•   układ odwodnień i rurociągów i instalacji parowych,
•  układ odpowietrzeń i rurociągów i instalacji parowych,
•  instalacja grzania kołnierzy i korpusów,
•  instalacja  rurociągów  upustowych  pary  do  podgrzewaczy 

regeneracji WP i NP.

Wymiana armatury i rurociągów wodnych TG 
bloku nr 11

Podobnie  jak  dla  układów  parowych  również  dla  układów 
wodnych konieczna jest ich częściowa wymiana i modernizacja. 
Podyktowane to jest złym stanem technicznym  obecnie eksploa-
towanych rurociągów układów wodnych, połączeń kołnierzowych 
oraz armatury regulacyjnej i odcinającej. Zakres zadania obejmuje 
dostawę, demontaż i montaż wyznaczonych odcinków rurociągów 
małogabarytowych oraz armatury  regulacyjnej  i odcinającej na 
następujących instalacjach turbozespołu:
•  układ rurociągów wody chłodzącej,
•  układ rurociągów wody zdekarbonizowanej oraz wody proce-

sowej do IOS,
•  układ rurociągów kondensatu głównego,
•  regulatory skroplin regeneracji NP i poziomu w skraplaczu,
•  układ awaryjnego zrzutu skroplin z podgrzewaczy regenera-

cyjnych WP,
•  układ wtryskowy stacji WP.

Modernizacja układów olejowych

W  ramach  modernizacji  pomocniczych  układów  olejowych 
zaplanowano  montaż  odseparowanych  instalacji  napełniania 
i  rozładunku  oleju  oraz  zabudowę  układu  filtracji  bocznikowej 
opartej  na  wkładach  celulozowych.  Realizacja  zadania  wynika 
z konieczności zapewnienia odpowiedniej  jakości oleju w ukła-
dach  turbozespołu.  Obecnie  funkcjonujące  układy  załadunku 
i rozładunku nie zapewniają wymaganej czystości oleju, a układ fil-
tracji bocznikowej nie zapewnia usuwania wody z oleju smarnego 
turbiny, która pojawia się często w stanach jej pracy nieustalonej 
– odstawienia, uruchomienia.

Odrębne  linie do  rozładunku  i  załadunku oleju wyeliminują 
zjawisko mieszania się czystego oleju z olejem przepracowanym, 
zanieczyszczonym.

Do usuwania wody i zanieczyszczeń stałych wraz z produk-
tami  starzenia  oleju  zastosowano  filtry  bocznikowe,  oparte  na 
wkładach celulozowych, wraz z  instalacją przyłączy  i układem 
automatycznego odprowadzania wody.

Modernizacja pomp wody chłodzącej

Zadanie obejmuje wymianę jednej pompy na zespół o regu-
lowanej wydajności oraz dostawę i montaż wirnika do istniejącej 
pompy 140D40 w wykonaniu antykawitacyjnym. 

Dobór  i  dostawa  pompy  wody  chłodzącej  o  regulowanej 
wydajności  oraz  wdrożenie  optymalizacji  pracy  skraplacza 
jest  powieleniem  zrealizowanego  z  sukcesem  na  bloku  nr  12 



www.energetyka.eustrona  22 styczeń  2013

w 2004 r. rozwiązania, które chronione jest patentem. Zabudowa 
pompy wody chłodzącej o regulowanej wydajności pozwala na 
wyeliminowanie starej charakteryzującej się wysoką zawodnością 
i podatnością na poważne uszkodzenia pompy 140D40. Nowej 
konstrukcji pompy charakteryzują się znacznie wyższą sprawnoś-
cią, a regulowana wydajność pompy wody chłodzącej pozwala 
na optymalizację pracy skraplacza. Optymalizacja parametrów 
pracy  skraplacza  turbiny  dla  jednego  bloku  daje  dodatkowe 
zmniejszenie zapotrzebowania mocy na potrzeby własne – łącznie 
ok. 500 kW. 

Modernizacja istniejącej pompy 140D40 obejmuje:
•  zaprojektowanie  i  wykonanie  nowego  wirnika  w  wykonaniu 

specjalnym, zapewniającym podniesienie sprawności pompy 
z 7�% do ok. 82% w punkcie znamionowym,

•  bezkawitacyjną pracę pompy,
•  poprawę  pracy  chłodnic  znajdujących  się  w  układzie  wody 

chłodzącej poprzez wyeliminowanie konieczności podawania 
powietrza na ssanie pompy, 

•  brak konieczności dokonywania zmian konstrukcyjnych pozo-
stałych elementów agregatu pompowego 140D40,

•  możliwość zabudowy kierownicy wstępnej z regulowanymi ło-
patkami bez   pogorszenia własności kawitacyjnych pompy,

•  zmniejszenie  pobieranej  mocy  przez  silnik  pompy  o  ok. 
130 kW.

Modernizacja instalacji wodorowej

Zadanie jest konieczne do wykonania ze względu na bardzo zły 
stan techniczny obecnie eksploatowanych rurociągów z centralnej 
wodorowni do wodorowni bloków 200 MW. Eksploatacja rurocią-
gów w istniejącym stanie nie zapewnia bezpieczeństwa i pewności 
eksploatacyjnej,  stwarzając  realne  ryzyko wystąpienia nagłych 
nieszczelności spowodowanych korozyjną degradacją materiału, 
a co za tym idzie zwiększając zagrożenia eksplozyjne.

Zakres zadania obejmuje: opracowanie  i zatwierdzenie do-
kumentacji, modernizację podpór, dostawę i montaż rurociągów 
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zadania w branży kotłowej

Modernizacja kotłów OP 650K

Wymiana powierzchni ogrzewalnych 
i elementów rurociągów wysokotemperaturowych

Zadanie obejmuje wymianę kluczowych powierzchni ogrzewal-
nych. Zakres wymian opracowano przy uwzględnieniu posiadanej 
wiedzy technicznej na temat stanu  i stopnia degradacji, biorąc 
pod  uwagę  warunki  pracy  danego  podzespołu.  Na  podstawie 
powyższych kryteriów do wymian zakwalifikowano: 
•  część dolną ekranu przedniego komory paleniskowej,
•  część naścienną II° przegrzewacza pary pierwotnej,
•  powierzchnię ogrzewalną III° przegrzewacza pary pierwotnej,

•  powierzchnię  ogrzewalną  V°  przegrzewacza  pary  pierwot-
nej, 

•  powierzchnię  ogrzewalną  II°  przegrzewacza  pary  wtórnej 
i częściową I° 

•  powierzchnię przegrzewacza pary wtórnej w zakresie pęczka 
wylotowego,

•  elementy rurociągów pary pierwotnej, pary wtórnie przegrzanej, 
wody zasilającej oraz rurociągów komunikacyjnych.
Zestawione  powyżej  powierzchnie  ogrzewalne  pracują 

w najtrudniejszych warunkach w okresie 15 – 20 lat od ostatniej 
ich wymiany i charakteryzują się osiąganiem skończonej żywot-
ności na skutek naturalnego zużycia termicznego i korozyjnego. 
Wymiany prowadzone są na podstawie zaktualizowanej, zgodnej 
z obecnie obowiązującymi normami, dokumentacji techniczną.

Rys. 5. Transport pionowy grodzi V° przegrzewacza pary świeżej

Modernizacja walczaków

Zadanie to zaplanowano do realizacji mając na uwadze pro-
gnozowany czas pracy bloków, który docelowo przekroczy 350 
tys. godzin. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy i wymaga-
nych parametrów pary podjęto decyzję o kompleksowej wymianie 
osprzętu wewnętrznego. Dotychczas eksploatowana, tradycyjna 
separacja zastępowana jest przez opracowane w ostatnich latach 
zmodernizowane rozwiązanie, tzw. separację rozprężną. Zakres 
zadania obejmuje m.in. wymianę cyklonów i separatorów górnych 
wraz z zastosowaniem zmodernizowanego systemu zamocowania 
separacji, który wyeliminuje wady obecnej konstrukcji, powodu-
jące uszkodzenia płaszcza walczaka. 

Równolegle prowadzona jest rewitalizacja otworów króćców 
dolotowych mieszanki parowo–wodnej. Do naprawy zakwalifiko-
wano otwory zlokalizowane w obszarze największej koncentracji 
naprężeń. Prace prowadzone są według specjalnie w tym celu 
przygotowanej technologii napraw, w której określono kolejność 
poszczególnych czynności, niezbędne narzędzia oraz narzucono 
wymaganą temperaturę płaszcza.
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Rys. �. Wnętrze walczaka – elementy zmodernizowanej separacji

Układ zasilania powietrzem i paliwem, 
urządzenia pomocnicze 

i armatura wysokociśnieniowa

Układ zasilania powietrzem i paliwem

Zadanie  jest  konieczne  do  realizacji  w  celu  zapewnienia 
właściwej dystrybucji powietrza i paliwa. Obecny stan techniczny 
podzespołów układu, w szczególności nieszczelności w rejonie 
skrzyń palnikowych powodujące znaczne przyssanie powietrza, 
może  w  skrajnych  przypadkach  doprowadzić  do  szlakowania 
komory paleniskowej. W ramach zadania realizowane są:
•  wymiany kompletnych skrzyń palnikowych,
•  częściowe wymiany palników pyłowych,
•  wymiany dysz OFA,
•  odcinkowe wymiany poszycia kanałów.

Urządzenia pomocnicze

Zadanie obejmuje remont kapitalny najważniejszych urządzeń 
wspomagających i współpracujących z kotłem właściwym w celu 
utrzymania wymaganego poziomu ich dyspozycyjności.

W ramach zadania prowadzone są m.in. następujące dzia-
łania:
•  remonty obrotowych podgrzewaczy powietrza,
•  remonty wentylatorów ciągu i podmuchu,
•  remonty instalacji rozpałkowej,
•  parowych zdmuchiwaczy przewału,
•  remonty odżużlaczy i kruszarek żużla.

  
Armatura wysokociśnieniowa

Zaplanowany  szeroki  zakres  modernizacji  armatury  ma 
zapewnić  bezpieczną  pracę,  wysoki  poziom  niezawodności 
oraz  odpowiednią  regulacyjność  kotła.  Opierając  się  m.in.  na 

prowadzonej cyklicznie diagnostyce i badaniach podjęto decyzję 
o wymianie eksploatowanych od wielu lat i wielokrotnie remonto-
wanych pięciu z sześciu zaworów bezpieczeństwa pary świeżej 
i walczaka.  Podobnymi  przesłankami  kierowano  się  również 
podejmując  decyzję  o  częściowej  wymianie  lub  modernizacji 
armatury następujących układów:
•  wtryskowych schładzaczy pary,
•  układów spustów i odwodnień, 
•  układów odpowietrzeń.

Modernizacja i remont elektrofiltrów

Głównym powodem realizacji zadania jest konieczność za-
pewnienia przez elektrofiltry trwałej emisji pyłu na poziomie gwa-
rantującym poprawną pracę Instalacji odsiarczania spalin (IOS). 
Przekroczenie zawartości pyłu powyżej 150 mg/m3

n w spalinach 
skierowanych do IOS powoduje zakłócenie w pracy absorbera 
i układu odwadniania gipsu  i w konsekwencji konieczność od-
stawienia IOS. 

Eksploatowane  obecnie  elektrofiltry  zostały  wybudowane 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. W wyniku wieloletniej 
pracy  w  agresywnym  fizykochemicznie  środowisku  nastąpiło 
naturalne zużycie korozyjne elektrod powodujące zmniejszenie 
ich  sztywności,  co  w  przyszłości  mogłoby  mieć  negatywny 
wpływ na osiąganą skuteczność odpylania. W celu zapewnienia 
odpowiedniej  sprawności  i  dyspozycyjności  podjęto  decyzję 
o modernizacji i remoncie wymienionych urządzeń w następu-
jącym zakresie:
•  rekonstrukcja obudowy i lejów zsypowych pyłu,
•  zastosowanie  technologii  sztywnego  strzepywania  elektrod 

zbiorczych,
•  zmiana konstrukcji elementów kierująco-dławiących na wlocie 

do elektrofiltra,
•  wymiana elektrod ulotowych,
•  wymiana elektrod zbiorczych,
•  modernizacja wraz z częściową wymianą podzespołów wypo-

sażenia elektrycznego i sterowania.

Realizacja zadania umożliwia utrzymanie średniej godzinowej 
emisji pyłu poniżej 50 mg/m3

nss  (spalin suchych w warunkach 
normalnych przy zawartości �% O2).Wyniki pomiarów zmoderni-
zowanego w 2011 r. elektrofiltru bloku nr 12 dokumentują osiąg-
nięcie zakładanych parametrów eksploatacyjnych i potwierdzają 
celowość prowadzonych działań.

Modernizacja zespołów młynowych

Realizacja zadania ma na celu poprawę parametrów eksploa-
tacyjnych zespołów młynowych oraz wyeliminowanie zagrożenia 
wybuchowego w tych ciągach technologicznych. 

Zakres modernizacji obejmuje:
•  zabudowę przekładni stożkowo–planetarnych napędu młynów 

wraz z płytami fundamentowymi, podstawami i ramami silników 
w miejsce istniejących przekładni walcowych, 
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Rys. 7. Regulowane kierownice odsiewacza 
z napędem elektrycznym

Rys. 8. Zmodernizowany stojan generatora bloku 12

•  wymianę układów mielących wraz z podzespołami zestawów 
dociskowych,

•  zabudowę podajników węgla posiadających rozwiązanie kon-
strukcyjne zabezpieczające przed wybuchem pyłu węglowego; 
rozwiązanie  to  eliminuje  możliwość  przedmuchu  gorącego 
powietrza lub spalin (w przypadku powstania pożaru w młynie) 
do zasobnika węglowego,

•  zabudowę odsiewaczy młynów wyposażonych w regulowane 
kierownice z napędem elektrycznym, sterowanym z nastawni 
blokowej,

•  zabudowę jarzm młynów z uszczelnieniem bezstykowym,
•  zabudowę  wciągników  elektrycznych  do  mechanizacji  prac 

remontowych. 
Poprawa parametrów eksploatacyjnych wpłynie korzystnie na 

proces spalania w kotłach, ograniczy problemy eksploatacyjne 
bloków  związane  z  współspalaniem  biomasy  oraz  wpłynie  na 
stabilizację parametrów jakościowych pyłu lotnego.

Zadania w branży elektrycznej

Modernizacja stojanów generatorów

Zadanie  modernizacja  stojanów  generatorów  bloku  nr  12, 
11,10 jest jednym z ważniejszych pozycji zadań strategicznych 
w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska, któ-
rego  podstawowym  założeniem  jest  przedłużenie  eksploatacji 
bloków energetycznych typu 200 MW do roku 2027.

Stojany generatorów bloków 200 MW eksploatowane są od 
początku lat 70-tych. W tym okresie eksploatacji były systema-
tycznie  poddawane  remontom  i  przeglądom,  podczas  których 
usuwano stwierdzone usterki.

W latach 2003–2010 stojany ulegały awaryjnym uszkodzeniom 
z powodu nieszczelności w układzie destylatu uzwojenia stojana 
oraz  na  skutek  poluzowywania  się  blach  rdzenia.  Wielokrotne 
doprasowania blach przez dokręcenie płyt prasujących jedynie 
doraźnie poprawiło ich stan. 

Wystąpienie  awarii  generatora  może  powodować  zarówno 
zakłócenia w pracy systemu elektroenergetycznego jak i dopro-
wadzić do długotrwałego wyłączenia bloku z ruchu.

W roku 2011 została przeprowadzona modernizacja stojana 
generatora bloku 12, obecnie trwa modernizacja stojana gene-
ratora  11.  Modernizacja  stojana  generatora  bloku  10  zostanie 
wykonana w roku 2013. 

Zakres modernizacji stojanów generatorów obejmuje wyko-
nanie:
•  nowego uzwojenia w klasie izolacji F,
•  nowych elementów usztywnienia uzwojenia (nowa konstrukcja 

elementów usztywnienia),
•  kolektorów wodnych nowej konstrukcji,
•  regeneracji i modernizacji pakietu blach żelaza aktywnego wraz 

z pakietami skrajnymi, 
•  nowych pierścieni dociskowych pakietu w wersji zmodernizo-

wanej do ciągłego utrzymania blach żelaza w stanie dobrego 
sprasowania,

•  nowego, zmodernizowanego zawieszenia pakietu,
•  dodatkowych  punktów  pomiaru  temperatury,  co  pozwoli  na 

dokładniejszy nadzór ich pracy.
Ze starych stojanów generatorów pozostaną tylko korpusy, 

które zostaną poddane kontroli spoin spawalniczych i lokalnym 
naprawom. 

Modernizacja transformatora blokowego

W  roku  2011  w  obwodzie  wyprowadzenia  mocy  bloku  12 
zmodernizowano transformator blokowy. Modernizacja polegała 
na dostawie i zabudowie nowej części aktywnej transformatora 
blokowego. 

Stary transformator blokowy był już kilkakrotnie naprawiany. 
Ostatnia naprawa miała miejsce w roku 2004. W ostatnich latach 
transformator zaczął wykazywać ponownie niepokojące objawy, 
tj. rosnącą koncentrację gazów palnych rozpuszczonych w oleju, 
świadczącą o wewnętrznym przegraniu i iskrzeniach.
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    Nowy transformator blokowy posiada:
•  uzwojenia wykonane w nowej technologii, co zapewnia zmniej-

szenie strat obciążeniowych,
•  obwód magnetyczny wykonany z blach krzemowych o niskiej 

stratności,
•  nowoczesne materiały izolacyjne, co zapewni jego odpowied-

nią żywotność,
•  niską moc akustyczną.

Rys. 9. Nowy transformator blokowy

Modernizacja transformatora zaczepowego

W roku 2011 w układzie  zasilania potrzeb własnych bloku 
12  wykonano  modernizację  transformatora  zaczepowego.  Ko-
nieczność modernizacji wyniknęła ze zużycia eksploatacyjnego 
starego  transformatora  12TZ.  Po  modernizacji  transformator 
posiada zakładaną trwałość do 2027 roku. W roku 2013 planuje 
się  modernizację transformatora 10TZ w takim samym zakresie 
jak 12TZ.

Rys. 10. Zmodernizowany transformator zaczepowy

Zmodernizowany transformator zostanie wyposażony w:
•  nowe uzwojenie wykonane przewodem o wielokrotnej trans-

pozycji,
•  zmodernizowany przełącznik zaczepów,
•  nowy olej transformatorowy,
•  nowe zawory olejowe,
•  nowe przekaźniki Buchholza,
•  nowe wskaźniki nieprawidłowego poziomu oleju w wykonaniu 

bezrtęciowym,
•  nowe radiatory,
•  nową  pokrywę  bezpieczeństwa  kadzi  i  podobciążeniowego 

przełącznika zaczepów.

Modernizacja wentylatorów podmuchu

Celem modernizacji wentylatorów podmuchów nr 2 na blokach 
200  jest  zwiększenie  ich  sprawności  i  zapewnienie  bezawa-
ryjnej pracy. Obecnie zabudowane silniki o mocy �50 kW typu 
SZDr124u01  na  stanowiskach  wentylatorów  podmuchów  nr  2 
są przeciążane, co jest spowodowane zwiększeniem wydajności 
wentylatora. Aby zlikwidować problem przeciążania się silników 
i zapewnić właściwą pracę wentylatorów należało obecnie zabu-
dowane silniki zastąpić nowymi o większej mocy – 800 kW.

W  roku  2011  została  przeprowadzona  modernizacja  wen-
tylatora  podmuchu  nr  2  bloku  12,  obecnie  trwa  modernizacja 
wentylatora podmuchu nr 2 bloku 11. Modernizacja wymienio-
nych wentylatorów bloków 10  i 9 zostanie wykonana w  latach 
2013 i 2014.

Modernizacja obejmuje dobór, wykonanie  i dostawę nowe-
go silnika 800 kW. Nowe silniki wentylatorów podmuchu będą 
posiadały:
•  uzwojenia wykonane w nowej technologii, w klasie izolacji F,
•  nowoczesne  materiały  izolacyjne,  co  zapewni  odpowiednią 

żywotność,
•  wyższą moc, wykluczającą przeciążanie się silników.

Wymiana pól zasilających rozdzielni 
potrzeb własnych 0,4 kV 12R4

W roku 2011 w ramach remontu bloku 12 przeprowadzono 
modernizację aparatury  łączeniowej  i  zabezpieczającej w po-
lach zasilających i sprzęgła rozdzielni potrzeb własnych 0,4kV 
12R4. 

Wyłączniki  poddane  wymianie  typu  DS  są  podstawowym 
typem  wyłączników    eksploatowanych  w  polach  zasilających 
rozdzielń  0,4kV  potrzeb  ogólnych  i  blokowych  w  elektrowni. 
Wyłączniki będące przedmiotem postępowania były wyeksplo-
atowane pod względem mechanicznym. Wymiana wyłączników 
pozwoliła na zwiększenie niezawodności pracy bloku i dyspozy-
cyjność rozdzielni.

Zakres zadania obejmował: 
•  wykonanie projektu technicznego,
•  dostawę  nowych  wyłączników  wyposażonych  w  aparaturę 

kontrolno-pomiarową i odłącznika,



www.energetyka.eustrona  2� styczeń  2013

•  demontaż  istniejących  wyłączników  i  odcinacza  typu  DS 
w rozdzielni  0,4kV 12R4 z pól zasilających i sprzęgła,

•  wymianę połączeń szynowych torów prądowych w polach,
•  wykonanie okablowania obwodów wtórnych pól, 
•  wymianę  elementów  jezdnych  członów  wysuwnych  w  po-

lach, 
•  zabudowę wyłączników oraz odłącznika w polach zasilających 

i sprzęgła,
•  adaptację  panelów  czołowych  pól  zasilających  i  sprzęgła 

rozdzielnicy do nowych wyłączników i odłącznika,
•  wykonanie pomiarów i uruchomienie,
•  wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zadania w branży AKPiA i zabezpieczeń

Modernizacja AKPiA, 
sterowań i zabezpieczeń elektrycznych

Zakres  prac  w  obszarze  modernizacji  AKPiA,  sterowań 
i zabezpieczeń  elektrycznych  jest  bardzo  obszerny  i  zróżnico-
wany w zależności od modernizowanego bloku. Podstawowym 
parametrem decydującym o zakresie prac realizowanych na po-
szczególnych blokach 200 MW było zapewnienie ich niezawodnej 
i bezpiecznej pracy we wskazanym obszarze z uwzględnieniem 
aspektów ekonomicznych. Realizowane są następujące  zakresy 
prac: 
•  modernizacja układów automatyki i pomiarów instalacji odpo-

pielania,
•  modernizacja układów automatyki i pomiarów elektrofiltrów,
•  wymiana zabezpieczeń elektrycznych bloku,
•  wymiana zabezpieczeń rozdzielni potrzeb własnych bloku 10 

i 11,
•  modernizacja  przemienników  częstotliwości  wentylatorów 

podmuchu,
•  modernizacja rejestratora zakłóceń. 

Poddane modernizacji są układy AKPiA związane z odbiorem 
i transportem pyłu spod elektrofiltru w zakresie instalacji systemu 
DEPAC i instalacji dalekiego transportu. Na powyższych instala-
cjach, z uwagi na jej wieloletnią eksploatację i pracę w trudnych 
warunkach,  wymieniana  jest  elektryczna  i  pneumatyczna  apa-
ratura pomiarowa i sterownicza. Przeprowadzana jest migracja 
z nieprodukowanego już sterownika SIMATIC S5 na SIMATIC S7. 
W ramach zakresu zadania wykonywana jest wizualizacja i stero-
wanie modernizowanej instalacji poprzez system komputerowy. 
Dodatkowo podgląd pracy zmodernizowanej instalacji odpopie-
lania udostępniono na monitorach dla wybranych użytkowników 
podłączonych do komputerowej sieci zakładowej. 

Szeroki  zakres  prac mechanicznych  w obrębie  elektrofiltru 
bloku 12 połączony był z pracami na układach sterowania i auto-
matyki. W układzie sterowania zabudowane są cyfrowe regulatory 
napięcia sterujące pracą zespołów zasilających wysokiego napię-
cia oraz współpracujący z nimi sterownik Simatic S7, kontrolujący 
również pracę systemu strzepywania  i ogrzewania elektrofiltru. 

System sterowania  i wizualizacji oparty  jest na systemie ASIX. 
System komunikuje się poprzez łącza światłowodowe ze sterowni-
kiem oraz regulatorami napięcia i pozwala na wizualizację i zdalne 
sterowanie pracą elektrofiltru w czasie rzeczywistym. Nadzór nad 
pracą elektrofiltru odbywa się w sposób automatyczny z możliwoś-
cią ręcznego sterowania przez operatora lub lokalnie z obiektu. 
System nadzoru posiada opcję optymalizacji pracy elektrofiltru, 
która w trybie automatycznym optymalizuje prace poszczególnych 
urządzeń utrzymując zadaną wartość zapylenia na wylocie spalin 
z elektrofiltru. Zakresy prac dla pozostałych bloków są zbliżone  
do prac wykonanych na bloku 12, z uwzględnieniem ich stanu 
aktualnego oraz  różnic występujących pomiędzy elektrofiltrami 
poszczególnych bloków.

Dla bloków nr 9, 10 i 11 realizowana jest wymiana zabezpie-
czeń elektrycznych bloku. Zakres prac związanych z wymianą 
zabezpieczeń elektrycznych bloku nie ogranicza się wyłącznie do 
wymiany aparatury w szafach zabezpieczeń, ale swym zasięgiem 
obejmuje również:
•  wymianę  kabli  sygnałowych  pomiędzy  nastawniami  bloków 

200 a rozdzielnią 110 kV/220kV Kopanina,
•  wymianę przekładników prądowych po stronie 15,75 kV trans-

formatora potrzeb własnych,
•  wymianę wyłącznika układu wzbudzenia SGP wraz z szafą 

sterowniczą.
W  ramach  realizacji  zadania  dane  z  układu  zabezpieczeń 

elektrycznych  bloku  (pomiary  bieżące,  rejestry  z  rejestratorów 
zdarzeń i zakłóceń, nastawy), układu synchronizacji, oraz reje-
stratora zakłóceń bloku wprowadzone zostaną do budowanego 
i stale rozszerzanego systemu nadzoru zabezpieczeń. 

W obszarze  rozdzielni potrzeb własnych bloku 11  i 10 do-
konana zostanie wymiana zabezpieczeń elektrycznych pól � kV. 
W  ramach  zadania  pola  rozdzielni  �  kV  wyposażone  zostaną  
w nowoczesne  cyfrowe  zabezpieczenia  z  funkcją  sterowników 
polowych. Ponadto  rozdzielnia  zostanie wyposażona w nowo-
czesne  cyfrowe  światłowodowe  zabezpieczenie  łukochronne, 
gwarantujące praktycznie bezzwłoczne wyłączenie w przypadku 
zwarć łukowych, a tym samym ograniczające do minimum szkody 
nimi  spowodowane.  Podobnie  jak  w  przypadku  zabezpieczeń 
bloku, tak również informacje z dostępnych urządzeń rozdzielni 
� kV zostaną wprowadzone do systemu nadzoru. 

Sukcesywnie rozbudowywany system nadzoru ECONTROL 
ma  budowę  modułową  o  otwartej  strukturze,  co  umożliwia 
łatwą konfigurację  i  rozbudowę systemu o kolejne elementy 
oraz  dostosowanie  do  nawet  najbardziej  złożonych  warun-
ków.  Docelowo  do  systemu  wprowadzone  zostaną  sygnały 
z rozdzielni potrzeb ogólnych � kV. System jest przystosowa-
ny do współpracy z tradycyjnymi urządzeniami, komunikując 
się  z  nimi  poprzez  sygnały  wejścia/wyjścia  sterowników  jak 
i z inteligentnymi urządzeniami nowej generacji, wyposażonymi 
w łącza komunikacyjne różnych standardów. System nadzoru  
umożliwia wizualizację i nadzór wprowadzonych do niego za-
bezpieczeń, dostarcza informacje niezbędne do podejmowania 
optymalnych  decyzji  oraz  zapewnia  szybką  kontrolę  stanu 
procesów dzięki przejrzystej synoptyce.
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Rys. 11. Podgląd ekranu systemu nadzoru

Pracom  modernizacyjnym  poddany  został  układ  rejestracji 
zakłóceń bloków 200 MW. Jego niezawodność i pewność dzia-
łania ma  istotne znaczenie w sytuacjach awaryjnych wyłączeń 
bloku  i  wydatnie  wspomaga  procesy  decyzyjne  dotyczace 
działań związanych z określeniem przyczyn awarii. Prowadzona 
modernizacja polega na dostosowaniu istniejącego rejestratora 
do najnowszej wersji oprogramowania pracującej pod systemem 
Windows 7. Wymieniane są karty rejestratora oraz kalibrowane 
jego elementy składowe.

Modernizacja systemów automatyki i sterowania

Przedmiotem zadania z obszaru systemów automatyki i stero-
wania jest podjęcie działań modernizacyjnych w zakresie systemu 
DCS sterowania blokami 200 MW gwarantujących ich bezpieczną 
i niezawodną pracę w perspektywie roku 2027. W ramach podję-
tych działań prowadzone są prace o następującym zakresie: 
•  wymiana serwerów POS,
•  modernizacja regulatora turbiny P13,
•  modernizacja systemu PGIM,
•  modernizacja zasilań systemu automatyki i sterowania.

W ramach prac modernizacyjnych w zakresie systemu ste-
rowania DCS, jakim  na blokach 200 MW jest system Procontrol, 
wymieniane są serwery POS wraz z stacjami operatorskimi. Nowo 
instalowane serwery i stacje operatorskie oparte są na powszech-
nie  stosowanych  mikroprocesorach.  Sukcesywnie  wymieniane 
jest również oprogramowanie. 

Mając w perspektywie eksploatowanie cyfrowego systemu au-
tomatyki Procontrol P14 przez następne kilkanaście lat dokonuje 
się retrofitu modułów procesowych. Aktualizowane jest również 
oprogramowania firmowe modułów. Wymieniane są połączenia 
pomiędzy  wydzielonymi  fragmentami  systemu.  W zamian  za 
połączenia w standardzie RS-485 zastosowano połączenia świat-
łowodowe. Tego  typu  zmiany prowadzą do wzrostu prędkości 

transmisji, odporności na zakłócenia, a co za tym idzie do wzrostu  
niezawodności systemu.

Na  każdym  bloku  wymieniany  jest  elektroniczny  regulator 
turbiny. Do tej pory na blokach od połowy lat 90-tych pracował 
regulator turbiny zrealizowany w systemie Procontrol P13. Nowo 
zainstalowany  na  bloku  12  regulator  turbiny  jest  sprzętowo  i 
komunikacyjnie  kompatybilny  z  blokowym  systemem  sterowa-
nia  Procontrol  P14.  Realizuje  wszystkie  funkcje  poprzedniego 
regulatora. Jest systemem nowoczesnym, niezawodnym, łatwym 
w obsłudze i diagnostyce.    

 
Modernizacja układów pomiarowych

W ramach modernizacji układów pomiarowych zaplanowano 
modernizację układów pomiarów analityki mokrej oraz zabudowę 
analizatorów O2 (In-site) za elektrofiltrem. Obecnie funkcjonujący 
układ pomiarów analityki mokrej z uwagi na wieloletnią eksploata-
cję wymagał ciągłego prowadzenia prac konserwacyjno-remon-
towych umożliwiających prawidłową jego pracę. Eksploatowane 
analizatory przestały być produkowane  i pojawiły się poważne 
problemy z dostępnością części zamiennych. W ramach prac na 
każdym bloku zabudowywany jest kontener wyposażony w kom-
pletne układy przygotowania próbki do analizy z automatycznym 
układem regulacji ciśnienia i temperatury próbki.

Zmieniona została filozofia  korzystania z czynnika chłodzą-
cego, która pozwoliła na zachowanie wysokiej sprawności chło-
dzenia chłodnic próbopobieraków,  a co za tym idzie na znaczne 
zmniejszenie strat wody chłodzącej.

Za wentylatorami ciągu na trzech kanałach spalin zabudowane 
zostaną  cyrkonowe  analizatory  tlenu  dla  prawidłowej  korekcji 
wskazań  pyłomierzy  na  wylocie  z  elektrofiltru  do  wartości  �% 
O2 w spalinach.
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Modernizacja kotła K-10 
w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Stalowa

Modernization of K-10 power boiler in  
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Stalowa Wola

TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola 
w Stalowej Woli już od roku 2004, jako jedna z pierwszych elektro-
wni w kraju, wykorzystuje w produkcji energii elektrycznej biomasę 
jako dodatek do paliwa węglowego. Obecnie spala ona około 100 
tys.  ton biomasy  rocznie, produkując przy  tym około 100 GWh 
„zielonej energii”. Jednym z podstawowych efektów ekologicznych 
związanych ze stosowaniem tego typu paliwa w energetyce jest 
niska emisja szkodliwych związków do atmosfery. 

W procesie spalania biomasy mamy do czynienia z zerowym 
bilansem emisji CO2. Obecnie w Elektrowni Stalowa Wola prowa-
dzona jest pierwsza w Polsce inwestycja związana z przebudową 
kotła OP-150 nr 10 na kocioł całkowicie opalany biomasą z zasto-
sowaniem palników pyłowych. Kluczowym założeniem Projektu 
jest osiągnięcie przez kocioł OP-150 nr 10 wydajności na poziomie 
co najmniej 120 t/h, która umożliwi osiągnięcie mocy elektrycznej 
na poziomie co najmniej 20 MW. Dzięki temu Elektrownia będzie 
w stanie dodatkowo produkować 140 GWh energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych rocznie. 

Dnia 29 listopada 2011 roku Zarząd TAURON Wytwarzanie 
i  Minister  Gospodarki  podpisali  umowę  w  ramach  Programu 
Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  na  lata  2007-2013 
o dofinansowanie projektu kwotą ok. 40 mln zł. Całkowity koszt 
projektu opiewa na kwotę około 135 mln zł.

 W celu realizacji projektu konieczne było podjęcie moder-
nizacji.

Modernizacja kotła OP-150

•  Demontaż starych palników węglowych oraz montaż nowych 
palników do spalania pyłu biomasowego.

•  Montaż:  instalacji  nawrotu  popiołu  do  kotła,  instalacji  do-
zowania  addytywów  (kaolin  i  siarka),  instalacji  czyszczenia 
powierzchni ogrzewalnych w kotle, silofiltrów oraz pyłoprzewo-
dów, instalacji gazowej, modernizacja II ciągu kotła, instalacji 
AKPiA oraz elektrycznych.

•  Wykonanie instalacji powietrza służącego do zasilania palników 
pyłowych.

•  Montaż  nowych  wentylatorów  podmuchu  wraz  z  kanałami 
powietrza.

•  Wykonanie układu przygotowania paliwa pyłowego z różnych 
rodzajów biomasy.

•  Zabudowa  zbiornika  magazynującego  suchą  biomasę  ZB3, 
montaż zbiornika magazynującego pył biomasowy ZB4 wraz 
z instalacją transportu pyłu do kotłowni, instalacja urządzeń 
w budynku młynowni: 4 młyny młotkowe, podajniki ślimakowe, 
wentylatory, dozowniki celkowe, cyklony.

•  Wykonanie układu odbioru oraz transportu biomasy przetwo-
rzonej.

•  Montaż:  stacji  rozładunku  peletów,  węzła  pomiarowego  do 
rozliczania produkcji „zielonej energii”, przenośników zgarnia-
kowych typu TFK i SKF oraz przenośników ślimakowych.

•  Wykonanie układu wstępnego przygotowania, suszenia oraz 
transportu biomasy wilgotnej.

•  Montaż: węzła pomiarowego do rozliczania produkcji „zielonej 
energii”,  węzła  rozdrabniania  biomasy  do  frakcji  0-10  mm, 
węzła  suszenia  biomasy  (2  młyny  dyskowe,  dwustopniowa 
suszarnia  Exergy),  zbiornika  operacyjnego  biomasy  ZB2, 
systemu transportu pneumatycznego niskociśnieniowego.

•  Wykonanie układu wstępnego odbioru i składowania biomasy 
wilgotnej.

•  Montaż: rębaka wstępnego, rębaka procesowego, separatora 
ferromagnetycznego,  stacji  rozładunku  zrębków  agro  TUS, 
rozdrabniacza ślimakowego słomy i brykietu.

•  Zabudowa zbiorników magazynujących biomasę ZBL  i ZBA 
o pojemności 1500 m3 każdy.

•  Wykonanie układów instalacji branż elektrycznej oraz AKPiA.
Paliwo  do  spalania  w  kotle  OP-150  (biomasa)  pochodzić 

będzie z następujących źródeł:
–  upraw wierzby energetycznej, 
–  odpadów z rolnictwa, 
–  odpadów z przemysłu przetwórstwa spożywczego, 

Łukasz Dobrowolski
Specjalista 

Grzegorz Jankiewicz,
Główny Specjalista ds. Rozwoju
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–  pozostałości masy drzewnej z przemysłu drzewnego, 
–  trzebieży leśnej i sadowniczej, 
–  wyselekcjonowanych, biodegradowalnych odpadów komunal-

nych.

Serce instalacji 
– niskoemisyjne palniki pyłowe

Biomasowe palniki pyłowe, ze względu na różne właściwości 
biomasy i węgla, różnią się pod względem konstrukcji od typo-
wych palników stosowanych w energetyce. Z powodu ograniczeń 
konstrukcji wsporczej kotła OP-150 firma WTS AB przygotowała 
specjalnie dla Elektrowni Stalowa Wola palniki pyłowe. Palniki 
zostały zamontowane po dwa  w każdym narożu kotła. Uruchomie-
nie ich będzie następowało na paliwie gazowym i dopiero, kiedy 
kocioł osiągnie wymaganą temperaturę roboczą nastąpi przejście 

Rys.1. Widok palników zabudowanych na kotle

Rys. 2. Budowa niskoemisyjnego palnika pyłowego

1 – skrzynia biomasowego palnika wirowego, 2 – skrzynia ceramicznego 
dyfuzora biomasowego palnika wirowego, 3 – wlot powietrza do spalania,

4 – wlot mieszanki pyłowo powietrznej, 5 – wlot gazu

Tabela 1 
Parametry zmodernizowanego kotła OP-120 K-10

Parametr Wartość

Wydajność cierplna paleniska (100%) 97,7 MWt

Wydajność cieplna kotła (100%) 87,9 MWt

Wydajność parowa kotła, max WMT = 100% 120 t/h

Wydajność parowa kotła chwilowa 130 t/h

Ciśnienie pary przegrzanej (wylot z kotła) 7� bar

Temperatura pary przegrzanej (w zakresie obciążeń od 80 t/h do 120 t/h 500°C

Ilość wtrysku do pary max 5% (� t/h)

Tempersatura wody zasilającej na wlocie ECO (twz) 180°C

Temperatura spalin na wylocie kotła, kocioł czysty - zanieczyszczony (100 % obciążenia 140 – 170°C

Paliwo gwarancyjne na wlocie do kotła:
•  wartość opałowa
•  wilgoć

17,5 MJ/kg
max. 10%

Zużycie paliwa gwarancyjnego przy sprawności kotła ~90%, 100% WMT ~20 300 kg/h

Ilość spalin na wylocie do kotła
Wlot do komina

~153 500 Nm3/h
~145 800 Nm3/h

Ilość powietrza do spalania ~131 500 Nm3/h

Ilość powietrza na wlocie 25°C

na paliwo biomasowe. Transport pyłu biomasowego do palników 
będzie realizowane za pomocą powietrza transportującego.
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Technologia przygotowania i podawania
„zielonego paliwa”

 „Zielone paliwo”, z którego w wyniku spalania w kotle K-10 
uzyskana  zostanie  energia,  charakteryzuje  się  dużymi  wyma-
ganiami pod względem właściwości fizycznych. Aby spełnić te 
wymagania materiał musi zostać poddany szeregowi procesów 
technologicznych. Po dostarczeniu do zakładu materiał trafi do 
odpowiednich węzłów, gdzie zostanie poddany procesom mielenia 
i suszenia, tak aby osiągnąć odpowiednie właściwości, tj. wielkości 
ziarna max. 0,5 mm oraz wilgotność do 10%.

Opis instalacji

W skład instalacji odbioru i przeróbki paliwa wchodzą poniżej 
wymienione układy.
1.  Układ odbioru dostaw paliw niewymagających suszenia (pe-

lety agro i leśne), składający się ze stacji rozładunku peletów 
wyposażonej w dwa żelbetowe zbiorniki z dnami ruchomymi o 
pojemności 100 m3 każdy, oraz układ rozliczania ilości zużytej 
biomasy do produkcji „zielonej energii”.

2.  Układ odbioru dostaw paliwa agro (brykiety ze słomy, rolnictwa 
i przemysłu rolnego, słoma). Proces mielenia w tym układzie 
realizowany będzie za pomocą  rozdrabniacza ślimakowego 
firmy Cormall.

3.  Linia biomasy nieprzetworzonej  leśnej, w skład której będą 
wchodziły dwa rębaki firmy HAAS – wstępny i procesowy oraz 
separator ferromagnetyczny.

4.  Linia biomasy nieprzetworzonej agro. Dostarczona biomasa 
będzie rozładowywana i podawana do układu magazynowania 
za pomocą specjalnej stacji rozładunku typu TUS.
Biomasa z układów wymienionych w punktach 2, 3 i 4 trafi 

do dwóch silosów o pojemności 1500 m3 każdy, skąd po zwa-
żeniu zostanie poddana procesowi separacji gabarytowej, która 
ma na celu wyselekcjonowanie frakcji 0-10 mm i skierowanie jej 
bezpośrednio do suszarni, bez konieczności przemiału pozostała 
biomasa zostanie  rozdrabniana do uziarnienia 0–10 mm przez 

dwa  rębaki  precyzyjne  zainstalowane  w  układzie  szeregowym 
i  skierowana  również  do  suszarni.  Tak  przygotowany  materiał 
zostanie dodatkowo rozdrobniony za pomocą młynów dyskowych 
do frakcji od 0 do 5 mm, a następnie poddany procesowi suszenia 
realizowanemu w suszarni powietrzno-parowej, której zadaniem 
jest wysuszenie biomasy z wilgotności wejściowej mogącej do-
chodzić nawet do 50% do wilgotności wymaganej pozostałymi 
procesami technologicznymi wynoszącej maksymalnie 10%.

Zasada działania suszarni powietrzno-parowej

Suszarnia parowa zastosowana w instalacji została wypro-
dukowana przez Szwedzką firmę Exergy AB, ma ona za zadanie 
wysuszenie  biomasy  do  10%  zawartości  wilgoci.  Na  wstępie 
suszarni biopaliwo podawane jest do silosu dozującego, którego 
pojemność wynosi ok. 50 m3. Dolna część silosu zrzuca biomasę 
na podajniki ślimakowe, które dozują paliwo do dwóch młynów 
dyskowych.  Biomasa  wchodzi  do  młynów  osiowo  trafiając 
w przestrzenie międzydyskowe, gdzie metalowe zęby osadzone 
na dyskach rozdrabniają podany materiał do granulacji poniżej 
3 mm. Tak przygotowany materiał trafia do suszarni wstępnej (po-
wietrznej) pneumatycznej, wykorzystującej ciepłe powietrze jako 
medium do suszenia oraz transportu biomasy. Zimne powietrze 
zasysane zewnątrz ogrzewa się przez pośrednią wymianę ciepła z 
gorącym glikolem zmieszanym z wodą do temperatury ok. 100°C. 
Biomasa wprowadzana jest do systemu za pomocą dozownika 
celkowego, a następnie transportowana przez trzy pionowe kanały 
(w systemie góra-dół), w których następuje  jej osuszana przez 
ciepło zawarte w powietrzu transportującym. 

W kolejnym etapie materiał trafia do suszarni parowej pracują-
cej w układzie zamkniętym przy ciśnieniu 2,5 bara(g). Do procesu 
transportu  jak  i suszenia używana  jest w niej para procesowa, 
która  przenosi  materiał  w  trzech  pionowych  kanałach.  Ostatni 
z  tych  kanałów  połączony  jest  z  cyklonem,  gdzie  wysuszona 
biomasa jest odseparowywana od pary. Cząstki paliwa są wypro-
wadzane następnie przez dozownik celkowy do dalszego układu 
przygotowania paliwa. 

Rys. 3. Suszarnia parowa biomasy Exergy AB
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Kolejnym etapem przygotowania paliwa biomasowego  jest 
proces mielenia,  który pozwala uzyskać uziarnienie paliwa poniżej 
0,5 mm, jest to realizowane  za pomocą czterech młynów młotko-
wych firmy Champion. Przygotowany w ten sposób pył biomasowy 
trafia do układu podawania paliwa, którego końcowym elementem 
jest serce instalacji: osiem palników pyłowych zainstalowanych 
po dwa w każdym narożu modernizowanego kotła. 

Do ciągłego transportu biomasy na małe odległości, zarówno 
poziomego jak i pionowego, zastosowano przenośniki zgarniako-

we, natomiast do transportu dalekiego zastosowano przenośniki 
taśmowe zamknięte firmy Brucks ze wspomaganiem powietrzem 
oraz transport pneumatyczny niskociśnieniowy.

Rys. 5. Młynownia wraz z układem magazynowania biomasy suchej oraz pyłu biomasowego

Rys. 4. Układ transportu, magazynowania oraz przygotowania 
pyłu biomasowego
 
a)  układ wstępnego przygotowania, suszenia oraz transportu 

biomasy wilgotnej,

b)  układ odbioru oraz transportu biomasy przetworzonej  
(pelet)

a) b)
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Piotr Muszyński
Główny Specjalista ds. Analiz Technicznych

Efektywność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
w jednostkach wytwórczych TAURON Wytwarzanie SA

oraz optymalizacja kosztów wytwarzania

Efficiency of electric energy and heat generation  
in power generating units belonging to TAURON Wytwarzanie S.A.  

and optimization of the energy generation costs

W polskim sektorze energetycznym TAURON Wytwarzanie 
jest  znaczącym  producentem  energii  elektrycznej  i  ciepła.  Do 
produkcji energii wykorzystuje głównie węgiel kamienny. Zróż-
nicowanie technologiczne, lokalizacyjne oraz rynkowe sprawia, 
że  w  procesach  wytwarzania  energii  stosowane  są  zarówno 
najnowsze  technologie,  jaki  i  rozwiązania  techniczne  sprzed 
ponad pół wieku. 

Większość jednostek wytwórczych TAURONU Wytwarzanie 
przekroczyła czas pracy 200 tysięcy godzin. Od roku 2009 roz-
poczęto sukcesywne wycofywanie wyeksploatowanych jednostek 
wytwórczych. Łącznie odstawiono już bloki o mocy zainstalowanej 
ponad  kilkaset  MW,  między  innymi  w  elektrowniach:  Łagisza, 
Siersza i Halemba, a także kocioł wodny w Elektrowni Łagisza 
przeznaczony do produkcji ciepła. 

W miejsce wycofanych bloków oddano do eksploatacji nowy 
wysokosprawny  blok  o  mocy  4�0  MW  w  Elektrowni Łagisza. 

W najbliższych miesiącach uruchomione zostaną: blok z kotłem 
opalanym wyłącznie biomasą w Elektrowni Jaworzno oraz blok 
ciepłowniczy w ZEC Bielsko–Biała.   

Obecnie  w  skład  TAURON Wytwarzanie S.A.  wchodzi 
40  jednostek  wytwórczych  o  zróżnicowanych  typoszeregach 
mocy  bloków,  które  zainstalowane  są  w  11  elektrowniach 
i elektrociepłowniach Koncernu. Moc zainstalowana elektryczna 
w urządzeniach wytwórczych wynosi 5282,7 MW, a moc osiągalna 
cieplna 2427,7. 

Największy udział w łącznej mocy zainstalowanej TAURON 
Wytwarzanie S.A., bo 45,4% (2250 MW), mają bloki 225 MW. Choć 
ich całkowity czas pracy przekracza 200 tysięcy godzin są nadal 
jednostkami pracującymi z wysoką efektywnością energetyczną. 
Najwyższą  efektywność  wykazują  bloki  z  kotłami  fluidalnymi, 
których moc stanowi 22,1% mocy zainstalowanej. Wysoki udział 
zajmują również bloki 120 MW (24,4 % o mocy 1210 MW) oraz 

Rys. 1. Wizualizacja mocy brutto w poszczególnych elektrowniach
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pozostałe bloki najczęściej pracujące w układach kolektorowych 
(8% mocy zainstalowanej, 39� MW). Czas pracy zdecydowanej 
większości  tych  ostatnich  przekroczył  300  tys.  godzin,  a  ich 
sprawność energetyczna jest zdecydowanie niższa w porównaniu 
na przykład z blokami 200 MW.

Mając  na  celu  utrzymanie  silnej  pozycji  na  rynku  energii 
elektrycznej  realizowane  będą  w  firmie TAURON Wytwarzanie 
dalsze  inwestycje,  dzięki  którym  wycofywane  jednostki  będą 
zastępowane przez nowe urządzenia wytwórcze gwarantujące 
najwyższą sprawność i niskie koszty wytwarzania. Jest to jeden 
z kluczowych czynników konkurowania na  rynku producentów 
energii elektrycznej. 

TAURON Wytwarzanie jest dobrze przygotowany do działań 
w zmieniających się warunkach rynkowych, między innymi dzięki 
temu, że skutecznie wykorzystuje wszelkie dane o parametrach 
techniczno-ruchowych jednostek wytwórczych do optymalizacji 
kosztów wytwarzania energii  elektrycznej  na podstawie bieżą-
cego  monitoringu  efektywności  energetycznej  poszczególnych 
bloków.

W  tym  celu  w  latach  2003-2004  został  wdrożony  system 
informatyczny  SAT  (System  Analiz  Technicznych)  umożliwia-
jący  optymalizację  eksploatacji  bloków  przy  równoczesnym 
uwzględnieniu zarówno kryteriów ekonomicznych jak i kryteriów 
bezpieczeństwa. 

Dzięki  temu możliwe jest realizowanie wariantowych ocen 
zdolności  produkcyjnych  jednostek  wytwórczej  w  różnych 
warunkach pracy, z uwzględnieniem możliwości  technicznych 
i  technologicznych,  a  także  planowanych  wyłączeń  remonto-
wych i modernizacji oraz zobowiązań wynikających z zawartych 
kontraktów,  opracowanie  informacji  handlowo-technicznych, 
symulowanie  i  prognozowanie  wskaźników  zużycia  energii 
chemicznej paliwa w poszczególnych etapach tworzenia planów 
oraz  przygotowania  ofert  uwzględniających  uwarunkowania 
techniczne. 

Rys. 2. System SAT (SYSTEM ANALIZ TECHNICZNYCH) – Ekran Główny 

Dotychczasowe rozwiązania stosowane w energetyce do oce-
ny efektywności pracy bloków wykorzystywały głównie rozwiąza-
nie empiryczne, a obliczenia wskaźników energetycznych dokład-
niejszymi metodami wykonywały jedynie wyspecjalizowane firmy 
badawczo-pomiarowe. Postęp techniczny w technice pomiarowej 
oraz elektronice stworzył nowe możliwości zastosowania wyników 
pomiarów cieplnych do oceny pracy bloku energetycznego. 

W systemie SAT wykorzystano obszerną bazę pomiarową, 
dostępność  pomiarów  w  czasie  rzeczywistym  (ON-LINE)  oraz 
nowoczesny  sposób  kontroli  wytwarzania  uwiarygodniającego 
wyniki poprzez tzw. walidacje danych i zastosowanie rachunku 
wyrównawczego dla kontroli bilansów, co pozwala na dotrzyma-
nie założonej dokładności pomiarów. Obliczenia jednostkowego 
wskaźnika zużycia energii chemicznej paliwa (sprawność bloku) 
dokonywane są na podstawie prawa zachowania energii i sub-
stancji.  Parametry  termodynamiczne:  entalpie,  entropie  i  pary, 
i  wody  określane  są  przy  wykorzystaniu  numerycznych  tablic 
parowych. 

Rys. 3. Widok ekrany z systemu SAT – (Blok nr 1 EC Katowice) 
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W SAT poza oceną sprawności wytwarzania obliczane są cha-
rakterystyczne wskaźniki istotnych urządzeń wytwórczych bloku, 
co sprawia, iż kontrola wskaźników energetycznych pozwala na 
wczesną identyfikację przypadków nadmiernego zużycia i okre-
ślenia ich przyczyn. Wyniki obliczeń prezentowane  na maskach 
synoptycznych  przedstawiają  sprawności  energetyczne  oraz 
wskaźniki techniczno-ekonomiczne bloku energetycznego, kotła, 
turbiny (sprawności wewnętrzne części turbin, moce wewnętrz-
ne),  jak  również  regeneracyjnych  podgrzewaczy  (spiętrzenia, 
podgrzewy),  skraplacza  (próżnia,  spiętrzenia,  przechłodzenie) 
w sposób przejrzysty, umożliwiający przebieg zmienności dowol-
nego parametru, śledzenie trendów, dostęp do danych archiwal-
nych w postaci dowolnych wykresów liniowych lub słupkowych. 
Istnieje możliwość przesłania danych do arkusza kalkulacyjnego 
i sporządzenie dowolnego raportu.

Konkretne efekty monitorowania efektywności można wykazać 
w dwóch dziedzinach.
1.  Zmniejszenie zużycia węgla w wyniku optymalizacji warunków 

eksploatacji, zwłaszcza ograniczenie strat w poszczególnych 
węzłach technologicznych bloków. 

  Prowadzenie bieżącej (ciągłej) analizy strat w poszczególnych 
węzłach technologicznych bloków energetycznych umożliwia 
zmniejszenie strat związanych z układem kondensacji, rege-
neracji, odchyleń parametrów pary świeżej  itp. Uzyskuje się 
zmniejszenie kosztów eksploatacji poprzez zminimalizowanie 
odchyłek parametrów pracy od wielkości projektowych (refe-
rencyjnych).  Na  podstawie  danych  historycznych  stwierdza 
się, iż w okresie funkcjonowania systemu nastąpiła poprawa 
sprawności wytwarzania energii elektrycznej na jednostkach 
objętych przez ten system. 

  Porównując  okresy  sprawozdawcze  sprzed  wdrożenia  mo-
nitoringu  z  obecnym  stwierdzić  można,  że  nastąpił  spadek 
jednostkowego  zużycia  energii  chemicznej  paliwa  łącznie 
o około �0 kJ/kWh. Należy zaznaczyć, iż głównym powodem 
obniżenia była poprawa reżimów pracy, gdyż w rozpatrywanych 

okresach nie były przeprowadzane remonty modernizacyjne. 
Przykładowo w wyniku monitorowania efektywności nastąpiło 
zmniejszenie zużycia paliwa o wartość kilkudziesięciu kJ/kWh. 
Jednostki objęte tym systemem wyprodukowały łącznie około 
10 000 GWh energii elektrycznej, co przełożyło się na oszczęd-
ności około 200 000,00 PLN.

2.  Przedłużenie czasu pracy podstawowych urządzeń wytwór-
czych, ze względu na pełniejszą kontrolę stanu technicznego, 
w tym elementów grubościennych, identyfikację i ocenę stanu 
aktualnego w zakresie awaryjności i dyspozycyjności wszyst-
kich bloków energetycznych, ocenę procesów uruchamiania 
i  odstawiania  bloków  energetycznych  oraz  analizę  stanów 
wytężeniowych elementów.

Rys. 4. System SAT – Człon ciepłowniczy (EC Katowice)

Rys. 5. System SAT – Widok ekranu z wizualizacją naprężeń 
i zużycia elementów turbiny (El. Siersza)

Przedłużenie czasu eksploatacji 
bloków 225 MW

Jednym z warunków podjęcia decyzji o przedłużeniu cza-
su eksploatacji bloków 225 MW do około 2030 roku, kiedy to 
pracujące kotły i turbiny osiągną łączny czas pracy przekracza-
jący znacznie 300 000 godzin, było podjęcie stałego nadzoru: 
efektywności energetycznej, diagnostycznego oraz w zakresie 
bieżącej kontroli stanów cieplnych i wytrzymałościowych głów-
nych elementów, jak również sprawności. Bez takiego nadzoru 
wydłużenie  łącznego  czasu  pracy  bloku  energetycznego  nie 
skutkowałoby dodatkową produkcją energii elektrycznej, a więc 
i dodatkowymi zyskami.

Ponadto monitoring efektywności daje również wiele niewy-
miernych efektów działania systemu,  jak na przykład poprawa 
bezpieczeństwa  eksploatacji  i  bardziej  kompleksowy  nadzór 
diagnostyczny. System potrafi umożliwić na bieżąco wykrywa-
nie  nieprawidłowości  w  eksploatacji  bloku  oraz  ich  eliminację. 
Uzyskuje  się  również  pozytywne  efekty  ekologiczne  poprzez 
obniżanie zużycia węgla i związane z tym zmniejszenie obciążenia 
środowiska naturalnego (obniżenie emisji substancji szkodliwych 
w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowanej energii).  
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Rys. �.  System SAT – Ewidencja postojów 
jednostek wytwórczych 

Rys. 7. System SAT – Wizualizacja efektywności pracy bloku

Rys. 8. System SAT – Statystyka czasów pracy i postojów 

Dostęp do poszczególnych raportów jest ściśle definiowalny, 
zawierający  minimum  niezbędnych  informacji  dla  poszczegól-
nych użytkowników i analityków. Występuje tzw. efekt synergii, 
polegający na czerpaniu korzyści ze skonsolidowania i bieżącej 
wymiany informacji, a wynikający z dostępu przez obsługę po-
szczególnych elektrowni do wyników obliczeń obrazujących skutki 
techniczno-ekonomiczne  prowadzenia  procesu.  Umożliwia  to 
równoczesne kontrolowanie pracy poszczególnych operatorów, 
jak  również  umożliwia  dostarczenia  pełnej  informacji  na  cele 
prowadzenia  handlu  lub  Ekonomicznego  Rozdziału  Obciążeń. 
Monitorowanie efektywności umożliwia przeprowadzenie oceny 
pracy operatorów,  która przy wykorzystaniu odpowiednich na-
rzędzi statystycznych prezentuje w sposób rankingowy i przede 
wszystkim obiektywny ich pracę.

W celu optymalizacji kosztów wytwarzania prowadzony jest 
ciągły monitoring kształtowania się wskaźnika jednostkowego 
zużycia  energii  chemicznej  paliwa  i  kosztów  zmiennych.  Na 
tej podstawie przygotowywane są rzeczywiste charakterystyki 
kształtowania  się  jednostkowych  kosztów  zmiennych  dla  po-
szczególnych  poziomów  generacji  podstawowych  jednostek 

wytwórczych  TAURON Wytwarzanie SA.  Charakterystyki  te 
aktywnie wykorzystywano w procesie przygotowywania planu 
produkcji  na poszczególne doby handlowe oraz dla potrzeby 
długoterminowych  planów  sprzedaży  (grafikowania)  energii 
elektrycznej.

Monitorowanie efektywności oraz produkcji energii elektrycz-
nej  i  ciepła wspomagane  jest dodatkowo przez system SMPP 
(System Monitorowania Punktu Pracy). Służy on do monitoro-
wania  podstawowych  z  punktu  widzenia  Operatora  Systemu 
Przesyłowego (OSP) parametrów pracy Jednostek Wytwórczych 
Centralnie Dysponowanych w obszarze mocy brutto i regulacyj-
nych  usług  systemowych  oraz  SKIRM  zabudowany  na  JWCD 
(Jednostka Centralnie Dysponowana), wykonujący podstawową 
funkcję zadawania wartości mocy bazowej i regulacyjnej (regulacji 
pierwotnej  i wtórnej), prowadzi ciągły monitoring wykonywanej 
bieżącej produkcji i aktywnie reguluje właściwe parametry mocy 
zadanej  optymalizując  programy  zmian  obciążenia.  Natomiast 
prowadzenie ewidencji czasu pracy i postojów wraz z określeniem 
przyczyn  odstawień  wszystkich  jednostek  wytwórczych  oraz 
analizę ubytków i przyrostów mocy umożliwia Moduł Awaryjności 
i Dyspozycyjności.

Ze  względu  na  zmiany  w  funkcjonowaniu  Rynku  Energii 
Elektrycznej konieczność monitorowania efektywności ulega cią-
głemu rozwojowi. Planowane jest wdrożenie modelu planowania 
dla każdej jednostki wytwórczej z grupy JWCD i monitorowanie 
na bieżąco cen za pracę JWCD z wymuszenia sieciowego na 
potrzeby OSP i cen za uruchomienia bloków oraz wskaźników 
emisji  CO2.  Konieczność  monitorowania  rozruchów  wymusiła 
wdrożenie tzw. karty uruchomień bloków JWCD do ścisłego mo-
nitorowania zużycia paliw i mediów oraz ich kosztów, na potrzeby 
rozruchu bloków. 

Kolejnym wyzwaniem jest monitoring efektywności produkcji 
związanej z potwierdzaniem produkcji energii elektrycznej w celu 
uzyskania „kolorowych” świadectw pochodzenia oraz produkcji 
energii ze spalania i współspalania biomasy.
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Rys. 9. Jednostkowe zużycie energii paliwa, kJ/kWh, dla bloków 225 MW i bloku 4�0 MW

Podsumowanie

Ze względu na znaczne zasoby, w najbliższych dziesięciole-
ciach  w  polskim  sektorze  energetycznym  najprawdopodobniej 
nadal dominować będzie węgiel. Jednak jego udział w produkcji 
energii  stopniowo  będzie  zmniejszany,  zatem  niezwykle  waż-
nym  elementem  jest  kontrola  kosztów  wytwarzanie,  które  są 
bezpośrednio związane z efektywnością energetyczną. Surowe 
normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wynikające z regu-
lacji unijnych w zakresie ochrony powietrza, wymuszą na TAU-

RON Wytwarzanie i w ogóle na polskiej energetyce zastąpienie 
tradycyjnych  elektrowni  i  elektrociepłowni  spalających  węgiel 
przez wysokosprawne i ekologiczne technologie. Zastosowanie 
jednak rozwiązań uwzględniających monitorowanie efektywności 
pokazuje,  iż  istnieje możliwość sprostania  tym wymogom dys-
ponując urządzeniami, których stan techniczny jest na bieżąco 
monitorowany. 
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Szymon Jagodzik,
Główny Inżynier ds. Wytwarzania

Doświadczenia po trzech latach eksploatacji 
bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza

Experience gained after 3 years of operation  
of the 460 MW power unit in Elektrownia Łagisza

W czerwcu roku 2009, po trzech  latach od momentu prze-
kazania  placu  budowy  pierwszemu  wykonawcy,  oddano  do 
eksploatacji blok energetyczny o mocy 4�0 MW w należącej do 
Południowego Koncernu Energetycznego Elektrowni Łagisza. 
Tym samym dobiegła do końca pierwsza inwestycja w ramach 
odbudowy  mocy  w  Południowym  Koncernie  Energetycznym, 
obecnie Tauron Wytwarzanie S.A.

Rys. 1. Widok bloku 4�0 MW

Rozwiązaniem  zapewniającym  osiągnięciem  wysokiej 
sprawności  było  zaplanowanie  budowy  bloku  na  parametry 
nadkrytyczne. 

W  celu  wytypowania  najlepszego  rozwiązania  powołano 
grupy ekspertów:
•  zespół specjalistów biura projektowego Energoprojektu Kato-

wice; 
•  zespół ekspertów z Politechniki Śląskiej, Politechniki Często-

chowskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Energetyki 
oraz

•  zespół specjalistów Centrum Zarządzania PKE S.A.

Zgodnie z opinią wszystkich grup eksperckich, najlepszym roz-
wiązaniem z zaproponowanych przez dostawców kotłów dla nowo 
budowanego bloku w Elektrowni Łagisza była propozycja budowy 
kotła z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) na parametry nad-
krytyczne (tab. 1). Takie rozwiązanie, tańsze w budowie w porów-
naniu z kotłem pyłowym zapewniało dotrzymanie obowiązujących 
norm emisji bez dodatkowych, kosztownych w eksploatacji insta-
lacji oczyszczania spalin. W kotłach fluidalnych dzięki wielokrotnej 
cyrkulacji złoża możliwy jest proces odsiarczania spalin w komorze 
paleniskowej przy dodawaniu kamienia wapiennego. Dzięki niż-
szej temperaturze w komorze spalania niższa jest również emisja 
tlenków  azotu.  W  celu  ostatecznego  obniżenia  tych  związków 
stosuje się dozowanie wody amoniakalnej bezpośrednio do kotła. 
Dzięki pracom zespołów, zapadła decyzja o budowie pierwszego 
w świecie kotła przepływowego z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym. 
Brak podobnych instalacji rodził uzasadnione wątpliwości, jednak 
pozytywne doświadczenia Foster Wheeler z budowy nowych kotłów 
w oparciu o skalowanie istniejących instalacji dawały nadzieje na 
pozytywne zakończenie prac (rys. 2).

Rys. 2. Kocioł fluidalny BF 1300 produkcji Foster Wheeler

Jacek Śmigielski
Kierownik Wydziału Ruchu Bloków 
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Budowa przebiegała bez udziału Generalnego Wykonawcy, 
którego rolę przejęła Dyrekcja Budowy (DB) złożona z pracow-
ników  PKE S.A.  przy  wydatnym  współudziale  Energopomiaru 
Gliwice, pełniącego funkcję Inżyniera Projektu.  Zadaniem DB była 
m.in. koordynacja prac pomiędzy wykonawcami poszczególnych 
,,wysp” projektu. Dostawcami głównych instalacji bloku byli:
•  Część kotłowa:

–  Konsorcjum Foster Wheeler Energia Polska,
–  Foster Wheeler Energia OY.

•  Część turbinowa (z układem chłodzenia):
–  Alstom Power.

•  Część elektryczna:
–  Elektrobudowa Katowice.

•  Układy odpopielania i sorbentu:
–  Konsorcjum Mostostal Kraków Centrum,
–  Energo-Eko-System Katowice.

•  Układ nawęglania:
–  Konsorcjum Ciepło-Serwis Będzin,
–  PURE Jaworzno.

•  Nadrzędny system automatyki:
–  Konsorcjum Metso Automation Finlandia,
–  Metso Automation Polska.

Tabela1
Podstawowe parametry bloku

Maksymalny ciągły przepływ pary świeżej    kg/s 3�1.0

Minimalny ciągły przepływ pary świeżej  kg/s 143.9  

Ciśnienie pary świeżej na wlocie do turbiny  MPa 27.50

Temperatura pary świeżej na wlocie do turbiny     °C  5�0

Przepływ pary wtórnej      kg/s 30�.9

Ciśnienie pary wtórnej  MPa 5.4�

Temperatura pary wtórnej na wlocie do turbiny      °C  580

Temperatura spalin za kotłem                                °C  130

Temperatura spalin za instalacją odzysku ciepła    °C  85

Wyjątkowość  bloku  polega  na  wspomnianej  niepowtarzal-
ności rozwiązania. Istniejące kotły na parametry nadkrytyczne z 
paleniskiem pyłowym nie mogły stanowić większej bazy doświad-
czalnej dla projektowanego kotła. Stosowane spiralne układy rur 
parownika w pyłowych kotłach przepływowych nie są możliwe do 
zastosowania w kotłach fluidalny ze względu na silnie erozyjne 
działanie  materiału  złoża  na  orurowanie.  Początkowo  Foster 
Wheeler (FW) planował zbudowanie parownika z wykorzystaniem 
rur  wewnętrznie  ryflowanych.  Jednak  w  wyniku  dalszych  prac 
zdecydowano się na zastosowaniu rur ryflowanych tylko w obu-
stronnie ogrzewanych powierzchniach wymiany ciepła parownika 
kotła. Pozwoliło to na znaczne zmniejszenie kosztów budowy ze 
względu na tańsze materiały.

Dalszym zmianom, w stosunku do wcześniejszych rozwiązań, 
uległa konstrukcja samego kotła. Wprowadzono nowy, ośmiokątny 
kształt separatorów części stałych, oraz ich symetryczne (wraz 

z  komorami  Intrex)  rozmieszczenie  po  obu  stronach  komory 
paleniskowej.

Dla podniesienia sprawności kotła zbudowana została insta-
lacja odzysku ciepła ze spalin. Ciepło to kierowane jest do powie-
trza przed kotłem za pośrednictwem zamkniętego układu wody 
podgrzewanej w zbudowanej z tworzywa sztucznego chłodnicy 
spalin zabudowanej pomiędzy elektrofiltrem a wyprowadzeniem 
spalin do chłodni kominowej.

Biorąc  pod  uwagę  spodziewaną  dużą  bezwładność  kotła 
fluidalnego, dla spełnienia wymagań PSE, zaprojektowano układ 
forsowania mocy. Działanie układu polega na zamknięciu upu-
stów niskoprężnych turbiny w sytuacji wymaganej interwencyjnej 
zmiany mocy. Dla utrzymania wymaganej temperatury w zbiorniku 
wody zasilającej  (ZWZ) zabudowano obejściowy podgrzewacz 
kondensatu, w którym część spalin przekazuje ciepło do kon-
densatu przed ZWZ (rys. 3).

Rys. 3. System odzysku ciepła ze spalin

W  układzie  maszynowni,  w  celu  utrzymania  wymaganych 
parametrów  obiegu  wodno-parowego  wprowadzono  system 
wymienników dwujonitowych.

Praca bloku odbywa się w układzie sterowania opartym na 
nadrzędnym systemie sterowania DCS. System DCS został zreali-
zowany przez firmę Metso w oparciu o system metsoDNA. Jest to 
największy system w Polsce, wykonany na platformie metsoDNA. 
Na dzień dzisiejszy ilość zmiennych (analogowych i binarnych) 
logowanych do serwera INFO jest bliska 15 000. 

Jest  to  bardzo  nowoczesny  system  spełniający  wszystkie 
obecne wymogi dla systemów DCS zarówno w zakresie nieza-
wodności  (redundantne  zasilanie,  urządzenia  sieciowe,  stacje 
procesowe itp.), prostoty w obsłudze dla operatorów i inżynierów 
systemu oraz zapewniający elastyczność do wykonywania zmian 
w oprogramowaniu w dowolnym momencie pracy. Dodatkowo 
jest  zaimplementowana  duża  ilość  specjalistycznych  narzędzi 
do raportowania, analiz i sporządzania trendów, a nade wszystko 
występuje element, który nie występuje we wszystkich systemach 
klasy DCS, tj. możliwość dynamicznego podglądu na obrazach 
procesowych stanu z dowolnego momentu czasu, np. awarii.
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W ciągu ostatnich trzech lat system ten był eksploatowany 
i generalnie pracował bez większych problemów z zachowaniem 
dyspozycyjności rocznej na poziomie nie mniejszym niż 99,5%.

Pojawiające się problemy były  związane głównie  z prowa-
dzonymi  pracami  modernizacyjnymi  po  stronie  kotła,  (przebu-
dowa kanału powietrza, zmiana technologiczna na kanałach od 
wentylatora recyrkulacji spalin) czego efektem była konieczność 
wykonania  prac  optymalizacyjnych  poszczególnych  układów 
UAR,  których  te  zmiany  dotyczyły,  a  w  szczególności  zmiany 
logiki sterowania. Należy podkreślić, że wprowadzanie zmian wraz 
z optymalizacją w tym systemie, jest możliwe zarówno podczas 
pracy i postoju bloku.

Wyniki rozruchu

Przed oddaniem bloku do eksploatacji konieczne było wykona-
nie prób odbiorowych oraz pozytywne zakończenie 720-godzinnego 
ruchu próbnego. Wszystkie wymagane próby zakończone zostały 
wynikiem pozytywnym. Zadowolenie budzi fakt dobrej reakcji kotła 
na zmiany obciążenia. Zalecana przez PSE możliwość wzrostu 
mocy bloku z gradientem 4% obciążenia znamionowego na minutę 
wykonana została w wynikiem 3,5%. Świadczy to o prawidłowej 
konstrukcji kotła i odpowiedniej optymalizacji układów automatyki. 
Właśnie okres rozruchu i pierwsze miesiące po przekazaniu bloku 
do eksploatacji to czas na wprowadzenie niezbędnych korekt w 
układach sterowania blokiem W dniu 27.0�.2009 blok 4�0 MW 
przekazany został przekazany do eksploatacji.

Obsługa bloku została wybrana spośród pracowników Elek-
trowni Łagisza. Osoby te zostały oddelegowane już w momencie 
rozpoczęcia prac montażowych kotła. Szkolenie polegało na za-
poznaniu się z dokumentacją, identyfikacją ewentualnych błędów, 
a  następnie  współudział  w  uruchomieniu  wszystkich  układów. 
Szkolenie zakończyło się egzaminem kwalifikacyjnym. 

Tym samym w momencie przekazania bloku do eksploatacji 
obsługa  posiadała  niezbędne  umiejętności  do  samodzielnego 
prowadzenia obiektu.

W 2010 roku wykonano pomiary gwarancyjne, których celem 
było sprawdzenie i udokumentowanie osiągania zapisanych w Kon-

traktach i Umowach parametrów gwarantowanych przez Dostawców 
poszczególnych części, instalacji i układów bloku 4�0 MW. 

Ze względu na dużą złożoność zagadnienia, powołano Komi-
sję techniczną ds. pomiaru gwarancyjnego, a blok energetyczny 
„rozłożono” na 12 części (głównych dostawców urządzeń):
1)  Alstom Power (część turbinowa),
2)  Foster Wheeler (część kotłowa),
3)  Ciepło–Service (układ nawęglania)
4)  Metso (nadrzędny system automatyki),
5)  Mostostal Kraków Centrum i Energo – Eko – System Katowice 

(układ odpopielania zewnętrznego i sorbentu),
�)  Instal Kraków (instalacja sprężonego powietrza),
7)  Instal Kraków (instalacja oleju rozpałkowego),
8)  Pracownia Wodno–Chemiczna Ekonomia i  Instal Kraków 

(instalacja przygotowania wody),
9)  Elektrobudowa (część elektryczna),
10)  Siemens (transformator blokowy),
11)  ABB (transformator odczepowy i rezerwowy),
12)  Metso (regulator nadrzędny).

W skład każdej z 12 Komisji technicznych ds. pomiaru gwa-
rancyjnego  wchodził  przedstawiciel  Dostawcy,  przedstawiciel 
Zamawiającego  (kierownik  Wydziału  Optymalizacji  i  Kontroli 
Eksploatacji Elektrowni Łagisza) oraz przedstawiciel Wykonawcy 
pomiaru gwarancyjnego bloku 4�0 MW, którym był Energopo-
miar Gliwice. Zadaniem Komisji było sprawowanie nadzoru nad 
przebiegiem pomiaru gwarancyjnego oraz sporządzanie i podpi-
sywanie protokołów z wykonywanych pomiarów.

Sprawdzeniu  podlegało  wiele  parametrów  techniczno-eko-
nomicznych i wielkości fizycznych, a ich „ważność” podkreślono 
agregując je do trzech grup:
•  grupa A  –  gwarancje absolutne;
•  grupa B  –  gwarantowane  parametry  techniczne  obłożone 

karami umownymi;
•  grupa C  –  gwarantowane parametry techniczne nieobłożone 

karami umownymi.
W tabeli 2 przedstawiono najważniejsze wartości gwaranto-

wane przez firmę Alstom – część turbinową bloku z dotrzymaniem 
gwarancji udzielonych przez Dostawcę.

Tabela 2
Wyniki pomiarów ważniejszych parametrów (część turbinowa)

Lp. Wyszczególnienie Jednostka
Wartość 

gwarantowana
Wartość 
uzyskana

Spełnienie 
gwarancji

1.

Znamionowa moc na zaciskach generatora przy parametrach pary 
świeżej przed turbiną:
– ciśnienie 275 bar (a)
– temperatura 5�0 °C
– strumień ≥ 3�1,0 kg/s

MW ≥ 4�0 477,48 Dotrzymana

2. Temperatura wody zasilającej (dla mocy znamionowej 4�0 MW) °C ≥289,� 290,8 Dotrzymana

3.
Jednostkowe zużycie ciepła przez turbozespół 
(dla mocy znamionowej 4�0 MW)

kJ/kWh ≤ 7480 7288 Dotrzymana

4.
Pobór mocy na potrzeby własne turbozespołu 
(dla mocy znamionowej 4�0 MW)

MW ≤ �,5 5,545 Dotrzymana

5. Dyspozycyjność roczna (w pierwszym roku eksploatacji) % 95 95,34 Dotrzymana
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W tabeli 3 zestawiono najważniejsze wartości gwarantowane 
przez firmę Foster Wheeler – część kotłową bloku z dotrzymaniem 
gwarancji udzielonych przez Dostawcę (tab.3).

Z dużą satysfakcją przyjęto wyniki pomiarów gwarancyjnych, 
które  potwierdziły,  że  wybór  technologii  spalania  fluidalnego 
z kotłem  przepływowym  na  parametry  nadkrytyczne  był  uza-
sadnionym wyborem, a nowy blok o mocy 4�0 MW w Elektrowni 
Łagisza posiada sprawność wytwarzania brutto na poziomie 45% 
i  jest najnowocześniejszym obecnie blokiem w Tauron Wytwa-
rzanie, a jednocześnie pierwszym rozwiązaniem tego typu o tej 
wielkości  w  świecie.  Bardzo  dobrze  wyglądają  również  emisje 
zanieczyszczeń. Wynoszą one odpowiednio: 
•  pył  –  0,02 kg/MWh, 
•  SO2 –  0,55 kg/MWh, 
•  NOx –  0,�0 kg MWh 
•  CO2 –  750 kg/MWh.

Potwierdzone zostało, że blok spełnia normy ochrony środo-
wiska  zgodnie  z pozwoleniem zintegrowanym wydanym  przez 
Marszałka  Województwa  Śląskiego  Decyzją  nr  50�2/OS/2010 
z dnia 30 listopada 2010 roku. 

Podczas pierwszego okresu eksploatacji nie obyło się bez 
awarii  i usterek w poszczególnych  instalacjach. Jest  to  rzeczą 
normalną i zdecydowana część usterek była usuwana na bieżąco 
w ramach gwarancji bez wpływu na pracę bloku. Kilka z nich ze 
względu na skalę i rodzaj opisano szerzej.

Przeciek pary z kadłuba 
części wysokoprężnej turbiny

Zjawisko zaobserwowano po raz pierwszy jeszcze w czasie 
ruchu próbnego i pojawiało się przy podjeździe z mocą. W celu 
określenia i usunięcia przyczyn nieszczelności, w okresie od po-
czątku uruchomienia turbozespołu do dnia dzisiejszego wykonano 
trzykrotne otwarcie korpusu zewnętrznego części wysokoprężnej 
turbiny  (WP)  (październik  2009,  lipiec  2010,  kwiecień  2012), 
kontrole zawieszeń i podpór w rejonie komór zaworowych części 
WP,  wraz  z    pomiarami  geodezyjnymi  przemieszczeń  rurocią-
gów, komór zaworowych  i korpusu WP. Wprowadzone zostały 
dodatkowe punkty pomiarowe w rejonie korpusu WP (temperatur 
i ciśnień). W ostatnim kwietniowym postoju z inicjatywy Alstom 
Power wykonano następujące dodatkowe prace: 

Lp.
Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

gwarantowana
Wartość 
uzyskana

Spełnienie 
gwarancji

1. Maksymalna wydajność trwała (MWT) – 100 % kg/s 3�1 3�8,7 Dotrzymana

2. Temperatura pary świeżej od 50 do 100 % MWT na wlocie to turbiny °C 5�0 (+5/-0) 559,8 … 5�0,3 Dotrzymana

3. Ciśnienie pary świeżej przy 100 % MWT bar 275 27�,0 Dotrzymana

4. Temperatura pary wtórnie przegrzanej od 80 do 100 % MWT °C 580 (+5/-0) 579,2 … 580,8 Dotrzymana

5. Sprawność brutto kotła (według DIN 1942) % 94,5 94,25 … 95,12 Dotrzymana

Tabela 3
Wyniki pomiarów ważniejszych parametrów (część kotłowa)

•  odsysanie  z  przestrzeni  śrubowej  płaszczyzny  podziałowej 
korpusu zewnętrznego, tzw. szparówki;

•  demontaż osłony termicznej wewnętrznego kadłuba WP;
•  zabudowano rurociąg odciążający przestrzeń międzykorpusia 

WP po stronie wlotowej poprzez połączenie jej z rurociągiem 
wylotowym( zimną szyną).
Wprowadzone  zmiany  wyeliminowały  przeciek,  nie  mniej 

jednak dalej trwają analizy mające na celu ostateczne określenie 
przyczyn występujących wcześniej nieprawidłowości. Należy pod-
kreślić, że usterka nigdy nie wpływała na stan dynamiczny turbiny 
i nie miała wpływu, poza oczywiście planowanymi postojami, na 
dyspozycyjność turbozespołu.

Ochrona kotła przed erozją, 
nieszczelności części ciśnieniowej

Jak w każdym kotle fluidalnym producent zastosował warstwę 
wymurówki w najbardziej narażonych na erozję części kotła. W trak-
cie  corocznych przeglądów obserwuje  się  konieczność naprawy 
części wykładziny ochronnej. Najczęściej uszkodzenia występują 
w dolnej  części  komory paleniskowej w miejscu wlotów paliwa, 
powietrza wtórnego czy sorbentu do odsiarczania spalin. Zazwyczaj 
zakres prac jest na tyle duży, że po każdym remoncie wymagane 
jest przeprowadzenie procesu suszenia wymurówki. Skutkuje  to 
wydłużonym czasem uruchomienia bloku ze względu na konieczność 
zachowania odpowiednich przyrostów temperatur w kotle. 

W trakcie dotychczasowego okresu pracy kotła nie wystąpiły 
nieszczelności wynikające z uszkodzenia wymurówki. Coroczne 
przeglądy wskazują jedynie na konieczność napawania rur pa-
rownika kotła w pewnych ściśle określonych miejscach. Są  to 
powierzchnie ścian bocznych powyżej górnej granicy wykładziny 
ochronnej tzw. Kick Out, oraz ściany krzyżowe parownika znajdu-
jące się pośrodku komory paleniskowej, również powyżej górnej 
granicy wymurówki. Napawanie rur odbywa się do wysokości ok. 
300 mm powyżej wymurówki.

Nie znaczy  to, że nie było awarii części ciśnieniowej kotła. 
Dotychczasowe przypadki miały zróżnicowane przyczyny.

W  drugim  roku  eksploatacji  powstały  nieszczelności  rur 
parownika w narożach górnej części komory paleniskowej. Po 
wprowadzeniu kompensacji w miejscu połączenia z komorami 
wylotowymi problem został rozwiązany.
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W drugim ciągu kotła miała miejsce nieszczelność w przegrze-
waczu pary świeżej i wtórnej. Powodem awarii było opadnięcie rur 
przegrzewacza na rury zdmuchiwaczy spalin a w konsekwencji 
przetarcie materiału części ciśnieniowej. Po analizie zastosowano 
dodatkowe konstrukcje wsporcze nad układem zdmuchiwaczy 
spalin.

Rys. 4. Uszkodzenie rur drugiego ciągu kotła

Jak silne oddziaływanie na materiał rur kotła może mieć nawet 
niewielki przepływ powietrza wraz z popiołem wskazują dwie na-
stępne awarie. W pierwszym przypadku nieodcięty przez obsługę 
przepływ powietrza do udrażniania układu pomiarowego ciśnienia 
skierowany w pęczki rur przegrzewacza pary świeżej w komorze 
Intrex doprowadził do wyerodowania materiału (rys .5)

Rys. 5. Fragment wyerodowanej rury przegrzewacza pary świeżej

Następnym  tego  rodzaju przypadkiem było powstanie nie-
szczelności w ścianach stanowiących obudowę przegrzewaczy 
Intrex. Jej powodem był ukierunkowany w stronę rur kotła prze-
pływ powietrza pierwotnego, niosącego ze sobą niewielką ilość 
popiołu  lotnego.  Powodem  takiego  przepływu  były  niewielkie 

nieszczelności  kanału  powietrza  pierwotnego.  Trzyletni  okres 
eksploatacji wystarczył do erozji materiału rur.

Erozyjne  działanie  popiołu  zauważono  również  w  obroto-
wym  podgrzewaczu  powietrza.  W  okresie  gwarancji  nastąpiło 
przetarcie  korpusu  podgrzewacza  w  wyniku  przepływu  strugi 
popiołu zawartego w spalinach. Usterka taka nie wymagała na-
tychmiastowego wyłączenia kotła z ruchu, była jednak przyczyną 
silnego  zapylenia  budynku  kotłowni.  W  celu  wyeliminowania 
tego zjawiska FW zamontował w najbardziej narażonym miejscu 
wykładzinę ceramiczną.

Nieszczelności chłodnicy spalin

W roku 2010 odnotowano kilka przypadków nieszczelności 
chłodnicy spalin. Układ zbudowany jest z rurek w kształcie litery 
U  wykonanych  z  tworzywa  o  nazwie  Geflon.  Przez  chłodnicę 
płyną oczyszczone w elektrofiltrze spaliny oddając ciepło do wody 
krążącej w układzie odzysku ciepła.

Rys. 5. Widok rurek chłodnicy spalin 
podczas normalnej eksploatacji

W sytuacji powstałej nieszczelności, woda z układu w po-
łączeniu z produktami odsiarczania spalin zawartymi w popiele 
lotnym wiązała zawarty gips blokując w krótkim czasie normalny 
przepływ spalin. Konsekwencją była konieczność wyłączenia blo-
ku. Jednocześnie w wyniku zmiany warunków pracy wentylatorów 
spalin działały  ich  zabezpieczenia od pracy w niedozwolonym 
zakresie. Wprowadzono dodatkowe przekładki w chłodnicy ukie-

Rys. �. Zanieczyszczona chłodnica spalin
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Rys. 7. Blachy tłumiące w kanale drugiego ciągu kotła

Rys. 8. Tygodniowe obciążenie bloku

runkowujące przepływ spalin, odbudowano zakłócony w wyniku 
nieszczelności układ rurek. 

Po wielokrotnych zmianach sposobu mycia chłodnicy spalin 
z osadów popiołowych, oraz zabudowaniu dodatkowego filtra na 
wodzie do spłukiwania, 

FW  opracował  wspólnie  z  dostawcą  chłodnicy  docelową 
sekwencję  spłukiwania.  Działania  te  rozwiązały  problem  poja-
wiających się nieszczelności. 

Drgania drugiego ciągu spalin kotła

Po uruchomieniu kotła stwierdzono duże drgania drugiego 
ciągu kotła przenoszące się następnie na sąsiednie konstrukcje. 
Powodem drgań był zakłócony przepływ spalin. Po zamontowaniu 
pionowych przegród dzielących objętość ciągu na mniejsze części 
wyeliminowano zjawisko (rys. 7).

Podsumowanie

Od  czasu  przekazania  do  eksploatacji  blok  przepracował 
17 900 godzin. Wykazane powyżej awarie miały oczywisty wpływ 
na przerwy w pracy. Obserwując trzyletni okres zauważa się wy-
raźne zmniejszenie w kolejnych latach liczby postojów związanych 
z  usuwaniem  usterek.  Wydłużeniu  ulega  okres  bezawaryjnej 
pracy bloku. Wskazuje to na wyczerpywanie się „chorób wieku 
dziecięcego”.

Problemy, z którymi spotyka się obsługa bloku są typowymi 
dla bloków opalanych węglem kamiennym. Kocioł fluidalny nie 
jest tutaj wyjątkiem. Powszechnie przytaczana opinia o możliwości 
spalania szerokiego zakresu paliw jest prawdą pod warunkiem, 
że zostanie on na to paliwo zaprojektowany.

Właśnie jakość paliwa ma krytyczne znaczenie dla prawidło-
wej pracy kotła. Zgodność z kontraktowymi parametrami węgla 
jest  oczywiście  warunkiem  koniecznym.  Zauważa  się  również 
bardzo dużą zależność prawidłowej pracy kotła od sprawności 
układu przygotowania węgla (proces kruszenia do odpowiedniej 
ziarnistości). Projektowe parametry paliw, jego odpowiednia ziar-
nistość zapewnia prawidłową pracę kotła, odpowiednią reakcję 

na zmiany obciążenia, brak przekroczeń parametrów pracy oraz 
łatwość dotrzymania norm emisji bez zwiększenia zużycia sor-
bentów do oczyszczania spalin. 

Blok  zgodnie  ze wspomnianymi wymogami  spełnia wyma-
gania pracy w zakresie 40 do 100% obciążenia znamionowego. 
Obserwuje się regularność obciążeń dobowych bloku. W ciągu 
dnia zadana przez operatora moc wynosi 4�0 MW z załączoną 
najczęściej  regulacją  mocy,  w nocy  natomiast  jest  to  moc  mi-
nimalna,  czyli  184  MW.  Jest  sprawą  oczywistą,  że  nadrzędne 
jest bezpieczeństwo systemu energetycznego, jednak z punktu 
widzenia wytwórcy energii elektrycznej,  za  usługę  tą powinniśmy 
otrzymywać od Operatora Krajowego Systemu Energetycznego 
pełną rekompensatę uwzględniającą wzrost kosztu zmiennego 
spowodowany obniżeniem sprawności w postaci odpowiedniej 
usługi systemowej.  

Podsumowując  doświadczenia  z  dotychczasowego  okresu 
należy jednoznacznie stwierdzić, że decyzja o budowie bloku na 
parametry nadkrytyczne z kotłem fluidalnym była decyzją trafną. 
Nowa  technologia  okazała  się  odpowiednio  zaprojektowanym 
rozwiązaniem. Instalacja budzi zainteresowanie energetyki całego 
świata, świadczy o tym liczba osób, które odwiedziły blok w Ła-
giszy, jak również rozpoczęta budowa nieco większych czterech 
jednostek tego typu w Korei Południowej. 

Dla  pracowników  rozpoczyna  się  właśnie  okres,  kiedy  na 
podstawie zdobytych doświadczeń można wprowadzać zmiany 
w instalacjach poprawiające pracę układów. Właśnie doświadcze-
nia eksploatacyjne z minionego okresu są bezcennym bagażem 
wiedzy, który można wykorzystać zarówno w TAURON Wytwa-
rzanie S.A. jak również innych firmach energetycznych.



www.energetyka.eu strona  43styczeń  2013

Jerzy Rusak
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Zmniejszanie zużycia energii na potrzeby własne
 w TAURON Wytwarzanie S.A.

na przykładzie modernizacji układów wody chłodzącej

Reduction of auxiliary energy consumption in TAURON Wytwarzanie S.A.  
on the example of cooling water systems modernization

Zużycie na potrzeby własne elektrowni czy elektrociepłowni, 
w  zależności  od  wielkości  jednostki  wytwórczej,  roku  budowy 
czy zastosowanej technologii, kształtuje się na poziomie od �% 
do nawet 15% mocy znamionowej. Wartość tego współczynnika 
ma bezpośredni wpływ na koszty wytwarzania, więc wytwórcy 
starają  się  uzyskać  jak  najwyższą  efektywność  wprowadzając 
w  obszarze  potrzeb  własnych  w  miarę  postępu  technicznego 
różnego rodzaju ulepszenia. 

Zmniejszanie zużycia energii 
w układach wody chłodzącej

Znaczący udział w zużyciu energii elektrycznej na potrzeby 
własne mają układy wody chłodzącej. W TAURON Wytwarzanie 
S.A. w ostatnich latach zostało przeprowadzonych kilka moderni-
zacji poprawiających efektywność układów wody chłodzącej.

Głównym zadaniem układu wody chłodzącej jest skroplenie 
pary  w  kondensatorze.  Pompy  wody  chłodzącej  przetłaczają 
wodę przez skraplacz turbiny i urządzenia pomocnicze do chłodni 
kominowej, a następnie woda kanałem grawitacyjnym wraca na 
ssanie pomp. Zakres pracy bloków energetycznych w TAURON 
Wytwarzanie S.A. od mocy minimalnej Pmin do mocy osiągalnej 
Pos oraz ich uciepłownienie stworzyło warunki do optymalizacji 
pracy układów wody chłodzącej pod kątem ich energochłonności 
i sprawności.

Elektrownia Łaziska

W Elektrowni Łaziska na blokach o mocy 225 MW standardo-
wo zainstalowane są dwie pompy o stałej wydajności, pracujące 
w  zamkniętym  układzie  chłodzenia.  Pierwotnie  zakładano,  że 
przy niskiej  temperaturze wody chłodzącej  i niskim obciążeniu 
cieplnym skraplacza, jedna z nich może zostać wyłączona. Jednak 
wyłączenie jednej z pomp przy istniejącej konstrukcji skraplacza, 

układzie  chłodzenia  urządzeń  pomocniczych  bloku  powoduje 
zakłócenia w normalnej eksploatacji.

Na bloku 225 MW nr 12 postanowiono wymienić jedną z pomp 
wody  chłodzącej  na  pompę  o  zmiennej  wydajności.  Dobrano 
pompę firmy Sigma 1400-BQDV-1290-3� o wydajności 2000-4000 
kg/s. Pompa ta pracuje równolegle z  istniejącą pompą o stałej 
wydajności 423� kg/s. 

Optymalne  wykorzystanie  możliwości  regulacji  przepływu 
wody przez skraplacz wymagało opracowania algorytmu i wpro-
wadzenia automatycznej regulacji przepływu wody przez skrap-
lacz dla danego obciążenia cieplnego skraplacza oraz temperatury 
wody chłodzącej.

Istota rozwiązania automatycznej regulacji przepływu wody 
przez skraplacz polega na wyznaczeniu wielkości próżni w skrap-
laczu, po przekroczeniu której nie następuje już dalszy spadek 
entalpii pary w turbinie.

Znając  przebieg  ekspansji  w  turbinie  wyznaczono  entalpię 
pary wylotowej z NP w zależności od obciążenia turbiny i ciśnienia 
w skraplaczu. Z charakterystyki tej wynika, że dla każdego obciąże-
nia istnieje jeden punkt minimalnej entalpii pary wylotowej (maksy-
malnej sprawności wewnętrznej). Obniżenie ciśnienia w skraplaczu 
poniżej tego punktu powoduje spadek sprawności.

Następnym krokiem było wyznaczenie optymalnej próżni dla 
danego  obciążenia  turbiny,  temperatury  wody  chłodzącej  oraz 
stanu technicznego skraplacza.

Optymalna próżnia oznacza taką wielkość, której zwiększenie 
spowodowałoby zużycie większej ilości energii na pompowanie 
wody chłodzącej niż uzyskana moc turbiny w wyniku obniżenia 
próżni w skraplaczu.

Znając charakterystyki poboru mocy silników w zależności od 
przepływu wody chłodzącej przez pompę oraz krzywe wielkości 
spadku entalpii w turbinie w zależności od wielkości próżni, wyzna-
czono krzywą równowagi pomiędzy wielkością próżni, przy której 
dalszy wzrost wymaga większej mocy na pompowanie wody chło-
dzącej niż moc uzyskana w turbinie przy dalszym spadku próżni.
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Rys. 1. Charakterystyka pomp wody chłodzącej, entalpii pary wylotowej oraz charakterystyki skraplacza dla 1�0 MW

Rys. 2. Widok sprzęgła zabudowanego pomiędzy silnikiem 
a wirnikiem pompy chłodzącej

Przykładową charakterystykę pomp wody chłodzącej, ental-
pii pary wylotowej oraz charakterystyki skraplacza dla 1�0 MW 
przedstawiono na rysunku 1.

Na  podstawie  krzywych  regulacji  pomp  wyznaczono  algo-
rytm  automatycznej  regulacji.  Wyznaczone  wielkości  zostały 
zaprogramowane w module, który w zależności od obciążenia 
bloku i temperatury wody chłodzącej steruje wydajnością pompy 
o zmiennej wydajności. Pomiary poremontowe wykonano przy 
temperaturze wody chłodzącej 14,5°C – 17,3°C (średnia 15,8°C) 
w zakresie mocy turbozespołu od maksymalnej do około 124 MW. 
Praca z regulowaną wydajnością pompy w porównaniu z pracą 
obu pomp o stałym przepływie dała poprawę sprawności pracy 
turbozespołu (bloku) 0,22 – 0,�8%, co odpowiada zużyciu ciepła 
18 – 58 kJ/kWh lub zwiększeniu mocy turbozespołu w zakresie 
500 – 840 kW. 

Dodatkowo obsługa turbiny posiada wystarczające informacje, 
by podjąć próbę poprawnej korekty przepływu wody przez skrap-
lacz wykorzystując system SAT (System Analiz Technicznych). 

Od czasu uruchomienia pompy PW2 nie stwierdzono wystę-
powania oznak kawitacji, pompa pracuje równomiernie. Producent 
dopuścił pompę do pracy z kątem ustawienia łopat do 120, co 
dało przyrost wydajności oraz umożliwiło poprawę sprawności 
także  przy  dużych  mocach  i  wyższych  temperaturach  wody 
chłodzącej.

Elektrownia Łagisza

W  innym  przypadku  po  zabudowaniu  na  bloku  nr  �  i  7 
w Elektrowni Łagisza wymienników ciepłowniczych o mocy ciep-
lnej 150 MW zmieniły się warunki pracy turbiny. Załączenie do 
pracy wymiennika ciepłowniczego, który pobiera parę z przelotni 
SP-NP, czy też praca bloku w okolicach minimum technicznego 
powoduje zmniejszenie przepływu pary do części NP, a co za tym 

idzie częściowe odciążenie cieplne skraplacza. Z tego wynika, że 
przy zmniejszonym przepływie pary jest wymagana mniejsza ilość 
wody chłodzącej. Zjawisko to zostało poddane analizie technicz-
no-ekonomicznej,  w  wyniku  czego  postanowiono  wprowadzić 
układ regulacji przepływu wody chłodzącej przez skraplacz po-
przez zmianę prędkości obrotowej pompy za pomocą pionowego 
sprzęgła  hydrokinetycznego.  Dla  potrzeb  regulacji  przepływu 
wody  zostało  zastosowane  specjalne  wolnobieżne,  pionowe 
sprzęgło hydrokinetyczne firmy VOITH TURBO typu MDC, które 
zostało zabudowane na bloku nr � i 7. Sprzęgło to zamontowane 
jest pomiędzy silnikiem a wirnikiem pompy chłodzącej (rys. 2).
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Rys. 4. Ciśnienie w funkcji przepływuRys. 3. Wydajność w funkcji obrotów

Rys. 5. Układ wody chłodzącej przed modernizacją

Charakterystyki regulacyjne pompy 
po zabudowie sprzęgła typu MDC

     Z analiz wynikało, że przy przepływie pary przez część NP 
na poziomie 20% przepływu znamionowego i wysterowaniu się 
układu regulacji do wyznaczonego minimum będzie konieczna 
zabudowa  dodatkowej  pompy.  Dobrano  pompę  30A40,  która 

bezpośrednio tłoczy wodę do chłodnic wodoru, chłodnic oleju, 
chłodnic pomp zasilających. Układ taki pozwolił odstroić się od 
zasadniczego  układu  regulacji  oraz  ustabilizował  pracę  tych 
urządzeń, zwłaszcza w okresie letnim. Na podstawie obserwacji 
działania układu wody chłodzącej, a w szczególności chłodnic wo-
doru, można stwierdzić, iż nastąpiła znaczna poprawa pracy tych 
urządzeń. Średnio temperatura wodoru obniżyła się o ok. 5 K.
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Rys. 7. Proces uruchamiania pompy wody chłodzącej

Regulacja  przepływem  wody  chłodzącej  jest  realizowana 
poprzez  dwa  układy  regulacji  –  układ  regulacji  podstawowy 
oraz układ  regulacji  nadrzędny. Podstawowy układu  regulacji 
jest  oparty  na  dostarczonym  przez  firmę  VOITH sterownik 
Simatic, którego zadaniem jest kontrola  i stabilizacja obrotów 
pompy  na  zadanym  poziomie  oraz  kontrola  poprawnej  pracy 
sprzęgła  i  niedopuszczenie  do  mechanicznego  uszkodzenia 
jego elementów. 

Podstawowym  zadaniem  nadrzędnego  układu  regulacji, 
który został zbudowany z wykorzystaniem sterownika Simatic, 
jest  wypracowanie  sygnału  sterującego  optymalnej  prędkości 
obrotowej wirnika pompy chłodzącej i przekazanie go do układu 
podstawowego. Sygnał optymalnej prędkości obrotowej pompy 
jest funkcją sprawności energetycznej wytwarzania energii elek-
trycznej bloku netto, gdzie argumentem tej funkcji jest strumień 
wody chłodzącej. 

Zabudowa sprzęgła hydrokinetycznego na pompie pozwala 
unikać udarów prądu rozruchowego silnika pompy poprzez moż-
liwość uruchamiania go na biegu jałowym. Płynne uruchomienie 
pompy nie doprowadza również do udarów hydraulicznych, co 
ma korzystny wpływ na skraplacz jak i na samą pompę.

Podsumowanie

Zastosowane i opisane rozwiązania pozwoliły osiągnąć nastę-
pujące korzyści ekonomiczne i eksploatacyjne, takie jak:

Rys. �.  Układ wody chłodzącej po modernizacji

•  zwiększenie sprawności netto bloku poprzez optymalną eks-
ploatację końcowych stopni turbiny oraz zmniejszenie mocy 
pobieranej  na  potrzeby  własne  bloku  (zmniejszenie  poboru 
mocy przez silnik pompy);
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•  korzyści wynikające z wydłużenia okresu między remontowego 
dla:
–  wirników pomp wody chłodzącej – poprzez wyeliminowanie 

kawitacji, zlikwidowanie udarów rozruchowych,
–  chłodni  kominowych  –  poprzez  zmniejszenie  obciążenia 

wodnego tych chłodni, zmniejszenie możliwości oblodzenia 
chłodni, zwłaszcza w okresie zimowym,

–  skraplaczy – poprzez wyeliminowanie udarów hydraulicz-
nych oraz poprzez zmniejszenie zużycia rurek przy wolniej-
szym przepływie wody;

•  zmniejszenie prądów rozruchowych silnika pompy (rozruch do 
pracy jałowej);

•  zmniejszenie strat wentylacji i zawirowań w części NP turbiny. 

Wdrożenie przedstawionych układów wody chłodzącej wyka-
zało zasadność prowadzenia tego typu modernizacji. Pozytywne 
efekty przeprowadzonych działań skłaniają do rozważenia zasto-
sowania tych lub podobnych rozwiązań w energetyce.

Mariusz Jacak
Główny Specjalista ds. Gospodarki UPS

Zagrożenia dla gospodarki 
ubocznymi produktami spalania (UPS)

Hazards for the state economy caused  
by combustion by-products (CBs)

TAURON Wytwarzanie S.A.  jest  drugim  pod  względem 
wielkości  wytwórcą  energii  elektrycznej  w  Polsce,  jego  udział 
w rynku energii wynosi ok. 1�%. Spółka dysponuje 5047,2 MW 
mocy elektrycznej zainstalowanej oraz 192�,3 MW mocy cieplnej 
osiągalnej. W skład Spółki wchodzi sześć elektrowni i cztery elek-
trociepłownie. Podstawowe jednostki wytwórcze są wyposażone 
w kotły pyłowe oraz kotły fluidalne. TAURON Wytwarzanie S.A. 
zużywa rocznie do produkcji energii elektrycznej i ciepła ok. 11 
mln Mg węgla kamiennego, wytwarzając ok. 2,5 mln odpadów 
– ubocznych produktów spalania (UPS). Stanowi to ok. 23% UPS 
wytworzonych w Polsce z węgla kamiennego. UPS te w całości 
podlegają procesom odzysku lub unieszkodliwiania poza terenami 
naszych elektrowni i elektrociepłowni, w tym poza składowiskami, 
prowadzonym przez firmy wyspecjalizowane w gospodarowaniu 
takimi produktami. UPS, które nie zostałyby zagospodarowane, 
musiałyby być unieszkodliwiane poprzez składowanie na składo-
wiskach odpadów innych niż niebezpieczne. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje możli-
wość magazynowania odpadów do ich późniejszego zagospoda-
rowania. Warunkiem jest ograniczony czas magazynowania. Takie 
działania są prowadzone również w TAURON Wytwarzanie S.A. 
w sytuacjach awaryjnych, a ich celem jest bieżące zabezpieczenie 
ruchu jednostek wytwórczych.

Zagospodarowanie UPS w 100% w TAURON Wytwarzanie 
jest wynikiem wieloletnich badań nad właściwościami  i sposo-
bami  ich  gospodarczego  wykorzystania,  prowadzonych  przez 
przemysł i ośrodki naukowo-badawcze. Opracowane technologie 
odzysku wykorzystują UPS jako składniki produktów rynkowych, 
konkurencyjnych cenowo w porównaniu z surowcami naturalnymi, 
nie ustępując im jakością. Opracowane receptury pozwalają na 
zastosowanie  UPS w wielu branżach  przemysłowych.  Do naj-
większych odbiorców można zaliczyć cementownie, górnictwo, 
budownictwo, betoniarnie. 

Każdy energetyk czytając niniejszy artykuł zada sobie pytanie, 
po co pisać w specjalistycznym czasopiśmie o rzeczach oczywi-
stych? W tym szaleństwie jest jednak metoda. Wieloletnie prace, 
których celem było ujarzmienie odpadów energetycznych poza 
składowiskami, mogą zostać zaprzepaszczone. 

Komisja Europejska (KE) mająca inicjatywę legislacyjną oraz 
upoważnienie do wydawania aktów wykonawczych w zakresie 
prawa  unijnego  rozpoczęła  prace  związane  z  przeglądem  Ra-
mowej Dyrektywy Odpadowej, zleciła przegląd Europejskiej Listy 
Odpadów (List of Waste – LOW), w tym ich właściwości pod kątem 
ustalenia kryteriów dla odpadów niebezpiecznych. 

Europejska  klasyfikacja  odpadów,  w  tym  niebezpiecznych, 
jest  zdefiniowana  na  podstawie  Listy  Odpadów  wg  Decyzji  
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Komisji Europejskiej nr 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. Ba-
dania w ramach przeglądu zostały wykonane przez firmę Ökopol 
GmbH and ARGUS GmbH. Na podstawie wyników tych badań 
Komitet „for the Adaptation to Scientific and Technical Progress 
and Implementation of the directives on Waste”, działający na pod-
stawie Art. 39 Dyrektywy 2008/98/WE, zdecydował o utworzeniu 
grupy roboczej składającej się z Krajów Członkowskich i Komisji 
Europejskiej (wspieranej przez konsultantów) w celu dyskusji nad 
aspektami technicznymi aktualizacji LOW i kryteriów klasyfikacji 
odpadów niebezpiecznych. Efektem pracy grupy  roboczej  jest 
dokument „Technical Proposal”, przekazany do otwartych kon-
sultacji wśród zainteresowanych stron.

W końcu 2011 r. rozpoczęto etap konsultacji proponowanych 
zmian na poziomie Państw Członkowskich.

Istotą  zmiany  w  pierwotnej  wersji  dokumentu  „Technical 
Proposal”  jest  to,  że niektóre odpady, wcześniej  niezaliczane 
do  niebezpiecznych,  po  wprowadzeniu  dokumentu  w  życie 
mogą spowodować zakwalifikowanie ich do odpadów niebez-
piecznych ze względu na zawartość takich związków, jak: CaO 
i Ca(OH)2. W ramach prac grup roboczych toczy się dyskusja w 
celu ustalenia progu dla zawartości związków CaO, który będzie 
decydował o przekwalifikowaniu odpadów. Wstępnie mówi się 
o poziomie od 10% zawartości CaO. W opinii ekspertów jest to 
próg zbyt niski. 

Mając to na uwadze znaczna część UPS może się znaleźć 
w grupie odpadów powyżej proponowanego progu zawartości 
CaO  i  Ca(OH)2,  a  w  konsekwencji  istnieje  realne  zagrożenie 
przekwalifikowania tych UPS z odpadów innych niż niebezpieczne 
na niebezpieczne. 

Ważne  jest,  że  istotnym  etapem  prac  będzie  przyjęcie 
konkluzji na poziomie Rady Unii Europejskiej. Głosowanie nad 
dokumentem w tzw. Komitecie Technicznym planowane jest na 
początku 2013 r. Komitet może dokument przyjąć lub odrzucić. 
Przyjęty dokument kierowany jest do Komisji Europejskiej, któ-
ra wypracowuje propozycje aktu prawnego. W tym przypadku 
jest to tzw. dokument techniczny, który KE wprowadza w życie 
w  postaci  Decyzji  zpominięciem  głosowania  w  Parlamencie 
Europejskim.

Dla TAURON Wytwarzanie S.A. przyjęcie przez Komisję Eu-
ropejską proponowanych rozwiązań przyniesie skutek nie tylko 
finansowy. Taka regulacja prawna obejmie ok.40% wytwarzanych 
przez nas rocznie odpadów, w tym głównie z kotłów fluidalnych. 
Zwielokrotni koszty gospodarowania UPS. 

 Zaliczenie części UPS do odpadów niebezpiecznych spo-
woduje m.in.:
1) odejście od zastosowania odpadów zakwalifikowanych  jako 

niebezpieczne w istniejących technologiach dla odpadów nie 
niebezpiecznych;

2)  konieczność  budowy  kosztownych  składowisk  –  pozostają-
ce  w sprzeczności  z  unijnym  faktycznym  zakazem  budowy 
nowych powierzchniowych składowisk   odpadów; TAURON 
Wytwarzanie musiałoby  pozyskać  tereny  pod  składowiska 
odpadów niebezpiecznych poza terenem Śląska;

3)  przystosowanie  istniejących  technologii  odzysku  UPS  (dla 
których będzie  to możliwe) do przetwarzania odpadów nie-
bezpiecznych; 

4) ograniczenie lub zaprzestanie wykorzystywania UPS w najbar-
dziej powszechnych produktach, np. cement, beton;

 5) konieczność opracowania restrykcyjnych procedur gospoda-
rowania UPS jako odpadami niebezpiecznymi. 

Podsumowanie

 Konkluzja końcowa brzmi następująco: przyjęcie przez Komi-
sję Europejską proponowanych rozwiązań uderzy w energetykę 
węglową w Polsce w sposób, którego skutki będą odczuwalne 
przez wiele następnych lat. Czy nas na to stać?
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Wpływ wybranych aspektów 
polityki środowiskowej Unii Europejskiej 

na działalność TAURON Wytwarzanie S.A.

Influence of selected aspects of the European Union  
environmental policy on TAURON Wytwarzanie S.A. activity

Polityka  ekologiczna  Unii  Europejskiej  ukierunkowana  jest 
na wzrost i pogłębianie działań mających na celu szeroko pojętą 
ochronę środowiska naturalnego. Wprowadzane przez UE akty 
prawne w tym obszarze mają przyczynić się głównie do wdraża-
nia przez kraje członkowskie takich rozwiązań, które skutecznie 
pozwolą osiągnąć wyznaczone cele. Unia Europejska od kilku lat 
promuje i stymuluje wprowadzanie rozwiązań w branży energe-
tycznej, które pozwalałyby na efektywniejsze wykorzystanie paliw 
pierwotnych, wzrost udziału produkcji energii elektrycznej i ciepła 
z  odnawialnych  źródeł  energii  oraz  skojarzonego  wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła. 

Strategia rozwoju TAURON Wytwarzanie S.A. w ramach Grupy 
TAURON Polska Energia S.A. jest ukierunkowana na realizację 
polityki ekologicznej promowanej w UE, stąd w perspektywie do 
2020 r. przewiduje się zrównoważone korzystanie z zasobów na-
turalnych oraz prowadzenie eksploatacji jednostek wytwórczych 
w zgodzie z obecnymi i przyszłymi wymaganiami prawnymi. 

W ramach realizacji wspomnianej strategii przyjęto następu-
jące kierunki działań:
•  wycofywanie nieefektywnych jednostek wytwórczych (w 2012 

roku  z  eksploatacji  została  wyłączona  Elektrownia Halem-
ba),

•  modernizację istniejących jednostek wytwórczych ukierunko-
waną w znacznej mierze na dostosowanie do zaostrzających 
się  wymogów  ekologicznych  (np.  zabudowanie  na  blokach 
200MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrowni III i Elektrowni 
Łaziska instalacji deNOx),

•  odtworzenia mocy przy wykorzystaniu najlepszych, ekonomicz-
nie uzasadnionych technologii, minimalizujących niekorzystny 
wpływ na środowisko (np. w 2013 roku planowane jest oddanie 
do eksploatacji nowego bloku BC50 w Elektrociepłowni Biel-
sko-Biała),

•  sukcesywny wzrost produkcji energii elektrycznej przy wyko-
rzystywaniu odnawialnych źródeł energii.

Realizacja tych celów w istotny sposób ogranicza negatywny 
wpływ na środowisko przy jednoczesnym zapobieganiu wystę-
powania potencjalnych zagrożeń w tym zakresie. 

Inwestycje proekologiczne 
TAURON Wytwarzanie S.A. 

zrealizowane w ostatnich latach

W ramach dostosowywania działalności TAURON Wytwarza-
nie S.A. do wymogów prawnych oraz w związku z polityką Spółki 
zmierzającą do ograniczania zagrożeń dla środowiska, w ostatnich 
latach zrealizowano następujące zadania: 
•  modernizacja  istniejących  jednostek wytwórczych mających 

na celu poprawę sprawności wytwarzania (np.: podniesienie 
mocy i sprawności wytwarzania bloków 200 MW, modernizacja 
układów chłodzenia),

•  obniżenie emisji NOx poprzez zastosowanie palników niskoe-
misyjnych oraz zmianę organizacji procesu spalania,

•  przejście  z  technologii  hydroodżużlania  do  odżużlania  na 
„sucho”, czego efektem jest między innymi odejście od skła-
dowania odpadów,

•  wyposażenie jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie 
S.A. w instalacje odsiarczania spalin, obecnie ok. 80% zain-
stalowanej mocy elektrycznej jest odsiarczane),  

•  budowa instalacji umożliwiających produkcję energii elektrycz-
nej  z  wykorzystaniem  odnawialnych  źródeł  energii  metodą 
współspalania  biomasy  (obecnie  w  TAURON Wytwarzanie 
S.A. w sześciu oddziałach jest współspalana biomasa);

•  dostosowanie Elektrowni Blachownia do spalania wyłącznie 
gazu koksowniczego, co pozwoliło znacząco obniżyć emisję 
zanieczyszczeń, a w szczególności, CO2,

•  przekazanie do eksploatacji w roku 2009 r. w Elektrowni Łagisza 
bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne w technologii 
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spalania fluidalnego o mocy elektrycznej brutto 4�0 MW; nowa 
jednostka wytwórcza zapewnia redukcję emisji dwutlenku siarki i 
tlenków azotu do poziomu ≤200 mg/m3

n (spaliny suche, �% O2).

Planowane inwestycje proekologiczne

•  Wyposażenie  bloków  typoszeregu  200  MW  w  Elektrowni 
Jaworzno III i Elektrowni Łaziska, w instalacje umożliwiające 
osiągnięcie  standardu  emisji  na  poziomie  200  mgNOx/m

3
N; 

obecnie bloki te osiągają standard emisji na poziomie ok. 500 
mgNOx/m

3
n.

•  Dostosowanie bloku fluidalnego w Elektrociepłowni Katowice 
do współspalania biomasy.

•  Budowa w Elektrociepłowni Bielsku-Białej EC1 jednostki ko-
generacyjnej o mocy elektrycznej 50 MW i cieplnej 180 MW, 
planowany termin oddania do eksploatacji: I połowa 2013r.

•  Budowa w Elektrowni Jaworzno II kotła fluidalnego, w jakim 
spalane będzie w 100% paliwo biomasowe. 

•  Odtworzenie  mocy  w  nowych  wysokoefektywnych  techno-
logiach opartych na gazie i węglu kamiennym spełniających 
wymagania BAT.

Działania  inwestycyjne  i  modernizacyjne  w  elektrowniach 
i elektrociepłowniach TAURON Wytwarzanie S.A. przekładają się 
na efekty ekologiczne, których wyrazem są między innymi:

Rys. 1. Produkcja „energii zielonej” w TAURON Wytwarzanie S.A.

Rys. 4. Emisja pyłu w TAURON Wytwarzanie S.A.

Rys. 3. Emisja NOx  w TAURON Wytwarzanie S.A.

Rys. 2. Emisja CO2 w TAURON Wytwarzanie S.A.

•  ograniczenie emisji do powietrza atmosferycznego SO2, NOx, 
pyłu odpowiednio o około: 57%, 2� % i 74% (odniesienie roku 
2011 do 2000);

•  ograniczenie  emisji  CO2  –  w  związku  z  produkcją  energii 
elektrycznej  na  bazie  odnawialnych  źródeł  energii  metodą 
współspalania  biomasy,  w  latach  2008  do  2011  uniknięto 
emisję CO2 na poziomie ok. 1,8 mln Mg;

•  zmiany w gospodarce wodno-ściekowej prowadzące do ra-
cjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, wykorzystania 
ścieków na potrzeby  technologiczne, zmiany źródeł dostaw 
wody, poprawa jakości odprowadzanych ścieków;

•  zmiany w gospodarowaniu odpadami, przekształcenie odpa-
dów w surowce, odejście od składowania; ponad 99% odpa-
dów ze spalania i odsiarczania spalin jest poddane procesom 
odzysku;

•  rekultywacja i zamykanie składowisk odpadów paleniskowych, 
m.in. zakończony został proces zamykania składowiska Ze-
społu Elektrociepłowni Bielsko-Biała;

•  efektywne ograniczanie hałasu.

Zakończone  prace  modernizacyjne  oraz  przeprowadzone 
inwestycje  w  sposób  wymierny  wpłynęły  na  wielkość  emisji 
TAURON Wytwarzanie S.A.  Na  rysunkach  1-4  przedstawiono 
poziomy  emisji  oraz  wielkość  unikniętej  emisji  CO2  w  związku 
z produkcją OZE. 
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Wpływ projektowanych przepisów prawnych 
na TAURON Wytwarzanie S.A.

TAURON Wytwarzanie S.A. prowadząc działalność mającą 
istotny wpływ na środowisko stara się monitorować zachodzące 
zmiany  w  przepisach  prawnych,  w  tym  zmiany  na  wczesnym 
etapie prac legislacyjnych zarówno w kraju, jak i te dla których 
z inicjatywą wychodzi Komisja Europejska. 

Europejski system 
handlu emisjami gazów cieplarnianych

Począwszy od 2013  roku  rozpocznie się  trzeci okres  rozli-
czeniowy europejskiego systemu handlu (ETS) uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych (2013-2020). Nowy okres, poprzez 
wprowadzenie  aukcji,  jako  podstawowego  sposobu  uzyskania 
uprawnień,  znacznie  zmieni  dotychczasowe  zasady.  W  całej 
Wspólnocie będzie jedna pula uprawnień, która zostanie przezna-
czona w głównej mierze na aukcje. Dodatkowo powstanie pula na: 
rezerwę dla nowych instalacji, bezpłatne przydziały dla instalacji 
narażonych  na  znaczne  ryzyko  ucieczki  emisji  oraz  bezpłatne 
uprawnienia dla sektorów nienarażonych na ryzyko ucieczki w tym 
sieciom ciepłowniczych i wysokosprawnej kogeneracji.

W nowym systemie, co do zasady bezpłatne uprawnienia nie 
będą przyznawane producentom energii elektrycznej. W drodze 
odstępstwa zapisanego w art. 10c Dyrektywy 2003/87/WE1) Pol-
ska uzyskała możliwość przejściowego bezpłatnego przydziału 
uprawnień na modernizację wytwarzania energii elektrycznej. 

Konsekwencją  przyznania  bezpłatnych  uprawnień  będzie 
pomniejszenie puli uprawnień przeznaczonej na aukcje. Regulacja 
przewiduje, że liczba przyznanych uprawnień musi bezpośrednio 
wynikać z wartości przedłożonego Komisji Europejskiej Krajowe-
go Planu Inwestycyjnego (KPI), tzn. musi mieć odzwierciedlenie 
w modernizacji wytwarzania energii elektrycznej.

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie art. 10c ust. 5 
dyrektywy 2003/87/WE 30 września 2011 roku przedłożył Komisji 
Europejskiej stosowny wniosek. W dniu 13 lipca 2012 roku Ko-
misja podjęła decyzję2) w tej sprawie akceptując wniosek Polski 
o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla sektora ener-
getycznego od 2013 r. Zgodnie z zapisami tej decyzji przejściowy 
przydział bezpłatnych uprawnień na modernizację wytwarzania 
energii elektrycznej  jest uwarunkowany spełnieniem warunków 
wskazanych w tym dokumencie, w tym wykonanie odpowiednich 
inwestycji wymienionych w Krajowym Planie Inwestycyjnym jako 
integralnej części wniosku derogacyjnego. 

Bilansowanie  bezpłatnie  przyznanych  uprawnień  do  emi-
sji  może  odbywać  się  także  przez  zadania  z  KPI  realizowane 
w ramach tej samej grupy kapitałowej. W przypadku braku takiej 
możliwości, prowadzący instalację w ramach danej grupy będzie 
mógł  współfinansować  zadania  realizowane  przez  operatorów 
systemów przesyłowych PSE lub Gaz System Operator.

Zgodnie z Decyzją Komisji, która wniosła pewne zastrzeże-
nia  Polska  musi  notyfikować  Wniosek  derogacyjny  najpóźniej 
1 stycznia 2013 r.

W ramach KPI TAURON Wytwarzanie S.A. wykazał szereg 
inwestycji na modernizację jednostek wytwórczych oraz odtwo-
rzenie  mocy.  Niezależnie  od  ostatecznego  rozstrzygnięcia,  co 
do wielkości przydziału bezpłatnych uprawnień na emisję CO2 
zarówno TAURON Wytwarzanie S.A. jak i inne spółki energetyczne 
brakującą ilość uprawnień na pokrycie emisji z produkcji energii 
elektrycznej oraz ciepła będą musiały zakupić na aukcjach.

 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 

z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie odpadów

Na poziomie UE trwają prace związane z przeglądem Dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 
listopada 2008 roku w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre 
dyrektyw /Dz. Urz. Unii Europejskiej z 2008 roku, Nr 312, poz. 3/. 
Głównym  celem  przeglądu  jest  dostosowanie  rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pako-
wania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006 /Dz. Urz. Unii Europejskiej z 2008 roku, Nr 353, poz. 
1/ do postępu naukowo-technicznego. Analizowane są zmiany 
w klasyfikacji  chemikaliów, które mogą doprowadzić do zmian 
w kwalifikacji odpadów. Związki CaO i Ca(OH)2 mogą być uznane 
za substancje drażniące. Występują one w odpadach powstają-
cych w wyniku spalania paliw i odsiarczania spalin. Należy jednak 
zaznaczyć,  że  udział  tych  związków  jest  nieznaczny,  w  dużej 
mierze  uzależniony  od  sprawności  zastosowanej  technologii. 
Dodatkowo popioły lotne i żużle, właśnie przez swoje właściwości, 
w skutek między innymi zawartości CaO, znalazły zastosowanie 
w  wielu  dziedzinach  gospodarki.  Co  więcej  metody  odzysku 
odpadów wskazują, że nie ma niekorzystnego oddziaływania na 
środowisko.  Dlatego  też  zakwalifikowanie  tych  odpadów,  jako 
niebezpieczne, w konsekwencji spowoduje konieczność ich po-
nownego składowania. Dodatkowo, w wyniku zmiany klasyfikacji 
tych odpadów, składowiska musiałyby spełniać zdecydowanie 
wyższe wymagania odpowiadające składowiskom dla odpadów 
niebezpiecznych. Powyższe zmiany, nie tylko dla spółki TAURON 
Wytwarzanie S.A., stanowią ryzyko wzrostu kosztu wytwarzania 
energii elektrycznej.

Konkluzje z przeglądu będą stanowić podstawę do wypra-
cowania wniosku legislacyjnego o zmianę podejścia w zakresie 
kwalifikacji odpadów. W związku z możliwością wprowadzenia w 
życie wspomnianych zmian, niezmiernie ważny jest aktywny udział 
spółek energetycznych w procesie legislacyjnym. 

1)  Dyrektywa 2003/87/WEParlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 paździer-
nika 2003 roku ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 9�/�1/WE 
/Dz. Urz. Unii Europejskiej z 2003 roku, Nr 275, poz. 32/).

2)  Decyzja  Komisji  Europejskiej  zdnia  13  lipca  2012r.  dotycząca  wniosku 
zgłoszonego przez Polskę na podstawie art. 10c ust.5 dyrektywy 2003/87/
WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  celu  przejściowego  przydziału 
bezpłatnych  uprawnień  do  emisji  na  modernizację  wytwarzania  energii 
elektrycznej.
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TAURON Wytwarzanie S.A., w trakcie zbierania przez Mini-
sterstwo Środowiska wiosną 2012 r. uwag do propozycji zmian 
w niniejszej dyrektywie, przedstawił swoje stanowisko w tej spra-
wie. Zebrane uwagi posłużą do wypracowania stanowiska Polski 
na kolejne spotkanie Grupy Roboczej ws. katalogu odpadów.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku 

w sprawie emisji przemysłowych

W  dniu  �  stycznia  2011  roku  weszła  w  życie  Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE z dnia 24 li-
stopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (Dyrektywa 
IED) /Dz. Urz. Unii Europejskiej z 2010 roku, Nr 334, poz. 17/. 
Nowy akt prawny wprowadził znaczące zmiany dla energetyki, 
w szczególności:
•  zaostrzenie standardów emisji  (w  tym zdefiniowanie źródła, 

jako komin – agregacja mocy kotłów odprowadzających spaliny 
przez wspólny komin),

•  wzmocnienie  roli  najlepszych  dostępnych  technik  (BAT) 
– z chwilą przyjęcia w drodze decyzji konkluzji dotyczących 
BAT  dopuszczalne  standardy  emisji  nie  mogą  przekroczyć 
poziomów emisji określonych w BAT,

•  obowiązek  monitorowania  gleby  przynajmniej  raz  na  10  lat 
i wód podziemnych przynajmniej raz na 5 lat,

•  pomiar całkowitych emisji rtęci dokonywany przynajmniej raz 
na rok,

•  obowiązek  przedłożenia  organowi,  przed  rozpoczęciem 
działalności  (nowe  instalacje)  lub  przed  uaktualnieniem  po-
zwolenia zintegrowanego (instalacje istniejące), sprawozdania 
bazowego  zawierającego  informacje  na  temat  aktualnego, 
wcześniejszego użytkowania terenu, (jeśli są dostępne dane) 
oraz na temat pomiarów gleby i wód podziemnych,

•  zmiana sposobu i zakresu monitorowania oraz sprawozdaw-
czości.
Stosowanie nowego aktu w odniesieniu do instalacji istnieją-

cych rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 201� roku, a dla instalacji 
nowych od dnia 7 stycznia 2013 roku. 

W związku z wdrożeniem dyrektywy IED spółkę TAURON Wy-
twarzanie S.A. czeka wiele zmian mających na celu dostosowanie 
jednostek  wytwórczych  do  nowych  wymagań.  Spółka  przede 
wszystkim  musi  ostatecznie  zdefiniować  sposób  eksploatacji 
jednostek  wytwórczych  począwszy  od  roku  201�.  Spowoduje 
to między  innymi skrócenie czasu pracy niektórych  jednostek, 
natomiast w odniesieniu do innych będą musiały zostać podjęte 
modernizacje, które umożliwią pracę tych jednostek po wejściu 
w życie nowego aktu prawnego. 

Ramowa Dyrektywa Wodna

Obecnie na poziomie Ministerstwa Środowiska trwają prace 
związane ze zmianą ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne 
/Dz. U. z 2012 roku, poz. 145/. Głównym celem zmian jest przede 
wszystkim dokonanie pełnej transpozycji postanowień Ramowej 

Dyrektywy Wodnej, w celu uzyskania zgodności z tą dyrektywą w 
obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz reforma organów 
administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania 
wodami. Planowana jest zmiana w określaniu źródeł przychodów 
dotyczących przychodów z opłat za pobór wód i wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi oraz przychodów z administracyj-
nych kar pieniężnych za przekroczenie poziomów określonych 
w pozwoleniu zintegrowanym lub w pozwoleniu wodnoprawnym 
na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziem. Prawdopodobnie 
większe obciążenia poniosą podmioty wykorzystujące wodę do 
celów energetyki wodnej oraz elektrownie konwencjonalne z ot-
wartymi obiegami chłodzenia. W TAURON Wytwarzanie jednostką 
z otwartym układem chłodzenia jest Elektrownia Stalowa Wola, 
stąd, z tytułu wprowadzenia niniejszych zmian, w jednostce tej 
należy oczekiwać zwiększenie kosztów wytwarzania.  

Zgodnie  z  harmonogramem  wdrożenia  Projekt  ustawy, 
w końcu  stycznia  2013  roku,  zostanie  poddany  konsultacjom 
społecznym, a przekazanie do Parlamentu ma nastąpić w końcu 
marca  2013  roku.  Zasadniczo  dopiero  po  publikacji  projektów 
wykonawczych do ustawy okaże się, w jakim stopniu ta regulacja 
wpłynie na wytwórców energii elektrycznej.

Konwencja rtęciowa

Prace nad Strategią wspólnoty w zakresie  rtęci  rozpoczęły 
się w 2005 r. od przyjęcia przez Komisję Komunikatu dla Rady 
i Parlamentu  Europejskiego.  Kluczowym  celem  strategii  jest 
obniżenie poziomu narażenia ludzi na kontakt z rtęcią, jak i po-
ziomu rtęci w środowisku oraz określono działania do podjęcia 
zarówno  w  ramach  UE  jak  i  na  szczeblu  międzynarodowym. 
W związku  z powyższym  Unia  Europejska  wnioskuje  do  Rady 
Zarządzającej UNEP o rozpoczęcie negocjacji w celu opracowania 
międzynarodowego, prawnie wiążącego instrumentu dotyczącego 
rtęci. Pierwsze posiedzenie komitetu negocjacyjnego odbyło się 
w Sztokholmie w dniach 7-11 czerwca 2010 r. 

Obecnie trwają negocjacje międzynarodowe zmierzające do 
podpisania konwencji rtęciowej. Prace nad Strategią Wspólnoty 
w zakresie rtęci rozpoczęły się w 2005 roku od przyjęcia przez 
Komisję Komunikatu dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Od 
tego momentu, na wniosek Unii Europejskiej, trwają negocjacje 
w  celu  opracowania  międzynarodowego,  prawnie  wiążącego 
instrumentu  dotyczącego  rtęci.  Zakończenie  prac  planowane 
jest w 2013 roku. 

Celem konwencji jest:
•  zmniejszenie podaży rtęci,
•  zmniejszenie popytu na stosowanie rtęci w produktach i pro-

cesach technologicznych,
•  zmniejszenie międzynarodowego handlu rtęcią,
•  zmniejszenie emisji rtęci do atmosfery,
•  bezpieczne dla środowiska gospodarowanie odpadami zawie-

rającymi rtęć,
•  znalezienie bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w zakresie 

składowania rtęci,
•  podjęcie kwestii remediacji terenów skażonych,
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•  kwestie dodatkowe: pomoc finansowo-techniczna, zwiększenie 
wiedzy i inne.
Realizacja strategii w zakresie rtęci jest zaawansowana etapie 

i zakończono już większości działań. Komisja Europejska, w ra-
mach działania 7, uczestniczy w grupie doradczej ds. globalnego 
programu rtęci w ramach UNEP3) i oficjalnie jest członkiem obszaru 
partnerstwa „emisje rtęci ze spalania węgla”.

Komisja  zamierza,  zatem  skoncentrować  swoje  wysiłki  na 
wynegocjowaniu  międzynarodowego,  prawnie  wiążącego  in-
strumentu dotyczącego rtęci pod auspicjami UNEP, a następnie 
oceni,  które  aspekty  cyklu  życia  rtęci  wymagają  dodatkowych 
działań na poziomie UE. 

Na  szczególną  uwagę,  w  ramach  prac  nad  konwencją 
rtęciową,  zasługuje  cel  dotyczący  zmniejszenia  emisji  rtęci  do 
atmosfery, który obejmować ma elektrownie i elektrociepłownie 
o nominalnej mocy cieplnej 50 MW lub większej. Obecnie rozwa-
żane  jest wprowadzenie standardu emisji dla  tego zanieczysz-
czenia. Dodatkowo, zgodnie z projektem konwencji, dla nowych 
instalacji wymagane będzie stosowanie najlepszych dostępnych 
technik, a dla istniejących ich promowanie.

Jednostki  wytwórcze  TAURON Wytwarzanie S.A.,  w  wyni-
ku  wdrożenia  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2001/80/WE z dnia 23 października 2001 roku w sprawie ograni-
czenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
obiektów energetycznego spalania /Dz. Urz. Unii Europejskiej 
z 2001 roku, Nr 309, poz. 1/, w związku z koniecznością zasto-
sowania instalacji oczyszczania spalin w zakresie pyłu, SO2 i NOx 
ograniczyły  jednocześnie  emisję  rtęci.  Dodatkowo  wdrożenie 
Dyrektywy  IED,  poprzez  nałożenie  restrykcyjnych  standardów 
emisji pyłu, SO2 i NOx, spowoduje dalsze obniżanie emisji rtęci. 
Jednocześnie dyrektywa wprowadzi również obowiązek jej pomia-
ru przynajmniej raz na rok, co uwiarygodni dane co do wielkości 
emisji tej substancji.

Konwencja Rtęciowa, od momentu zamknięcia treści doku-
mentu,  podlega  ratyfikacji,  przyjęciu  lub  zatwierdzeniu,  przez 
państwa lub regionalne organizacje integracji gospodarczej (za-
miennie). Konwencja wchodzi w życie dziewięćdziesiątego dnia od 
daty złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia 
lub przystąpienia.

3)  United Nations Environment Programme

Eugeniusz Białoń
Dyrektor Departamentu Realizacji Inwestycji

Nowe jednostki wytwórcze 
w ZEC Bielsko–Biała i w Elektrowni Jaworzno III

New generating units in ZEC Bielsko-Biała  
and in Elektrownia Jaworzno III

Strategia Korporacyjna Grupy TAURON jasno definiuje prio-
rytety strategiczne, które w  formie celów  i  zadań przeniesiono 
kaskadowo na poszczególne obszary biznesowe. Dla Obszaru 
Wytwarzania stworzona została swoista mapa celów strategicz-
nych, obejmująca inwestycje mające na celu:
•  stworzenie zrównoważonego portfela wytwórczego, 
•  poprawę  efektywności  operacyjnej  aktywów  wytwórczych 

oraz 
•  poprawę efektywności kosztowej tego obszaru. 

 Jednym z podstawowych zadań jest budowa mocy wytwór-
czych w technologii węglowej, gazowej oraz spalania i współspa-
lania biomasy. Obecnie najbardziej zaawansowane są projekty 

budowy węglowego bloku ciepłowniczego w Bielsku-Białej oraz 
jednostki wytwórczej OZE na paliwo biomasowe w Jaworznie.

Budowa nowego bloku ciepłowniczego 
z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczą, 

dwoma kotłami szczytowymi 
i akumulatorem ciepła w ZEC Bielsko-Biała EC1

 Budowa nowego bloku ciepłowniczego BC50 MW wynika z 
konieczności przeznaczenia do derogacji istniejących, znacznie 
wyeksploatowanych, z niską sprawnością urządzeń energetycz-
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nych, w związku z niespełnieniem ograniczeń środowiskowych 
wynikających z ustawodawstwa UE  i potrzeby zabezpieczenia 
dostaw ciepła dla miasta Bielsko–Biała. Nowo powstający blok 
ma  na  celu  ograniczenie  emisji  dwutlenku  węgla  i  spełnienie 
przyszłych  wymagań  w  zakresie  obniżenia  negatywnego  od-
działywania  obiektu  energetycznego  na  środowisko  naturalne 
miasta i okolicy. Ponadto nowy blok będzie się charakteryzować 
znacznie wyższą sprawnością, co poprawi ekonomikę pracy ZEC 
Bielsko-Biała EC1. 

Realizacja projektu

W  dniu  29  grudnia  2009  roku  został  podpisany  kontrakt 
z Polimexem Mostostal S.A. na wykonanie podstawowego bloku 
ciepłowniczego o mocy elektrycznej 50 MW w ZEC Bielsko Biała. 
W maju 2010 r. przekazano plac budowy Głównemu Wykonawcy 
Bloku. Budowa nowego obiektu energetycznego również obejmuje 
wszystkie gospodarki pomocnicze realizowane przez poszcze-
gólnych wykonawców:
•  układ nawęglania – firma Warbud;
•  układ  gospodarki  olejowej,  odpopielania  i  sorbentu  –  firma 

Instal Kraków;
•  układ sprężarkowni i SUW – Polimex Mostostal;
 układ torowy – firma Elkol;

•  układ dróg, placów, zakładowych sieci kanalizacyjnej – firma 
Strabag.

Krótki opis działania nowego bloku

Nowo powstający blok ciepłowniczy BC 50 MW będzie wypo-
sażony w kocioł parowy, ze złożem fluidalnym, bez przegrzewu 
wtórnego pary, wiszący, dwuciągowy. Para świeża zasilać będzie 
turbinę przeciwprężną, ciepłowniczą. Spaliny z kotła odprowa-
dzane będą z kotła poprzez odpylacz i dwa wentylatory do nowo 
wybudowanego komina stalowego o wysokości H = 80 m. Węgiel 
dostarczony transportem kolejowym będzie rozładowany w bun-
krze szczelinowym, a następnie za pomocą układów taśmociągów 
kierowany przez kruszarkownię i gromadzony w przykotłowych 
czterech  zbiornikach  węglowych.  Węgiel  o  odpowiedniej  ziar-
nistości  zostanie  wprowadzany  podajnikami  ślimakowymi  do 
złoża fluidalnego, do którego  równolegle wprowadzany będzie 
sorbent  SOx  w  postaci  mączki  kamienia  wapiennego.  Układy 
automatycznej regulacji bloku, w tym UAR bloku ciepłowniczego, 
zapewnią  bezpieczną  i  sprawną  pracę  bloku  w  maksymalnym 
skojarzeniu, przy zmiennym przepływie i zmiennej temperaturze 
wody  ciepłowniczej  z  pełnym  wykorzystaniem  funkcjonalności 
akumulatora ciepła.

Bielsko – układ gospodarki olejowej i układ nawęglania
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Podstawowe elementy bloku i ich główne parametry

•  kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym CFB opalany węglem 
o wydajności znamionowej 218,7 t/h pary świeżej przy ciśnieniu 
122 bary i temperaturze 540°C;

•  układy pomocnicze kotła związane z układem rozpałkowym, 
podawaniem paliwa, podawaniem sorbentu, odpylaniem spalin 
i odprowadzeniem produktów spalania; 

•  turbozespół upustowo-ciepłowniczy o mocy elektrycznej 50,82 
MW, składający się z turbiny, generatora, i instalacji pomocni-
czych;

•  człon ciepłowniczy turbozespołu o mocy cieplnej 10� MW;
•  układy pomocnicze systemu cieplnego bloku;
•  dwa  kotły  wodne  opalane  olejem  lub  gazem  o  wydajności 

cieplnej 38 MW każdy wraz z urządzeniami i układami pomoc-
niczymi;

•  jeden  kocioł  parowy  rozruchowy  o  wydajności  7,8  t/h  pary 
opalany olejem lub gazem;

•  układ akumulacji ciepła w układzie otwartym wykorzystujący 
akumulator ciepła o pojemności użytecznej 20 000 m3; wy-
miary zbiornika – średnica ok. 25 m, wysokość �5 m, max. 
temperatura wody dolotowej po stronie gorącej 98°C;

•  układ nawęglania wraz z bunkrem szczelinowym, składowi-
skami, zwałowarko-ładowarką i układem taśmociągów.

Obecny stan zaawansowania prac

1.  Zakończono montaż podstawowej części ciśnieniowej kotła 
fluidalnego, wykonano dozorową próbę wodną kotła z wyni-
kiem pozytywnym.

2.  Zakończono montaż mechaniczny turbozespołu.
3.  Zakończono montaż układu wyprowadzenia spalin (elektrofiltr, 

wentylatory spalin, kanały spalin, komin stalowy h = 80 m.
4.  Zakończono  montaż  poszycia  zewnętrznego  akumulatora 

ciepła.
5.  Zakończono montaż podstawowy gospodarki olejowej (zbior-

niki olejowe, budynek gospodarki olejowej).
�.  Podano napięcie na transformator rezerwowo–rozruchowy.
7.  Trwają  prace  związane  z  gospodarkami  pomocniczymi,  tj.: 

układem torowym, nawęglaniem oraz instalacją odpopielania 
i sorbentu.

8.  Układ dróg i placów wraz z małą architekturą oraz zakładowe 
sieci  kanalizacyjne –  rozpoczęto  roboty  instalacyjne  i kana-
lizacyjne, prace prowadzone są odcinkami w zależności od 
możliwych dopuszczeń na placu budowy.

Z  końcem  września  2012  roku  rozpoczęto  pierwsze  ruchy 
próbne oraz optymalizację urządzeń nawęglania, a zarazem pierw-
szy rozładunek węgla w nowym układzie, na potrzeby rozpoczy-
nającego się sezonu grzewczego miasta Bielsko, prowadzonego 
przez  istniejącą część elektrociepłowni ZEC BB EC1. Ponadto 
przyjęto i zmagazynowano olej opałowy w docelowych zbiornikach 
olejowych przeznaczony do palników olejowych kotła fluidalnego 
w celu przygotowania się do procesu suszenia obmurza i trawienia 

kotła. Obecnie w kotłowni zakończono wymurówkę oraz izolację 
kotła,  trwają przygotowania do czynności  rozruchowych kotła. 
W październiku przeprowadzono próby szczelności akumulatora 
ciepła. W maszynowni w dalszym ciągu trwają czynności związane 
z montażem urządzeń okołoturbinowych wraz z przynależnymi 
instalacjami. Trwa montaż rurociągów instalacji podstawowych 
i pomocniczych.

Prowadzone  są  prace  instalacyjne  związane  z  realizacją 
kanalizacji  deszczowej  oraz  wodociągu  wody  ppoż.  w  rejonie 
obiektów nowego bloku. Ciągła koordynacja umożliwia odcinko-
we dopuszczenia w terenie. Na ukończeniu jest montaż kanałów 
spalin na drodze wentylatory – komin. Zakończono prace przy 
estakadach  zbiorczych,  trwa  odcinkowy  montaż  rurociągów 
i okablowania.  25  września  podano  napięcie  na  transformator 
rezerwowo–rozruchowy.

Trwają prace związane z przygotowaniem do prac rozruchowych 
na instalacjach oraz urządzeniach nowo budowanego bloku.

Prace planowane do wykonania w 2012 roku:
1)  zakończenie montażu i rozruch turbogeneratora wraz z towa-

rzyszącymi urządzeniami i instalacjami;
2)  zakończenie montażu, trawienia, suszenia obmurza, dmucha-

nia kotła oraz przeprowadzenie rozruchu kotła fluidalnego;
3)  zakończenie prac związanych z montażem zbiornika akumu-

latora ciepła wraz z izolacją;
4)  zakończenie układu nawęglania i odpopielania.

Bielsko – maszynownia, turbogenerator

Bielsko – po lewej zbiornik sorbentu, 
po prawej budynek kotłowni, estakady, elektrofiltr, kanały spalin,

went spalin, komin
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Nowy blok ciepłowniczy przyniesie wiele korzyści zarówno 
firmie TAURON Wytwarzanie, jak i otoczeniu. Spośród nich wy-
mienić można: 
•  zabezpieczenie potrzeb lokalnego rynku ciepła,
•  pozytywny efekt ekonomiczny,
•  ograniczenie emisji CO2 do atmosfery,
•  utworzenie  dodatkowych  miejsc  pracy  w  okresie  realizacji 

inwestycji,
•  poprawę koniunktury w otoczeniu z tytułu realizacji inwesty-

cji.

Budowa Jednostki Wytwórczej OZE 
w TAURON Wytwarzanie SA 

Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II

Inwestycja w Jaworznie jest także efektem realizacji strategii 
korporacyjnej. Celem jest osiągnięcie wzrostu produkcji energii 
elektrycznej uzyskiwanej ze spalania i współspalania biomasy, co 
wpłynie na ograniczanie emisyjności CO2. Do końca 2020 roku 
planuje się uruchomienie mocy wytwórczych wykorzystujących 
spalanie biomasy na poziomie 240 MW (spalanie 100% biomasy 
bez udziału węgla), z czego 150 MW stanowić będą nowe moce, 
a 90 MW modernizacje istniejących kotłów węglowych. 

Budowa bloku biomasowego wypełnia założenia pakietu kli-
matycznego. Cała moc elektryczna 50 MW jednostki generowana 
będzie jedynie w wyniku spalania biomasy. Będzie ona stanowiła 
także rezerwę ciepłowniczą dla miasta Jaworzna.

Jedno  z  podstawowych  założeń  projektu  przewidywało,  iż 
nowa jednostka wytwórcza OZE będzie stanowiła samodzielny 

obiekt elektroenergetyczny powiązany z zewnętrznymi gospodar-
kami pomocniczymi. Ze względu na stan techniczny istniejących 
układów pomocniczych elektrowni przewidziano pozostawienie 
części z nich dla potrzeb nowej  jednostki, poddając  je  jedynie 
niezbędnym modernizacjom. Nowy kocioł fluidalny dedykowany 
do spalania wyłącznie biomasy rozpocznie niedługo „współpracę” 
z istniejącą turbiną TG1.

Realizacja projektu

24 maja 2010 roku podpisany został z konsorcjum firm RA-
FAKO SA oraz OMIS SC kontrakt na budowę kotła biomasowego 
wraz z układem rozładunku, składowania i podawania biomasy. 
Formalne przekazanie placu budowy nastąpiło 11 sierpnia 2010 
roku. W dniu 23 grudnia 2011 roku dostawca kotła przeprowa-
dził z wynikiem pozytywnym próbę wodną części ciśnieniowej, 
a w ostatnich dniach września bieżącego  roku wykonano  tzw. 
dmuchanie kotła, czyli dynamiczne czyszczenia wewnętrznych 
powierzchni ogrzewalnych za pomocą pary pod wysokim ciśnie-
niem wydmuchiwanej do atmosfery. 

Już  w  trakcie  realizacji  prac  związanych  z  budową  kotła 
przeprowadzone zostały postępowania przetargowe i podpisano 
kontrakty między innymi na:
•  modernizację turbiny nr 1,
•  modernizację  sprężarkowni  i  instalacji  sprężonego  powie-

trza,
•  budowę  instalacji  transportu  i  składowania  popiołu  lotnego 

i dennego dla potrzeb nowego kotła,
•  modernizację chłodni kominowej i komina,
•  dostawę  i  uruchomienie  Nadrzędnego  Systemu  Automatyki 

Bloku,

OZE – kotłownia, zbiorniki popiolu
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•  wymianę generatora wraz z układem wzbudzenia,
•  modernizację urządzeń i instalacji elektrycznych potrzeb włas-

nych i wyprowadzenia mocy.

o  skuteczności  odpylania  99,9%,  a  następnie  kanałami  spalin 
poprzez wentylator do istniejącego komina o wysokości h = 120 
m. Popiół denny spod kotła zbierany będzie systemem przenoś-
ników do buforowego zbiornika popiołu dennego o pojemności 
400 m3, a popiół lotny spod II ciągu kotła oraz spod elektrofiltra 
do zbiornika o pojemności �30 m3.

Kocioł  OFz-201  produkował  będzie  parę  o  temperaturze 
510°C i ciśnieniu 97 barów, sprawność kotła wyniesie nie mniej 
niż  91,5%. Produkcja  energii  elektrycznej  odbywać  się będzie 
w turbogeneratorze o mocy elektrycznej 50 MW. Dla potrzeb re-
zerwacji dostaw ciepła dla okolicznych mieszkańców zapewniona 
będzie możliwość produkcji ciepła w przyturbinowym wymienniku 
ciepłowniczym o mocy cieplnej 97 MW.

Stan zaawansowania

Zakończony został montaż wszystkich urządzeń technologicz-
nych bloku. Trwają intensywne prace związane z rozruchem, czyli 
sprawdzania poprawności połączeń, testy systemów sterowania 
oraz pracy silników, zaworów i układów pomiarowych.

Wszystkie siły skierowane są na przygotowania do pierwszej 
synchronizacji z krajowym systemem elektroenergetycznym, co 
zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu nastąpi 
w bieżącym roku.

Przekazanie jaworznickiego „zielonego” bloku do eksploatacji 
nastąpi w ostatnich miesiącach 2012 roku.

Nie  zapomniano  oczywiście  o  dostosowaniu  i  rozbudowie 
istniejących sieci grzewczych i wodno-kanalizacyjnych, nowym 
układzie dróg wewnątrzzakładowych przystosowanym do wzmo-
żonego  transportu  samochodowego  oraz  o  obiektach  „małej 
architektury”. Z uwagi na obecność paliwa biomasowego, szeroki 
nacisk  położono  na  rozbudowę  sieci  p.poż.  oraz  sygnalizacji 
i detekcji pożarów, a także zabezpieczenie przed powstawaniem 
i skutkami wybuchów.

Podstawowe elementy bloku OZE

Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego kotła fluidalnego 
typu OFz-201 opalanego biomasą, o mocy cieplnej 139,7 MW 
wraz  z  elektrofiltrem,  zbiornikami  popiołu  dennego  i  lotnego, 
systemem  składowania  i  podawania  paliwa  do  kotła,  budową 
stacji rozładunku, magazynowania i podawania biomasy. Bioma-
sa dowożona będzie transportem samochodowym, a następnie 
odpowiednio magazynowana: biomasa leśna w trzech silosach 
zamkniętych  i na otwartym placu magazynowym, biomasa po-
chodzenia rolniczego w czterech silosach zamkniętych. Biomasa 
z silosów magazynowych transportowana będzie przenośnikami 
zgrzebłowymi i taśmowymi do dwóch zbiorników przykotłowych. 
System sterowania bloku automatycznie będzie kontrolował poda-
wanie biomasy do spalania z zachowaniem stosunku wagowego 
„leśnej” do „agro” na poziomie 80/20 w przyjętym okresie rozlicze-
niowym. Materiał inertny i kamień wapienny do kotła podawany 
będzie z nowych zbiorników materiału inertnego i sorbentu indy-
widualnymi systemami podajników ślimakowych oraz za pomocą 
instalacji sprężonego powietrza. Powietrze do kotła podawane 
będzie kanałami stalowymi za pomocą wentylatorów powietrza 
pierwotnego  i wtórnego oraz dmuchaw do fluidyzacji syfonów. 
Spaliny z kotła odprowadzone zostaną do nowego elektrofiltra 

OZE – turbogenerator TG1

OZE – zbiorniki magazynowe (biomasa AGRO)
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Albert Kępka
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji  

Współpraca firmy TAURON Wytwarzanie S.A. 
z ośrodkami naukowo-badawczymi

Cooperation of the TAURON Wytwarzanie S.A.  
company with research and development centres

Sprostanie  zobowiązaniom  sektora  energetycznego,  wyni-
kającym z pakietu klimatyczno-energetycznego UE, obliguje do 
podejmowania działań zmierzających w kierunku poszukiwania 
najbardziej optymalnych pod względem ekonomicznym jak i tech-
nologicznym metod oraz technologii redukcji emisji CO2. Jest to 
tym bardziej istotne ze względu na zmniejszany limit bezpłatnych 
uprawnień emisji CO2 przydzielanych przejściowo do 2020 roku, 
po którym, w przypadku sektora energetycznego w Polsce, za-
kłada się pełny system aukcyjny. Ponadto zaprezentowany przez 
Komisję Europejską „Plan działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku” określa 
ramy dalszej  redukcji emisji CO2 po 2020 roku aż do poziomu 
80-95% w porównaniu z rokiem 1990.

Dlatego też TAURON Wytwarzanie S.A. angażuje się i uczest-
niczy w  licznych badaniach oraz projektach mających na celu 
wskazanie  kierunku  dalszego  rozwoju  w  procesie  odbudowy 
mocy, zgodnego z zobowiązaniami. 

Mając powyższe na uwadze firma podjęła decyzję o udziale 
w programie „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” 
w  ramach  strategicznego  programu  badań  naukowych  i  prac 
rozwojowych  ogłoszonego  przez  Narodowe  Centrum  Badań 
i Rozwoju. Zakres programu obejmuje cztery bloki  tematyczne 
– każdy z nich jest odrębnym zadaniem badawczym.

W niniejszym artykule omówiono te zadania, w jakich udział 
ma TAURON Wytwarzanie.

Zadanie badawcze nr 1 
Opracowanie technologii 

dla wysoko sprawnych „zeroemisyjnych” 
bloków węglowych zintegrowanych 

z wychwytem CO2 ze spalin
 
  W  celu  realizacji  tego  zadania  badawczego  utworzono 

Konsorcjum, w którym udział biorą: AGH, Politechnika Czę-
stochowska,  Politechnika  Krakowska,  Politechnika  Łódzka, 
Politechnika Wrocławska, IMP PAN, ICHPW – Zabrze, Rafako, 
Lotos.

Do głównych celów zadania należy opracowanie i weryfikacja 
nowych koncepcji wzrostu sprawności obiegu siłowni kondensa-
cyjnych (w tym o najwyższych ultranadkrytycznych parametrach 
pary), opracowanie i sprawdzenie w skali pilotowej procesów wy-
chwytu CO2 ze spalin oraz znalezienie rozwiązań technologicznych 
pozwalających  na  redukcję  strat  sprawności  spowodowanych 
usuwaniem CO2 ze spalin.

Przyjęte cele ogólne zostaną osiągnięte przez rozwiązanie 
zadań  ujętych  w  siedmiu  grupach  tematycznych,  z  których 
TAURON Wytwarzanie S.A. będzie realizował dwie – badania 
pilotowe procesów wychwytu CO2  ze  spalin dla  różnych klas 
sorbentów oraz badania wpływu zastosowania roztworu kwasu 
cytrynowego  jako  dodatku  do  zawiesiny  absorbera  na  osiągi 
mokrej instalacji odsiarczania spalin, w tym obniżenie poziomu 
stężeń SOx.

Lp. Tytuł zadania badawczego
Oferent (Lider konsorcjum 
naukowo-przemysłowego)

1

Opracowanie technologii 
dla wysoko sprawnych 
„zeroemisyjnych” bloków 
węglowych zintegrowanych 
z wychwytem CO2 ze spalin

Politechnika Śląska,
Wydział Inżynierii Środowiska

Udział TAURON Wytwarzanie S.A.

2

Opracowanie technologii 
spalania tlenowego dla 
kotłów pyłowych i fluidalnych 
zintegrowanych wychwytem 
CO2

Politechnika Częstochowska,
Wydział Inżynierii i Ochrony 
Środowiska

Udział TAURON Wytwarzanie S.A.

3

Opracowanie technologii 
zgazowania węgla dla wysoko 
efektywnej produkcji paliw 
i energii elektrycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica, 
Wydział Energetyki i Paliw, 
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 
Wydział Zarządzania

Udział TAURON Wytwarzanie S.A.

4

Opracowanie zintegrowanych 
technologii wytwarzania 
paliw z biomasy, odpadów 
rolniczych i innych

Instytut Maszyn Przepływowych 
im. Roberta Szewalskiego PAN
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Badania pilotowe procesów wychwytu CO2 
ze spalin dla różnych klas sorbentów

Zadanie realizowane jest etapowo (rys. 1) i w fazie początko-
wej obejmuje badania laboratoryjne oraz modelowanie i symulacje 
komputerowe procesu wychwytu CO2. Celem tych zadań cząst-
kowych jest rozwój i pozyskanie wiedzy w zakresie mechanizmu 
absorpcji i desorpcji oraz kinetyki zachodzących reakcji w procesie 
usuwania CO2, która umożliwi sformułowanie założeń do budowy 
kontenerowej instalacji pilotowej do wychwytu CO2. 

Kontenerowa  instalacja pilotowa  (rys.  2)  do wychwytu CO2 
będzie miała mobilny charakter, umożliwiający jej zainstalowanie 
na rzeczywistym obiekcie energetycznym. Instalacja składać się 
będzie  z  modułu  głębokiego  odsiarczania  spalin  oraz  modułu 
wychwytu CO2 na drodze absorpcji chemicznej o zdolności prze-
robowej do 200 m3

n/h spalin. Takie rozwiązanie instalacji pilotowej, 
jako przewoźnej i modułowej, pozwoli w warunkach rzeczywistych 
– przemysłowych przeprowadzenie badań procesu wychwytu CO2 
z gazów spalinowych.

Na  instalacji  pilotowej  przeprowadzone  zostaną  badania 
technologiczne, których celem będzie sprawdzenie i optymalizacja 
procesu usuwania CO2 dla warunków przemysłowych. Przeba-
dany zostanie wpływ parametrów pracy (tj. skład spalin, tempe-
ratura,  natężenia  strumieni)  na  sprawność  procesu  wychwytu 
CO2. Określony zostanie również wpływ procesu odsiarczania na 
efektywność usuwania CO2 (stabilność i trwałość absorbentów). 
Doświadczenia zdobyte w trakcie badań pozwolą na opracowa-
nie założeń procesowych do budowy instalacji usuwania CO2 ze 
spalin w skali demonstracyjnej.

Oczekuje się, że efektem realizacji projektu będzie sprawdze-
nie w skali pilotowej możliwości usuwania CO2 ze spalin, identyfi-
kacja najważniejszych problemów ruchowych/technologicznych 
w procesie wychwytu CO2, w miarę możliwości określenie proce-
dur/metod zapobiegania ich negatywnych skutków.

Planowane są również prace nad opracowaniem mieszanek 
–  roztworów  rozpuszczalników/absorbentów  chemicznych  po-
zwalających  na  poprawę  sprawności  absorpcji  i/lub  obniżenie 
ilości wymaganego ciepła w procesie regeneracji rozpuszczalnika 

Rys. 1. Schemat postępowania przy realizacji zadania nr 1

Rys. 2. Przewoźna Instalacja Pilotowa do usuwania CO2 ze spalin – wizualizacja  

Spaliny
SO2 > 200 ppm

CO2 ok. 12%

Kontener
magazynowy

Gaz po absorbcji
CO2 ok. 2%

CO2
Kontener
technologiczny

Kontener
nadzoru
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– desorpcja CO2, których wdrożenie w skali przemysłowej pozwoli 
na poprawę efektywności ekonomicznej procesu usuwania CO2 
ze spalin, w porównaniu ze znanymi dotychczas rozwiązaniami 
komercyjnymi.

Badania powyższe zrealizowane zostaną w dwóch lokaliza-
cjach: na kotle pyłowym bloku 220 MW w Oddziale Elektrownia 
Łaziska oraz na kotle fluidalnym – blok OFZ w Oddziale Elektro-
wnia Jaworzno III – Elektrownia II.

W czerwcu bieżącego roku zakończyła się faza projektowa, 
a w chwili obecnej prowadzone są prace nad wykonaniem Instala-
cji Pilotowej. Zakończenie budowy instalacji przewidywane jest na 
pierwszy kwartał roku 2013. Rozruch i badania wstępne usuwania 
CO2 ze spalin zostaną rozpoczęte w Elektrowni Łaziska (2013) 
i dalej będą prowadzone w roku 2014 w Elektrowni Jaworzno II 
przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

Wykonanie badań wpływu zastosowania 
roztworu kwasu cytrynowego jako dodatku 

do zawiesiny absorbera na osiągi mokrej instalacji 
odsiarczania spalin w tym obniżenie poziomu stężeń SOx

Celem badań jest dążenie do osiągania jak najniższych stężeń 
tlenków siarki (SOx) w spalinach odlotowych z instalacji mokrego 
odsiarczania spalin (IOS). Mając świadomość, iż poziom stężeń 
SOx w spalinach odsiarczonych na poziomie 10-50 ppm może 
determinować stosowanie metod separacji CO2 ze spalin po IOS 
(przy  zastosowaniu  roztworów  sorpcyjnych  np.  monoetanolo-
aminy) celowe jest wykonanie badań na obiekcie rzeczywistym, 
a więc już eksploatowanej instalacji mokrego odsiarczania spalin 
w polskiej energetyce zawodowej spalającej węgiel. Wykonane 
badania  dadzą  odpowiedź  na  pytania:  czy  stosowanie  kwasu 
cytrynowego jako dodatku do zawiesiny absorbera będzie można 
wykorzystywać w przyszłości do obniżenia poziomów emisji SOx 
przy  równoczesnym  podwyższeniu  skuteczności  odsiarczania 
oraz czy obrany kierunek jest prawidłowy w celu kontynuacji dal-
szych badań związanych z usuwaniem CO2 ze spalin odlotowych. 
Kompleksowo wykonane badania pozwolą na określenie wpływu 
kwasu cytrynowego na proces odsiarczania spalin, w tym para-
metry jakościowe mediów procesu (szczególnie gipsu) pozwolą 

określić, w jaki sposób jego zastosowanie wpływa na eksploa-
tację IOS, w tym czy jego stosowanie nie spowoduje utrudnień 
technologicznych  wynikających  np.  z  dodatkowego  usuwania 
osadów w absorberze IOS powstających przy stosowaniu samej 
zawiesiny mączki kamienia wapiennego. Przedstawione zostaną 
wyniki analiz i obliczeń mediów procesu (spalin, sorbentu, wody 
procesowej, ścieków i gipsu). Zawarte będzie również odniesienie 
do aktualnych i przyszłościowych wymogów ochrony środowiska 
pod względem poziomów emisji pyłowo-gazowych w spalinach 
odlotowych.

Badania umożliwią pełniejsze  rozpoznanie procesu odsiar-
czania  spalin  oraz  przyczynią  się  do  podjęcia  decyzji  związa-
nych z trwającymi badaniami w zakresie separacji CO2 ze spalin 
odlotowych.

Badania obiektowe zostały podzielone na 3 cykle pomiaro-
we:
–   badania wstępne na wytypowanej instalacji,
–  badania podstawowe IOS w Elektrowni Łaziska,
–  badania podstawowe IOS w Elektrowni Jaworzno.

Opracowano i wykonano:
•  koncepcję realizacji badań dla dwóch instalacji IOS w Elektro-

wni Jaworzno i Elektrowni Łaziska, 
•  koncepcję instalacji dozującej kwas cytrynowy do instalacji, 
•  obliczenia zapotrzebowania dla kwasu cytrynowego na bada-

nia,
•  wymagania do realizacji badań, 
•  dokonano wyboru firmy do przeprowadzenia badań obiekto-

wych, 
•  opracowano  szczegółowy  program  i  zakres  badań  dla  po-

szczególnych etapów i wykonano badanie. 
Na  podstawie  dotychczas  uzyskanych  i  opracowanych 

wyników  badań  wyznaczono  charakterystyki  zbadanego  IOS 
dla poszczególnych stężeń kwasu cytrynowego w układzie. Na 
rysunkach 3 – 5 przedstawiono zmierzone stężenia SOx w spa-
linach na wylocie z absorbera  IOS  i  równocześnie uzyskiwane 
skuteczności  redukcji SOx w absorberze  (dla zadanych stężeń 
addytywu)  w  funkcji  zmierzonych  ładunków  SOx  w  spalinach 
doprowadzanych do IOS. 
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Wykonane  badania  wykazały,  iż  zastosowanie  kwasu  cy-
trynowego  jako  addytywu  do  roztworu  zawiesiny  powoduje 
obniżenie poziomu stężeń SOx w spalinach w absorberze  IOS 
i podwyższa skuteczność odsiarczania SOx spalin w stosunku 
do  eksploatacji  IOS  tylko  z  zastosowaniem  zawiesiny  mączki 
kamienia wapiennego.

Uzyskanie niskich poziomów stężeń SO2 i zapylenia w spa-
linach  przy  stosowaniu  kwasu  cytrynowego  jako  dodatku  do 
zawiesiny absorbera dla zbadanego zakresu ładunków SOx na 
wlocie do IOS rokuje, iż w przyszłości będzie można go stosować 
przy separacji CO2 ze spalin oczyszczonych.

Zakończenie prac planowane jest na koniec roku 2012.

Zadanie badawcze nr 2 
Opracowanie technologii spalania tlenowego

dla kotłów pyłowych i fluidalnych 
zintegrowanych wychwytem CO2

Realizacja  zadania  badawczego  wymagała  utworzenia 
Konsorcjum  reprezentującego  szeroki  wachlarz  doświadczeń 
i kompetencji, skupiającego jednocześnie partnerów z ośrodków 
akademickich,  reprezentujących  instytuty  naukowo-badawcze 
oraz przedstawicieli przemysłu. Tym samym, w skład utworzo-
nego Konsorcjum zostały włączone: Politechnika Częstochowska 
(koordynator),  Politechnika  Śląska,  Politechnika  Wrocławska, 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Energetyki, Foster 
Wheeler Energia Polska, PGE Elektrownia Turów S.A., TAURON 
Wytwarzanie S.A. oraz Eurol.

Nadrzędnym  celem  projektu  jest  osiągnięcie  technicznej 
gotowości  do  demonstracji  w  skali  przemysłowej  koncepcji 
bloku energetycznego ze spalaniem tlenowym zintegrowanego 
z układem sekwestracji CO2 (CCS). Partnerzy skupieni w ramach 
utworzonego  Konsorcjum  ocenią  i  zaproponują  odpowiednią 
koncepcję wybraną z trzech analizowanych opcji spalania węgla: 
spalanie pyłu węglowego w kotle pyłowym (PC), spalanie węgla 
w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej (CFB), spalanie ciśnieniowe.

Zamierzeniem  jest  również: wskazanie możliwości przysto-
sowania  obecnego  systemu  energetycznego,  tak  aby  uzyskać 

system  bardziej  zrównoważony  i  oparty  na  zróżnicowanym 
zestawie źródeł energii  (w  tym źródeł odnawialnych); poprawa 
sprawności energetycznej, stawienie czoła naglącym zadaniom, 
jakie stawia bezpieczeństwo zaopatrzenia i zmiany klimatyczne, 
a jednocześnie potrzeba zwiększenia konkurencyjności polskiej 
gospodarki.

Za główny cel projektu przyjęto opracowanie podstaw proce-
su spalania tlenowego i jego zademonstrowanie na instalacjach 
pilotowych w warunkach ciśnienia atmosferycznego  i podwyż-
szonego, co może zdecydowanie poprawić sprawność układów 
poprzez  ich  termodynamiczną  optymalizację.  Ponadto,  projekt 
przewiduje zademonstrowanie technologii wysokosprawnego spa-
lania tlenowego zarówno w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej (CFB) 
jak i palenisku pyłowym (PC), która może w sposób elastyczny 
pracować zarówno w trybie klasycznego spalania w powietrzu, 
jak i w trybie oxy-spalania z wychwytem dwutlenku węgla. Tym 
samym niniejszy projekt łączy w sobie zalety właściwe technologii 
CFB (elastyczność paliwową i niskie emisje), a także technologii 
pyłowej (wysokie moce) ze spalaniem w tlenie dla wychwytywania 
i magazynowania dwutlenku węgla (CCS). 

Kluczowymi elementami projektu będą próby eksperymen-
talne z różnymi gatunkami węgla (od lignitu do antracytu) oraz 
innymi alternatywnymi paliwami (biomasa, osady ściekowe) na 
pierwszych w kraju  tego  rodzaju pilotowych obiektach:  – CFB 
z elastycznym systemem spalania powietrzno-tlenowego o mocy 
cieplnej 0,1 MW, – PC o mocy 0,5 MW, – ciśnieniowej instalacji 
oxy-spalania  0,2  MW.  W  wyniku  badań  opracowane  zostaną 
wytyczne technologiczno-procesowe dla optymalizacji procesu 
spalania  tlenowego  w  instalacjach  pilotowych,  pozwalających 
na zdobycie wystarczających doświadczeń do budowy instalacji 
demonstracyjnej w skali przemysłowej. 

Wymiernym efektem końcowym będzie opracowanie doku-
mentacji  technologicznej  układów  stanowiących  podstawę  do 
budowy  krajowych  instalacji  demonstracyjnych  oxy-spalania 
z wychwytem CO2, a  także analiza możliwości wychwytywania 
i sekwestracji CO2 dla dwóch wybranych przypadków, tzn. PGE 
Elektrownia Turów S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział 
Elektrownia Łagisza. Przygotowana koncepcja w swoich złoże-
niach wykorzystuje wysokosprawną, elastyczną jednostkę gotową 
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do realizacji tlenowego spalania dużej różnorodności gatunków 
węgla, jak również współspalania biomasy, o mocy elektrycznej 
30 MW zintegrowanej z układem CCS. 

Projekt stanowić będzie zatem kompleksowe ujęcie omawianej 
problematyki badawczej, a uzyskane wyniki umożliwią stworzenie wa-
runków rozwoju czystych technologii węglowych w naszym kraju. 

Realizacja tego zadania jest podzielona na moduły. W ramach 
jednego  z  modułów  wybudowana  zostanie  mobilna  instalacja 
badawcza  do  usuwania  CO2  z  gazów  spalinowych,  która  ma 
umożliwić  rozdział  rzeczywistych  gazów  spalinowych  w  celu 
odseparowania CO2.

Realizowane badania na mobilnej instalacji adsorpcji zmien-
nociśnieniowej  i  otrzymane  wyniki  posłużą  do  stworzenia  wir-
tualnego modelu instalacji CCS w skali rzeczywistej, w ramach 

Rys. 7.  Etapy realizacji badań pilotowych

studium przypadku dla Elektrowni Łagisza. Proponowana metoda 
separacji dwutlenku węgla, oparta na stałych adsorbentach, jest 
konkurencyjna do metody absorpcyjnej, gdzie stosowane są ciekłe 
rozpuszczalniki/absorbenty. Innowacyjne badania separacji dwu-
tlenku węgla z rzeczywistych gazów spalinowych w skali pilotowej 
metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej z podwójnym płukaniem 
składnikiem lekkim i ciężkim (DR-VPSA) zostaną przeprowadzone 
dla  nowego  bloku TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia 
Łagisza. Badania te są innowacyjne, ponieważ zaproponowaną 
metodą  DR-VPSA  nie  były  dotychczas  prowadzone  badania 
separacji CO2 z gazów spalinowych na  rzeczywistym obiekcie 
w skali pilotowej na świecie.

Podobnie jak w zadaniu nr 1 prace nad instalacją do badań 
przemysłowych przebiegają etapowo, co obrazuje rysunek 7.

Rys. 8. Mobilna zmiennociśnieniowa instalacja pilotowa DR-VPSA do badań wychwytu CO2 – wizualizacja instalacji oraz miejsca podłączenia
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Przedmiotowa instalacja, przedstawiona na rysunku 8, składać 
się będzie z dwóch kontenerów i będzie miała charakter pilotowo-
doświadczalny z możliwością pracy ciągłej. Część technologiczna 
będzie mieściła  się w kontenerze  technologicznym,  zaś część 
sterowania, socjalna i magazynowa w kontenerze nadzoru. Insta-
lacja będzie zlokalizowana w pobliżu chłodni kominowej, do której 
wprowadzane  są  spaliny.  Podłączenie  instalacji  o  wydajności 
100 m3

n/h zostanie zrealizowane poprzez dwa kolektory o średnicy 
DN100: kolektor doprowadzający spaliny surowe oraz kolektor 
odprowadzający gaz po procesie separacji z instalacji. Szacuje 
się, że sprawność procesu wydzielania CO2 będzie większa bądź 
równa 90%. Produktem będzie gaz CO2 o zawartości dwutlenku 
węgla  nie  mniejszej  niż  �0%.  Zakończenie  prac  obiektowych 
planowane jest na koniec roku 2012.

Zadanie badawcze nr 3 
Opracowanie technologii zgazowania węgla

dla wysoko efektywnej produkcji 
paliw i energii elektrycznej

Do realizacji zadania powołano Konsorcjum, w skład które-
go oprócz AGH oraz GIG weszli: Instytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla,  Politechnika  Śląska  oraz  Katowicki Holding Węglowy, 
TAURON Polska Energia S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., Po-
łudniowy Koncern Węglowy, KGHM Polska Miedź oraz ZAK S.A. 
w Kędzierzynie.

Zadanie Badawcze nr 3 zostało podzielone na 8 Tematów 
Badawczych.
•  Temat Badawczy nr 1: Opracowanie szczegółowej bazy danych 

węgli krajowych dla procesu zgazowania.
•  Temat Badawczy nr 2: Opracowanie i weryfikacja w skali pilo-

towej technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze 
z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu CO2 jako 
czynnika zgazowującego.

•  Temat Badawczy nr 3: Opracowanie i weryfikacja w skali pilo-
towej technologii procesu podziemnego zgazowania węgla.

•  Temat Badawczy nr 4: Opracowanie modeli symulacyjnych 
dla projektowania i optymalizacji układów kogeneracji i pro-
dukcji energii elektrycznej na bazie podziemnego zgazowania 
węgla.

•  Temat Badawczy nr 5: Opracowanie modeli symulacyjnych dla 
projektowania i optymalizacji układów zgazowania naziemnego 
dla zastosowań w energetyce i chemii.

•  Temat Badawczy nr �: Opracowanie dla warunków krajowych 
mapy rozwiązań technologicznych.

•  Temat Badawczy nr 7: Opracowanie projektów technologicz-
nych układów stanowiących podstawę do budowy krajowych 
instalacji demonstracyjnych.

•  Badawczy nr 8: Kompleksowa ocena i wybór strategicznych 
kierunków rozwoju zgazowania węgla.
Zadanie  badawcze  przewiduje  m.in.  badania  zgazowania 

węgla  w  rzeczywistych  warunkach,  w  jednej  z  kopalń  Kato-
wickiego Holdingu Węglowego,  badania  w  instalacji  pilotowej 

zgazowania  węgla  w  złożu  fluidalnym  za  pomocą  dwutlenku 
węgla, a także eksperymenty nad oczyszczaniem otrzymywanych 
gazów, modyfikacją składu lub energetycznym i chemicznym ich 
wykorzystaniem. W ramach przedsięwzięcia powstaną projekty 
procesowe demonstracyjnych instalacji zarówno dla naziemnego, 
jak i podziemnego zgazowania węgla. 

Udział w pracach 
Małopolskiego – Podkarpackiego 

Klastra Czystej Energii

Przykładem współpracy ze światem nauki  jest także udział 
firmy TAURON – Wytwarzanie od 200� roku w pracach Małopol-
skiego – Podkarpackiego Klastra Czystej Energii. Ideą budowy 
klastra było stworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw, 
samorządu, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu w celu 
pozyskania czystej energii dla zapewnienia rozwoju społecznego 
i wysokiej jakości życia mieszkańców w czystym i bezpiecznym 
środowisku przyrodniczym.

Główne  cel  działania  Klastra  to:  zwiększenie  pozyskania 
i wykorzystania czystej energii w regionie południowo-wschod-
niej Polski dla ochrony środowiska przyrodniczego, koncentracja 
badań naukowych w obszarze czystej energii, integracja działań 
przedsiębiorców,  agencji,  stowarzyszeń  i  władz  regionalnych 
w obszarze energetyki.

Kolejną  inicjatywą  badawczą  jest  udział  w  opracowaniu 
założeń oraz budowa prototypu węglowego ogniwa paliwowego 
(ogniwo  DCFC)  zasilanego  węglem  (kamiennym,  brunatnym, 
pozyskiwanym  z  biomasy  i  paliw  odpadowych).  W  ogniwach 
węglowych utlenianie węgla, w odróżnieniu od spalania w kotle 
w klasycznej elektrowni, przebiega elektrochemicznie, co wpływa 
na poprawę sprawności konwersji energii  chemicznej zawartej 
w paliwie na energię elektryczną i cieplną (możliwe jest utrzymanie 
wysokiej sprawności rzeczywistej – na poziomie od 50 do 80%), 
a co za tym idzie na zmniejszenie emisji CO2.

Udział 
w Konsorcjum przemysłowo-naukowym

„Węglowe Ogniwa Paliwowe”

W  skład  Konsorcjum  przemysłowo-naukowego  „Węglowe 
Ogniwa Paliwowe” wchodzą następujące firmy(instytucje): Ka-
towicki Holding Węglowy S.A., Kompania Węglowa S.A., PGE 
Polska Grupa Energetyczna S.A.,  Politechnika  Częstochow-
ska,  Politechnika  Śląska,  Politechnika  Wrocławska,  TAURON 
Wytwarzanie S.A., Instytut Energetyki oraz Akademia Górniczo 
Hutnicza. 

Cel działalności Konsorcjum zostanie osiągnięty po zbudo-
waniu i zademonstrowaniu pracy węglowego ogniwa paliwowego 
o wielkości pozwalającej na dokonanie analizy techniczno-eko-
nomicznej przedsięwzięcia w celu określenia potencjału wdro-
żeniowego. 
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Międzynarodowe programy badawcze 
realizowane przez 

TAURON Wytwarzanie S.A.

Program FLEXI BURN CFB

TAURON Wytwarzanie S.A. uczestniczy w ramach 7 Programu 
Ramowego Unii Europejskiej w międzynarodowym programie ba-
dawczym pt. „Rozwój wysokosprawnej technologii oxy-spalania w 
cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej (CFB) umożliwiającej elastyczną 
zmianę warunków pracy kotła, z powietrza na atmosferę wzboga-
coną tlenem wraz z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku 
węgla (CCS)” o akronimie FLEXI BURN CFB. 

W projekcie uczestniczą jednostki naukowe, producenci urzą-
dzeń energetycznych oraz wytwórcy energii z Finlandii, Hiszpanii, 
Portugalii, Belgii oraz Polski. 

Zakres  prac  realizowany  przez  TAURON Wytwarzanie S.A., 
związany jest głównie z doborem paliw, wykonaniem niezbędnych 
prac pomiarowych na kotle typu CFB o mocy elektrycznej 4�0 MW 
w Elektrowni Łagisza oraz określeniem kosztów inwestycyjnych i eks-
ploatacyjnych związanych z  implementacją technologii fluidalnego 
spalania w atmosferze wzbogaconej tlenem, jak również określeniem 
potencjalnych miejsc lokowania CO2 wychwyconego ze spalin. Wyniki 
pomiarów w dużej skali technicznej w Elektrowni Łagisza pozwolą 
na opracowanie modelu skalowania zjawisk przepływowych zacho-
dzących w konturze komory paleniskowej kotła. Należy zaznaczyć, iż 
kocioł fluidalny na parametry nadkrytyczne pary w Elektrowni Łagisza 
jest do tej pory największym na świecie kotłem tego typu konstrukcji 
i jest traktowany w projekcie jako obiekt referencyjny.

W ramach projektu FLEXI BURN CFB badania prowadzone są 
w skali  laboratoryjnej w ośrodkach naukowych, natomiast próby 

przemysłowe odbędą się na demonstracyjnej  instalacji o mocy 
cieplnej 30 MW TDP Ciuden w Ponferada (Hiszpania), gdzie kocioł 
został zaprojektowany do pracy w warunkach oxy-spalania i wy-
posażony będzie w instalację CCS. Wyniki tej próby przemysłowej 
będą porównywane z wynikami prac badawczych zrealizowanych 
w Elektrowni Łagisza. Na podstawie uzyskanych rezultatów prac 
badawczych zostanie opracowana pełna koncepcja komercyjnej 
elektrowni wykorzystująca technologię fluidalną, która pracować 
będzie zarówno w trybie spalania powietrznego oraz tlenowego 
przy  równoczesnym  wychwytywaniu  i  składowaniu  CO2.  Dla 
opracowanej koncepcji elektrowni zostanie również opracowane 
studium wykonalności inwestycji w zakresie aspektów techniczno-
ekonomiczno-społecznych z uwzględnieniem lokalizacji obiektu 
na terenie Europy. Przewidziany termin wdrożenia wyników pro-
jektu do dużej skali technicznej (tj. elektrownia o mocy 800 MW) 
przewiduje się na 2020 rok.

Udział w KIC InnoEnergy
Węzeł Wiedzy i Innowacji zrównoważonej energii

Kolejnym przykładem współpracy z  instytucjami międzyna-
rodowymi  jest  udział  firmy  TAURON Wytwarzanie S.A.  w  KIC 
InnoEnergy – Węzeł Wiedzy i Innowacji zrównoważonej energii.

KIC InnoEnergy SE jest spółką europejską utworzoną przez 
międzynarodowe konsorcjum grupujące najważniejsze uniwersy-
tety, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa oraz instytucje europej-
skie działające w obszarze zrównoważonej energii. Konsorcjum, 
utworzone na początku 2009 roku, złożyło wniosek na konkurs 
ogłoszony (2 kwietnia 2009) przez Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii  (EIT) – dotyczący utworzenia Wspólnoty Wiedzy 
i Innowacji (Konwledge and Innovation Community – KIC) w ob-

Rys. 9. Partnerzy konsorcjum KIC InnoEnergy
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szarze Zrównoważonej Energii (Sustainable Energy). W wyniku 
bardzo starannej  selekcji  (recenzenci  z  różnych krajów, w  tym 
USA)  wyłoniony  został  projekt  KIC InnoEnergy złożony  przez 
wspomniane konsorcjum. 

Podstawowym celem Projektu jest utworzenie trwałej struk-
tury  i  zasad  współpracy  różnych  podmiotów  umożliwiających 
osiągnięcie  najwyższego  poziomu  badań  w  obszarze  energii, 
pokonanie europejskich barier w obszarze innowacji i wdrażania 
wyników badań, uzyskanie i utrzymanie kształcenia na najwyż-
szym  poziomie  merytorycznym  z  uwzględnieniem  kształtowa-
nia  przedsiębiorczości  wśród  młodych  ludzi.  Realizacja  tego 
przedsięwzięcia ma spowodować nie tylko rozwój i zwiększenie 
innowacyjności europejskiego przemysłu energetycznego,  lecz 
również wdrożyć współpracę uczelni i firm na bazie wspólnego 
interesu oraz zmienić mentalność społeczeństwa przez  istotne 
poprawienie przedsiębiorczości.

Konsorcjum  KIC InnoEnergy składa  się  z  sześciu  węzłów 
i jest  utworzone przez przodujące firmy, uczelnie/jednostki  ba-
dawcze.

Podsumowanie

TAURON Wytwarzanie S.A.,  będąc  jedną z wiodących firm 
energetycznych w kraju, utrzymuje stałe kontakty i współpracuje 
z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi. 

Podsumowując, głównym obszarem działań w zakresie re-
alizowanych  prac  badawczych  prowadzonych  przez  TAURON 
Wytwarzanie S.A.  z  krajowymi  i  zagranicznymi  jednostkami 
naukowo badawczymi jest:
•  realizacja strategii rozwoju firmy,
•  zmniejszenie oddziaływania elektrowni  i elektrociepłowni na 

środowisko w związku z wprowadzeniem przez UE pakietu 
energetycznego 3x20 i przygotowaniem Dyrektywy CCS,

•  możliwość porównania dostępnych technologii produkcji ener-
gii i ich optymalizacja ekonomiczna pod kątem obowiązujących 
i przewidywanych do 2020 roku przepisów prawa energetycz-
nego w celu określenia przesłanek dla strategii odbudowy mocy 
oraz ewentualna dywersyfikacja źródeł energii pierwotnej,

•  optymalizacja procesów technologicznych pod kątem możliwo-
ści osiągnięcia maksymalnych korzyści z uregulowań prawnych 
dotyczących ochrony klimatu,

•  poprawa stanu techniki w zakresie poprawy sprawności oraz 
warunków BHP,

•  integracja  działań  przedsiębiorców,  agencji,  stowarzyszeń 
i władz regionalnych w obszarze energetyki.

Albert Kępka,
Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor 
ds. Rozwoju i Inwestycji  

Projekty inwestycyjne w zakresie nowych mocy wytwórczych 
realizowane w TAURON Wytwarzanie S.A.

Investment projects in the range of newly installed generation capacities  
realized in TAURON Wytwarzanie S.A.

Charakterystyka aktywów wytwórczych 
TAURON Wytwarzanie S.A. 
oraz potrzeby inwestycyjne

W skład TAURON Wytwarzanie S.A. wchodzi obecnie dziewięć 
jednostek: siedem elektrowni i dwie elektrociepłownie, o łącznej 
zainstalowanej mocy elektrycznej 5282,7MW oraz mocy cieplnej 

2443,7 MW. Lokalizacje  jednostek wytwórczych TAURON Wy-
twarzanie S.A. przedstawia rysunek 1.

Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Obszaru Wytwarzanie 
w Grupie TAURON na lata 2011 – 2015 z perspektywą do roku 
2020  rozpoczęto  realizację  znaczącego  programu  inwestycyj-
nego,  który  prowadzony  będzie  w  horyzoncie  czasowym  kilku 
najbliższych lat.

Wojciech Żurek,
Główny Inżynier 
ds. Przygotowania
i Efektywności Inwestycji

Mirosław Syta
Główny Specjalista 
ds. Efektywności Inwestycji

Michał Pieter,
Kierownik Wydziału 
Efektywności Inwestycji
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Rys. 1. Lokalizacje jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie S.A.

Tabela 1
 Zestawienie projektów inwestycyjnych 

Moc 
elektryczna

Planowany rok
zakończenia projektu

Inwestycje węglowe:

EC1 Bielsko Biała 50 MW 2013

El. Jaworzno 910 MW 2018

Inwestycje gazowe:  

EC Katowice 135 MW 201�

EL Stalowa Wola 450 MW 2015

El. Łagisza ok. 400 MW 2018

El. Blachownia 850 MW 2017

Biomasa: 

El. Jaworzno 50 MW 2012

Skala  planowanych  inwestycji  podyktowana  jest  koniecz-
nością  odbudowy  mocy  wytwórczych.  W  najbliższych  latach 
sukcesywnie będą wyłączane z eksploatacji najstarsze jednostki 
wytwórcze.  Plan  wyłączeń  mocy  w  TAURON Wytwarzanie 
S.A. oraz czasy uruchomienia nowych jednostek wytwórczych 
przedstawia rysunek 2.

Kierunek planów inwestycyjnych TAURON Wytwarzanie S.A. 
nakreślony jest według mapy celów i zadań strategicznych. Po 
zrealizowaniu  planu  inwestycyjnego  osiągnięty  zostanie  cel 
nadrzędny, jakim jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii 
z punktu widzenia stosowanych paliw. 

Głównymi korzyściami z realizacji projektów inwestycyjnych 
będą: 
•  ograniczenie  luki  podażowej  występującej  w  Grupie TAU-

RON,
•  pozytywny efekt ekonomiczny (wysoka sprawność energe-

tyczna nowo budowanych jednostek wytwórczych),
•  ograniczenie kosztów operacyjnych poprzez zastosowanie 

nowoczesnych technologii wytwórczych,
•  zastąpienie  starych,  mocno  wyeksploatowanych  bloków 

o niskiej sprawności nowoczesnymi wysokosprawnymi jed-
nostkami spełniającymi wszystkie normy emisyjne,

•  ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku siarki, tlenków 
azotu i pyłu,

•  ograniczenie emisji dwutlenku węgla,
•  wpisanie  się  w  Politykę  energetyczną  kraju  i  możliwość 

ewentualnego pokrycia planowanego wzrostu.
  
Główne cele i wynikające z nich zadania przedstawiono na 

rysunku 3.

Rys. 2. Bilans mocy TAURON Wytwarzanie uwzględniający 
wszystkie inwestycje, jakie uwzględnia Strategia Obszaru
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Budowa jednostek wytwórczych 
opalanych paliwem węglowym

O decyzjach budowy jednostek wytwórczych wykorzystują-
cych do produkcji energii elektrycznej węgiel kamienny zdecydo-
wały następujące przesłanki:
•  bliskość kopalń węgla kamiennego, a  także  fakt posiadania 

przez Grupę TAURON spółki Południowy Koncern Węglowy 
(PKW), która w chwili obecnej zaspokaja około 25% zapotrze-
bowania Grupy na paliwo węglowe;

•  dojrzałe technologie węglowe, jakie pozwalają na konstruowa-
nie dużych jednostek wytwórczych o mocy elektrycznej rzędu 
910 MW, co pozwoli zaspokoić potrzeby systemu elektroener-
getycznego po roku 2018;

•  nowoczesny blok energetyczny o mocy 910 MW, jaki umożliwi 
bezawaryjną pracę systemu energetycznego przy wzrastającej 
ilości odnawialnych źródeł energii, w szczególności farm wia-
trowych, których zmieniająca się moc powoduje konieczność 
regulacji  częstotliwości mocą w  innych elektrowniach;  tylko 
nowoczesne bloki konwencjonalne zapewniają taką regulację; 

•  budowa  dużych  bloków  energetycznych  charakteryzuje  się 
niższymi jednostkowymi nakładami inwestycyjnymi oraz niż-
szymi kosztami zmiennymi wytwarzania energii elektrycznej 
w porównaniu z energetyką rozproszoną.

Budowa bloku energetycznego 
o mocy elektrycznej 910 MW 

opalanego węglem kamiennym 
w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II

Jednym  z  najbardziej  zaawansowanych  projektów  reali-
zowanych  w  TAURON Wytwarzanie S.A.,  będących  w  fazie 
przed podpisaniem umowy z głównym wykonawcą, jest projekt 
budowy  bloku  energetycznego  o  mocy  elektrycznej  910  MW 
opalanego paliwem węglowym. Projekt  budowy bloku o mocy 
910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II został uru-
chomiony w roku 2009. Uzyskano pozwolenie na budowę bloku 
energetycznego oraz pozwolenie na rozbiórkę i wykonanie robót 
budowlanych związanych z uwolnieniem terenu pod budowę. Uzy-
skano warunki przyłączenia do KSE. W dniu 12 kwietnia 2012 r. 

Rys. 3. Cele strategiczne i zadania z nich wynikające

Rys. 4. Schemat blokowy jednostki wytwórczej 910 w Elektrowni Jaworzno
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podpisano umowę przyłączeniową bloku 910 MW. Obecnie trwa 
postępowanie wyboru Głównego Wykonawcy Bloku prowadzone 
zgodnie  z  Prawem  Zamówień  Publicznych  w trybie  negocjacji 
z ogłoszeniem. 

Tabela 2
 Parametry znamionowe bloku zawarte w SIWZ

Moc znamionowa Bloku brutto W zakresie 800 – 910 MW

Typ Bloku

Blok Energetyczny systemowy 
wyposażony w: kocioł pyłowy, 
przepływowy, wieżowy, wytwarzający 
parę o parametrach nadkrytycznych, 
turbozespół składający się z turbiny 
parowej kondensacyjnej i generatora

Paliwo podstawowe Węgiel kamienny

Paliwo pomocnicze (rozruchowe) Olej opałowy lekki

Wyprowadzenie energii elektrycznej Z rozdzielni

Główny układ chłodzenia Zamknięty, z chłodnią kominową

Ciśnienie pary świeżej 
na wylocie do kotła

Wymagane w zakresie 25 – 29 MPa

Temperatura pary świeżej 
na wlocie  do turbiny

Wymagana ≥ 597°C

Temperatura pary wtórnie 
przegranej na wlocie  do turbiny

Wymagana ≥ �10°C

Znamionowa Sprawność netto 
Bloku 

Wymagana ≥ 45,0%

Rys. 5. Układ odprowadzania spalin

Zakres  wymagań  zawartych  w  SIWZ  obejmował  również 
aspekty środowiskowe, a w szczególności:
•   blok będzie spełniał wymagania projektu Dyrektywy o emisjach 

przemysłowych, tzw. New IPPC:
–  SO2   150 mg/m3

n spaliny suche �% tlenu,
–  NOx   150mg/m3

n spaliny suche �% tlenu,
–  pył  10 mg/m3

n spaliny suche �% tlenu;

•   spaliny  Nowego Bloku będą odprowadzane do powietrza przez 
nową chłodnię kominową o wysokości h ≥ 180,0 m i średnicy 
wylotowej d ≥ 70,0 m;

•   blok będzie wyposażony w Instalację katalitycznego odazoto-
wania spalin SCR, elektrofiltr, Instalacje Odsiarczania Spalin 
(IOS) metodą mokrą wapienną;

•   redukcja emisji CO2 o ponad 2 mln  ton  rocznie oznacza 
mniejszy  wskaźnik  emisji  CO2  w  porównaniu  z  zastępo-
wanymi jednostkami wytwórczymi; spowoduje to zmniej-
szenie kosztów środowiskowych w skali całej spółki; jest 
to jednocześnie najtańszy sposób na redukcję emisji CO2 
w polskich warunkach; polega on na wykorzystaniu rezerw 
prostych, to znaczy zwiększeniu sprawności wytwarzania 
energii.

W  zakresie  objętym  Kontraktem  przystosowanie  Bloku  do 
potencjalnego wprowadzenia w przyszłości instalacji do redukcji 
dwutlenku węgla będzie obejmować:
•  rozwiązanie układu IOS dające możliwość potencjalnej moder-

nizacji i obniżenia zawartości SO2 w spalinach do poziomu 30 
mg/m3

n,
•  rozwiązanie  układu  odazotowania  (SCR)  dające  możliwość 

potencjalnej modernizacji i obniżenia zawartości NOx (w prze-
liczeniu na NO2) w spalinach do poziomu 30  mg/m3

n,
•  rozwiązanie całości układu oczyszczania spalin, dające moż-

liwość  obniżenia  zawartości  pyłu  w  spalinach  do  poziomu 
5 mg/m3

n.

Nowo wybudowana  jednostka wytwórcza w Elektrowni Ja-
worzno III będzie posiadała status bloku CCS Ready.  

Rys. �. Widok poszczególnych wysp bloku energetycznego 
o mocy 910 MW

1 – kotłownia, 2 – IOS, 3 – regeneracja solwentu, CO2 (desorpcja) 
4 –  maszynownia, 5 – chodnia kominowa, � – kompresory CO2, 

7 – wychwyt CO2 (absorbcja), wym. ciepła (solvent)

1

2

3

4

5

�

7

8
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Budowa jednostek wytwórczych 
opalanych paliwem gazowym

O budowie jednostek opalanych paliwem gazowym zdecydo-
wały następujące przesłanki:
•  budowa jednostek wytwórczych w TAURON Wytwarzanie S.A. 

pozwoli na dywersyfikację paliw;
•  czas budowy bloków gazowych jest krótszy niż w pozostałych 

technologiach, co pozytywnie wpływa na wyniki analiz tech-
niczno-ekonomicznych.

•  inwestycje  gazowe  wpisują  się  w  politykę  energetyczną 
kraju.

Budowa bloku gazowo–parowego 
o mocy elektrycznej 135 MW w EC Katowice

Projekt inwestycyjny realizowany w Elektrociepłowni Katowice 
obejmuje  swoim  zakresem  budowę  bloku  gazowo-parowego 

Tabela 3
 Parametry techniczne bloku gazowo-parowego w EC Katowice

Wartość Jednostka

BLOK

gazowo–parowy 
z członem ciepłowniczym 
z dwoma (2) turbinami gazowymi 2 x SGT-800 
z dwoma (2) kotłami odzyskowymi 
z jedną (1) turbiną parową

Paliwo

gaz ziemny GZ 50

wartość opałowa min. 34,2 MJ/m3
n 

liczba Wobbego 42 - 53

Turbina gazowa 
Siemensa SGT – 800 
(dla każdej z dwóch turbin)

wymagane ciśnienie gazu przed turbiną  min. 28 bar

moc elektryczna dla warunków porównawczych ISO 4�,1  MW

sprawność produkcji en elektrycznej w warunkach ISO   37,2%

Kocioł odzyskowy 
(dla każdego z dwóch kotłów)

temp. spalin wlot/wylot 548 / 100 °C

strumień spalin z TG 4�7,1 t/h

wydajność (moc cieplna oddawana do obiegu) ~�4 MW

ilość pary HP 59,5 t/h

ilość pary NP 5,5 t/h

moc ciepłownicza podgrzewacza wody sieciowej ~5 MW

sprawność kotła 83%

Turbina parowa

moc znamionowa elektryczna (przy pełnej kondensacji) 41,8 MW

sprawność obiegu woda – para (przy pełnej kondensacji) 32,1%

moc ciepłownicza  ~80 MW

Blok jako całość

Moc elektryczna
 
– przy pracy kondensacyjnej

brutto (w warunkach ISO) 133,1 MW

netto (w warunkach ISO) 128,� MW

potrzeby własne 4,4 MW

– przy produkcji ciepła 90 MJ/s
brutto 129,9 MW

netto 125,8 MW

Moc ciepłownicza dla temp. podgrzania wody sieciowej do temp. 135°C 90 MW

z dwiema  turbinami gazowymi  i  jedną  turbiną parową o mocy 
elektrycznej ok. 135 MW i cieplnej 90 MW wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą.

Rys. 7. Wizualizacja bloku gazowo-parowego 
w Elektrociepłowni Katowice
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Budowa bloku gazowo–parowego 
o mocy elektrycznej około 400 MW w Elektrowni Łagisza

W  Elektrowni Łagisza w  roku  2017  wyłączony  zostanie 
z eksploatacji ostatni blok energetyczny o mocy 120 MW. Jedyną 
pracującą jednostką wytwórczą będzie nowoczesny blok o mocy 
4�0 MW z kotłem fluidalnym. 

Obecnie Elektrownia Łagisza to również znaczący producent 
ciepła – produkcja ok. 250 MW, źródłem są głównie  jednostki 
wytwórcze nr � i 7. W tej sytuacji pojawiła się naturalna potrzeba 
zainicjowania projektu inwestycyjnego, który pokryje zapotrzebo-
wanie na generację ciepła (rynek zewnętrzny + potrzeby bloku 
4�0 MW).  Nowy blok gazowo-parowy będzie również produkował 
energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji, przynosząc 
spółce dodatkowe przychody.  

W  pierwszym  etapie  brano  pod  uwagę  dwie  technologie: 
węglową  i  gazowo-parową.  Po  przeprowadzeniu  analizy  tech-
niczno-ekonomicznej zarekomendowany do realizacji został blok 
gazowo-parowy.

Główne aspekty 
przemawiające za realizacją tej inwestycji

•  Po 2017  roku w eksploatacji pozostaje  jedynie oddany do 
eksploatacji w 2009 roku blok nr 10 o mocy elektrycznej 4�0 
MW z kotłem fluidalnym, który do celów rozruchowych wyma-
ga ok. �0 MW (w parze i wodzie) z zewnętrznego źródła.

•  Duży rynek ciepła – obecna moc cieplna zamówiona 13� MW, 
potrzeby własne 72 MW.

•  Możliwość wyprowadzenia energii elektrycznej na trzech po-
ziomach napięć: 110, 220 i 400 kV.

•  Dostępność gazu.
•  Dostępność wody (zasilanie z rzeki Przemsza).
•   Wykwalifikowana kadra.
•  Możliwości  lokalizacyjne  (w miejscu po  likwidowanym bloku 

nr 1  i 2, z wykorzystaniem budynku kotłowni oraz  istniejącej 
chłodni kominowej – z perspektywą możliwości budowy kolejnej 
jednostki w odległej przyszłości w  miejscu po blokach 3–7).
Projekt budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Ła-

gisza znajduje się obecnie na etapie przygotowań do realizacji 
studium wykonalności dla rekomendowanego wariantu. 

Rys. 8. Elektrownia Łagisza

Planowany termin oddania nowej  jednostki wytwórczej do 
eksploatacji to rok 2018.

Budowa bloku gazowo–parowego 
o mocy elektrycznej 850 MW w Elektrowni Blachownia

Zgodnie z porozumieniem z dnia 13 kwietnia 2011 r. pomiędzy 
KGHM, TAURON Polska Energia S.A.  i TAURON Wytwarzanie 
S.A.  podjęta  została  kierunkowa  decyzja  o  wyborze  wariantu 
gazowo-parowego dla Projektu Budowy nowego bloku w Elek-
trowni Blachownia. 

Wykonano Projekt Budowlany, złożono wniosek o pozwo-
lenie  na  budowę  bloku.  W  2011  r.  podpisano  porozumienie 
z Gaz Systemem w sprawie wykonania Studium Wykonalno-
ści  dla  inwestycji  niezbędnych  do  przyłączenia  planowanej 
przez TAURON Wytwarzanie budowy bloku GP w Elektrowni 
Blachownia. 

W  dniu  5  września  2012  r.  spółka  TAURON Wytwarzanie 
S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. zawiązały Spółkę celową SPV 
pod nazwą Elektrownia Blachownia Nowa sp. z o.o. z siedzibą 
w Kędzierzynie Koźlu. Spółka została powołana w celu kom-
pleksowej  realizacji  inwestycji, która obejmować będzie przy-
gotowanie, budowę oraz eksploatację bloku gazowo–parowego 
o mocy ok. 850 MW na terenie TAURON Wytwarzanie – Oddział 
Elektrownia Blachownia. Zawiązanie Spółki było poprzedzone 
uzyskaniem zgody organu antymonopolowego, tj. Komisji Euro-
pejskiej, którą to zgodę strony uzyskały w dniu 23 lipca 2012 r. 
Wspólnicy  objęli  po  50%  udziałów  w  kapitale  zakładowym 
Spółki. Projekt  realizowany będzie w  formule project finance, 
a co najmniej 50% budżetu  Inwestycji zostanie sfinansowane 
długiem ze źródeł zewnętrznych. Wybór wykonawcy inwestycji 
zostanie  dokonany  przez  Spółkę  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami prawa. Projektowanie i budowa bloku gazowo-pa-
rowego zostanie przeprowadzona w systemie „pod klucz” wraz 
z  infrastrukturą,  instalacjami  i  urządzeniami  pomocniczymi. 
Schemat jednostki wytwórczej gazowo-parowej o mocy 850 MW 
przedstawia rysunek 10. 

Rys. 9. Schemat ideowy bloku gazowo-parowego
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Tabela  4
 Podstawowe parametry techniczne bloku gazowo-parowego 

o mocy 850 MW w Elektrowni Blachownia

Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400 kV, wypro-
wadzającej  energię  elektryczną  do  Krajowego  Systemu  Elek-
troenergetycznego  oraz  będzie  spełniał  wszystkie  wymagania 
określone  w Instrukcji  Ruchu  i  Eksploatacji  Sieci  Przesyłowej. 
Obecnie trwa analiza porównawcza BGP z turbinami gazowymi 
klasy F i H w celu przedstawienia rekomendacji.

Budowa bloku gazowo–parowego 
o mocy elektrycznej 450 MW w Elektrowni Stalowa Wola

Projekt dotyczy inwestycji kapitałowej w spółce celowej Elek-
trociepłowni Stalowa Wola S.A., która powstała w celu budowy 
bloku gazowo-parowego ok. 450 MW.

Wybór Bloku Gazowo-Parowego (BGP), jako nowej jednostki 
wytwórczej, został dokonany po uwzględnieniu wielu zalet tego 
typu urządzeń.

Pierwszym  z  ważnych  czynników  jest  wysoka  sprawność 
Bloku Gazowo-Parowego, która jest o około 10 punktów procen-
towych większa od sprawności bloków węglowych. Sprawność 
nowoczesnych bloków węglowych o parametrach nadkrytycznych 
przy pracy kondensacyjnej kształtuje się w granicach 45-47%, 
natomiast sprawność Bloku Gazowo-Parowego w samej pracy 
kondensacyjnej przekracza wartość 57%. W dobie coraz większej 
dbałości  o  środowisko  naturalne  bardzo  istotnymi  czynnikami 
zwiększającymi  przewagę  Bloku  Gazowo-Parowego  nad  blo-
kami węglowymi są ekologiczne właściwości procesu spalania 
gazu  ziemnego.  Charakterystyka  gazu  ziemnego  powoduje,  iż 
w procesie spalania nie  tworzą się pyły  i nie powstają odpady 
stałe. Technologia spalania gazu ziemnego w turbinie gazowej jest 
dostosowana do spełniania norm emisji NOx (nie trzeba stosować 
dodatkowych sorbentów), ponadto spaliny ze spalania gazu ziem-
nego nie zawierają szkodliwych związków siarki, co powoduje brak 
konieczności stosowania instalacji odsiarczania spalin.

Bardzo  istotnym  czynnikiem  środowiskowym  jest  ponad 
dwukrotnie  mniejsza  emisja  CO2  Bloku  Gazowo-Parowego 
w porównaniu z blokami węglowymi przy porównywalnej produk-
cji energii elektrycznej. Ponadto Blok Gazowo-Parowy zajmuje 
znacznie mniejszą powierzchnię niż bloki węglowe. Wynika to 
z faktu, iż znacząca część energii chemicznej paliwa zamieniana 
jest w energię elektryczną w samym  turbozespole gazowym, 
stąd kocioł odzyskowy jest znacznie mniejszy od kotła pyłowe-
go czy fluidalnego, turbozespół parowy ma mniejsze gabaryty, 
niestosowana jest regeneracja (maksymalnie możliwe wykorzy-
stanie energii cieplnej spalin), jak również z braku konieczności 
budowy szeregu urządzeń towarzyszących blokom węglowym, 
jak elektrofiltry, wentylatory ciągu, gospodarki stałych produktów 
spalania paliw węglowych czy instalacja odsiarczania spalin.

W dniu 7 grudnia 2009 roku zawarto porozumienie pomiędzy:
•  Polskim Górnictwem Gazowym i Gazownictwem Spółką Ak-

cyjną (PGNiG),
•  TAURON Polska Energia Spółką Akcyjną (TAURON),
•  Elektrownią Stalowa Wola Spółką Akcyjną (ESW),
wyrażające wolę dalszej współpracy w zakresie wspólnej reali-
zacji  inwestycji polegającej na budowie w Stalowej Woli Bloku 
Gazowo–Parowego o mocy około 400 MW. 

 
Parametr

 

Wariant 1

2xTG+1TP

(850 MWe)

Referencyjna turbina gazowa SGT5-4000F

Moc TG brutto, MWe 281

Sprawność TG brutto, % 39,3

Referencyjny układ SCC5-4000F 
multishaft 2+1

Moc TP brutto, MWe 288

Moc układu brutto, MWe 850

Wskaźnik potrzeb własnych, % 2,5

Moc układu netto, MWe 828,8

Nominalna sprawność układu brutto, % 59,44

Nominalna sprawność układu netto, % 57,95

Ilość zużywanego gazu, m3/h 149 647

Wd gazu, MJ/Nm3 34,43

Ilość spalin, Nm3/h 3 800 000

Emisja NOx, mg/Nm3 50

Emisja pyłu, mg/Nm3 5

Emisja CO2 l t/h l 283,53

Emisja CO2 l t/MWh l 0,3334

Cykl remontowy B/B/Ś/B/B/K

Czas trwania remontów, dni l RB l Średnio w roku 7

Czas trwania remontów, dni l RŚ l Średnio w roku 10

Czas trwania remontów, dni l RK l Średnio w roku 28

Średni wskaźnik czasu na remonty (SOF), % 3

Wskaźnik awaryjności (FOF), % 4

Dyspozycyjność (AF), % l Dla lat z RB 94,1

Dyspozycyjność (AF), % l Dla lat z RŚ 93,3

Dyspozycyjność (AF), % l Dla lat z RK 88,3

Stopień wykorzystania mocy nominalnej w czasie pracy, % 
l Wariant optymistyczny l Wariant pesymistyczny 88 74

Czas wykorzystania mocy nominalnej, h l Wariant optymistyczny m Dla lat z RB m 7253

Czas wykorzystania mocy nominalnej, h l Wariant optymistyczny m Dla lat z RŚ m 7189

Czas wykorzystania mocy nominalnej, h l Wariant optymistyczny m Dla lat z RK m 6809

Czas wykorzystania mocy nominalnej, h l Wariant pesymistyczny m Dla lat z RB m 6099

Czas wykorzystania mocy nominalnej, h l Wariant pesymistyczny m Dla lat z RŚ m 6045

Czas wykorzystania mocy nominalnej, h l Wariant pesymistyczny m Dla lat z RK m 5726

Gaz – podstawowe wielkości: n Max m3/h n 150 000

Gaz – podstawowe wielkości: n Max tys. m3/a n 1 100 000

Gaz – podstawowe wielkości: Ciśnienie gazu, bar o SGT5-4000F o Inne (max)  27-33 do 45

Wyprowadzenie mocy na napięcie, kV 400

Wyprowadzenie mocy na napięcie n Generator TG n 2x281

Wyprowadzenie mocy na napięcie n Generator TP 288

Moc potrzeb własnych, MWe 21,2

Układ chłodzenia Typ
Naturalny 
z chłodnią 

kominową mokrą

n Ilość chłodni n 1

n Moc odprowadzana (max), MW n 450

n Strefa chłodzenia, K n 9

n Strumień wody chłodzącej n 12 000 kg /s
43 200 t /h

Zanieczyszczenia gazowe, kg/h n NOx 2x 137,3
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 Uzgodniono założenia realizacji inwestycji.
–  Blok Gazowo–Parowy powstanie na terenie obecnie należącym 

do ESW, zgodnie z rekomendacją opracowaną przez zespoły 
robocze stron;

–  inwestycja realizowana będzie w formule Project Finance przez 
spółkę celową powołaną do tego przedsięwzięcia;

–  akcje spółki celowej zostaną objęte przez PGNiG lub wska-
zaną  spółkę  zależną  oraz  przez  ESW,  przy  czym  Strony 
dopuściły również bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe 
TAURONU.

Rys. 10. Schemat blokowy jednostki wytwórczej gazowo-parowej o mocy 850 MW

Stosownie  do  prowadzonych  rozmów  pomiędzy  zaintere-
sowanymi stronami wymieniony Projekt  realizowany  jest przez 
utworzoną spółkę pod nazwą Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. 
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców-Krajowym Rejestrze 
Sądowym w dniu 24 lutego 2010 r. 






