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Statystyka skojarzonego wytwarzania energii
elektrycznej i ciep³a w œwietle dyrektywy UE

o promocji kogeneracji

STRESZCZENIE. Artyku³ przedstawia opis, metodykê i wyniki badania statystycznego kogeneracji

wykonywanego dla Komisji Europejskiej na podstawie Dyrektywy 2004/8/WE. Dyrektywa

zobowi¹zuje kraje cz³onkowskie Unii do przygotowywania corocznego zestawienia statys-

tycznego o produkcji skojarzonej energii elektrycznej i ciep³a, wraz z informacjami o mocach

wytwórczych i o zu¿yciu paliw do produkcji skojarzonej. Polska wykona³a dotychczas przed-

miotowe badanie statystyczne za lata 2002—2003, a opracowanie za rok 2004 jest w trakcie

realizacji. Referat opisuje: ogóln¹ charakterystykê badania, metodykê gromadzenia i przetwa-

rzania danych, zawartoœæ utworzonej bazy danych, trudnoœci w realizacji badania, liczbowe

wyniki badania statystycznego oraz efekty prac i przysz³e zadania. Artyku³ zawiera tak¿e

wynikowe tablice statystyczne za rok 2003, stanowi¹ce szczegó³owy obraz polskiego sektora

kogeneracji w powi¹zaniu z wymaganiami Dyrektywy 2004/8/WE.

S£OWA KLUCZOWE: energia elektryczna, ciep³o, kogeneracja, statystyka

Ogólny opis badania statystycznego

Artyku³ 10(3) Dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (o promocji

kogeneracji na unijnym rynku energii) [1] nak³ada na kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej
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obowi¹zek przygotowywania corocznego zestawienia statystycznego o produkcji skoja-

rzonej energii elektrycznej i ciep³a, wraz z informacjami o mocach wytwórczych i o zu¿yciu

paliw do produkcji skojarzonej. Dane statystyczne s¹ przygotowywane przez kraje cz³on-

kowskie w formie zunifikowanych tablic zaprojektowanych przez Eurostat (Urz¹d Sta-

tystyczny Unii Europejskiej).

Polska przygotowa³a dotychczas wymienione zestawienie statystyczne dwukrotnie, za

lata 2002 i 2003. Opracowanie za rok 2004 jest w trakcie realizacji i zostanie wykonane do

koñca roku 2005. Pierwsze opracowanie — za rok 2002 — zosta³o wykonane jeszcze

w okresie przedakcesyjnym, jako sk³adnik szerszego projektu obejmuj¹cego kraje wstê-

puj¹ce do Unii Europejskiej. Projekt by³ koordynowany i finansowany przez Komisjê

Europejsk¹. Badanie statystyczne za rok 2003 by³o wykonane ju¿ w ramach regularnych

obowi¹zków statystycznych krajów cz³onkowskich.

Zgodnie z metodyk¹ badania statystycznego kogeneracji, zagregowane dane krajowe

s¹ przygotowywane w formie tablic zaprojektowanych przez Eurostat. Zestaw wyników

obejmuje nastêpuj¹ce tabele:

� tabela A — Zu¿ycie paliw oraz produkcja energii elektrycznej i ciep³a w jednostkach

kogeneracyjnych,

� tabela B1 — Moce i wielkoœci produkcji skojarzonej wed³ug typów jednostek,

� tabela B2 — Moce i wielkoœci produkcji skojarzonej wed³ug sektorów gospodarki,

� tabela B3 — Moce jednostek kogeneracyjnych wed³ug rodzajów paliw.

Tablice s¹ doœæ obszerne i zawieraj¹ kilka ujêæ statystycznych oraz kilka uk³adów danych

na temat skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a. Jednym z wa¿nych wy-

ników jest obliczenie wielkoœci produkcji energii elektrycznej „w pe³nym skojarzeniu”, a nie

tylko ca³kowitej wielkoœci produkcji z poszczególnych turbin lub elektrociep³owni. „Pe³ne

skojarzenie” okreœlone jest w Aneksie II do Dyrektywy, w oparciu przede wszystkim o fakt

osi¹gania przez jednostkê w³aœciwej ca³kowitej sprawnoœci przemiany energetycznej.

Poni¿ej wymieniono typy jednostek kogeneracyjnych okreœlone w Dyrektywie i funkcjo-

nuj¹ce faktycznie w Polsce, wraz ze sprawnoœciami ca³kowitymi kwalifikuj¹cymi jednostkê

do pe³nego skojarzenia, tzn. pozwalaj¹cymi uznaæ ca³kowit¹ produkcjê energii elektrycznej

za produkcjê w skojarzeniu:

� typ a — blok gazowo-parowy w cyklu kombinowanym — sprawnoœæ graniczna 80%,

� typ b — turbina parowa przeciwprê¿na — sprawnoœæ graniczna 75%,

� typ c — turbina parowa upustowo-kondensacyjna — sprawnoœæ graniczna 80%,

� typ d — turbina gazowa z odzyskiem ciep³a — sprawnoœæ graniczna 75%,

� typ e — silnik wewnêtrznego spalania — sprawnoœæ graniczna 75%.

Metodyka gromadzenia i agregacji danych

Zgodnie z wymogami Dyrektywy i z objaœnieniami do badania statystycznego przeka-

zanymi przez Eurostat, gromadzone s¹ dla ka¿dego roku dane elementarne dla wszystkich
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TABELA A. Wsad paliw oraz produkcja ciep³a i energii elektrycznej w kogeneracyjnych w roku

TABLE A. Operational CHP units fuel input and heat/electricity production by fuel for the year 2003

NCV= wartoœæ opa³owa paliwa; GCV= ciep³o spalania paliwa
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jednostek (bloków i/lub turbin) kogeneracyjnych w Polsce, zarówno dla elektrociep³owni

zawodowych, jak i przemys³owych. Gromadzenie danych dla pojedynczych bloków/turbin,

a nie dla elektrociep³owni jako ca³oœci, jest wa¿n¹ cech¹ procesu zbierania i agregacji

danych, poniewa¿ istnieje wiele przypadków, w których elektrociep³ownie posiadaj¹ urz¹-

dzenia ró¿nych rodzajów, o ró¿nych charakterystykach technologicznych i ró¿nych spraw-

noœciach wytwarzania. W obiekcie, który jest zasadniczo elektrociep³owni¹, czêsto funk-

cjonuj¹ tak¿e kot³y ciep³ownicze, produkuj¹ce wy³¹cznie ciep³o. Jednostki kogeneracyjne

w tej samej elektrociep³owni mog¹ spalaæ ró¿ne paliwa, a tak¿e mog¹ pracowaæ w ró¿nych

technologiach, np. niektóre turbiny mog¹ byæ przeciwprê¿ne, a inne upustowo-kondensa-

cyjne. Tak wiêc zgromadzenie danych jedynie na poziomie elektrociep³owni mog³oby spo-

wodowaæ ukrycie wielu istotnych szczegó³ów produkcji skojarzonej. W celu uzyskania wy-

starczaj¹co szczegó³owego i wiarygodnego obrazu statystycznego bazy wytwórczej kogene-

racji, zbieranie danych dotycz¹cych poszczególnych jednostek jest absolutnie niezbêdne.

G³ównym Ÿród³em danych jednostkowych s¹ regularne badania statystyczne elektrowni

i elektrociep³owni, prowadzone w ramach krajowej statystyki publicznej. Badania takie s¹

prowadzone od wielu lat, z pewn¹ ewolucj¹ zakresu i metodyki, stosownie do zmieniaj¹cych

siê potrzeb. Badania te s¹ obowi¹zkowe, respondenci s¹ przyzwyczajeni do wszystkich

szczegó³ów organizacji badañ i treœci formularzy, nie istnieje wiêc absolutnie w sektorze

elektroenergetyki problem odmowy sporz¹dzania sprawozdañ. Jak zosta³o jednak stwier-

dzone w kolejnych latach w procesie weryfikacji i przetwarzania danych o produkcji

skojarzonej, jakoœæ niektórych sk³adników danych nie mo¿e zostaæ oceniona tak wysoko, jak

ich kompletnoœæ.
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TABELA B3. Moce jednostek kogeneracyjnych wed³ug rodzajów paliw w roku 2003

TABLE B3. Operational CHP units capacity by fuel type for the year 2003

Rodzaje jednostek
Moc osi¹galna elektryczna

Liczba jednostek
brutto [MW] cieplna netto [MW]

Jednostki jednopaliwowe 7 453 25 850 343

Paliwa sta³e 6 483 22 688 301

Paliwa ciek³e 445 2 304 18

Paliwa gazowe 484 537 18

Inne paliwa 41 321 6

Jednostki wielopaliwowe

Paliwa sta³e i ciek³e

Paliwa ciek³e i gazowe

Paliwa sta³e, ciek³e i gazowe

Inne paliwa

Ogó³em 7 453 25 850 343



Dane z corocznych formularzy statystycznych s¹ wzbogacane informacjami ze Ÿróde³

dodatkowych, g³ównie z Katalogów Elektrowni i Elektrociep³owni [2]. Dane zbierane

w ramach systemu regularnych badañ statystycznych i dane z Katalogów s¹ w zasadzie

wystarczaj¹ce do uzyskania wymaganych wyników badania statystycznego, choæ szcze-

gó³owa analiza wykaza³a, ¿e uzyskanie pewnych dodatkowych informacji, dotychczas

niedostêpnych w Ÿród³ach statystycznych, mog³oby znacznie poprawiæ dok³adnoœæ tych

wyników. Bli¿sze okreœlenie takich informacji przedstawiono w dalszej czêœci referatu.

Katalogi Elektrowni i Elektrociep³owni, regularnie uaktualniane i publikowane w Pol-

sce, s¹ wa¿nym dodatkowym Ÿród³em informacji stosowanym do badania kompletnoœci

danych, weryfikacji niektórych ich elementów oraz do wyszukania niektórych informacji,

nie znajduj¹cych siê w corocznych sprawozdaniach statystycznych. Katalogi te, odrêbny dla

elektrociep³owni zawodowych i odrêbny dla przemys³owych, s¹ uaktualniane mniej wiêcej

co dwa lata i stanowi¹ bardzo wiarygodne Ÿród³o informacji technicznych na temat jednostek

wytwórczych elektroenergetyki. W ramach informacji potrzebnych do realizacji opisywa-

nego badania, Katalogi zawieraj¹ moce ka¿dego turbozespo³u, typy turbin, rodzaje paliw,

przynale¿noœci bran¿owe (klasy PKD) przedsiêbiorstw. Katalogi nie pe³ni¹ jednak funkcji

roczników statystycznych i w zwi¹zku z tym nie zawieraj¹ rocznych informacji na temat

wielkoœci produkcji energii elektrycznej i ciep³a oraz zu¿ycia paliw.

W procesie gromadzenia i weryfikacji danych jednostkowych napotkano istotn¹ ró¿nicê

pomiêdzy elektrociep³owniami zawodowymi a przemys³owymi. Dane z elektrociep³owni

zawodowych charakteryzuj¹ siê lepsz¹ jakoœci¹ i wy¿szym poziomem szczegó³owoœci.

Roczne dane z elektrociep³owni zawodowych s¹ regularnie zbierane na formularzu sta-

tystycznym G-10.2. Dane za poszczególne lata s¹ doœæ dok³adnie weryfikowane w ramach

rutynowego procesu przetwarzania danych, na ich podstawie sporz¹dzane s¹ w Agencji

Rynku Energii ró¿ne zestawienia i publikacje wynikowe, a przetwarzanie w celu uzyskania

danych o wytwarzaniu skojarzonym jest tylko jednym z kilku wtórnych celów wyko-

rzystania sprawozdañ G-10.2. Tak wiêc proces przetwarzania danych dla potrzeb badania

kogeneracji jest corocznie wzglêdnie ³atwy w przypadku elektrociep³owni zawodowych,

a w ramach tego procesu wykrywane i poprawiane s¹ jedynie nieliczne wczeœniej nie-

zauwa¿one usterki i niespójnoœci danych.

Sytuacja nie jest równie dobra w przypadku elektrociep³owni przemys³owych. Dostêpne

informacje, pochodz¹ce g³ównie ze sprawozdañ G-10.3, maj¹ szereg s³aboœci w porównaniu

z informacjami z obiektów zawodowych. Istniej¹ przynajmniej dwie przyczyny takiej

sytuacji. Po pierwsze, treœæ formularza G-10.3 ulega³a w ostatnich latach du¿ym zmianom,

z zamiarem poszerzenia i dostosowania jego zawartoœci informacyjnej do zmieniaj¹cych siê

potrzeb, w tym równie¿ potrzeb w³aœciwego raportowania produkcji skojarzonej. Po drugie,

respondenci w elektrociep³owniach przemys³owych nie maj¹ na ogó³ takiej praktyki przy-

gotowywania sprawozdañ statystycznych jak personel elektrociep³owni zawodowych.

W efekcie jakoœæ danych jednostkowych z niektórych elektrociep³owni przemys³owych

jest czêsto niewystarczaj¹ca. W powi¹zaniu z faktem, ¿e dane te nie s¹ wykorzystywane

rutynowo w tak szerokim zakresie, jak dane z energetyki zawodowej, narzuca to ko-

niecznoœæ znacznie bardziej pracoch³onnej weryfikacji i uzupe³niania tych danych w ramach

realizacji badania statystycznego kogeneracji.
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Zawartoœæ bazy danych

Baza danych przygotowana zgodnie ze specyfikacj¹ badania statystycznego zawiera dla

ka¿dej jednostki kogeneracyjnej nastêpuj¹ce dane:

1. Nazwa elektrociep³owni i identyfikacja turbiny.

2. Identyfikator statystyczny przedsiêbiorstwa (REGON).

3. Kod bran¿y gospodarki (PKD).

4. Typ turbiny.

5. Paliwo podstawowe.

6. Moc elektryczna osi¹galna brutto [MWe].

7. Moc cieplna osi¹galna netto [MWt].

8. Produkcja brutto energii elektrycznej [GW·h].

9. Produkcja netto ciep³a [TJ].

10. Produkcja netto ciep³a w skojarzeniu [TJ].

11. Zu¿ycie paliwa [jednostki naturalne].

12. Zu¿ycie paliwa [TJ].

13. Wartoœæ opa³owa paliwa [GJ/jednostka naturalna].

14. Sprzeda¿ ciep³a [TJ].

15. Sprawnoœæ ca³kowita jednostki [%].

16. Sprawnoœæ graniczna (Aneks II) [%].

17. Wspó³czynnik kogeneracji (Aneks II).

18. Moc elektryczna w skojarzeniu [MWe].

19. Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu [GW·h].

20. Zu¿ycie paliwa do produkcji skojarzonej [jednostki naturalne].

21. Zu¿ycie paliwa do produkcji skojarzonej [TJ].

Wartoœci danych 1–14 s¹ pozyskiwane ze sprawozdañ elektrociep³owni, dane 16–17

wynikaj¹ z Aneksu II Dyrektywy, a wartoœci danych 15 i 18–21 s¹ obliczane w fazie

przetwarzania danych statystycznych. Wymieniona zawartoœæ bazy umo¿liwia wykonanie

wszystkich niezbêdnych obliczeñ i wype³nienie wszystkich pól tablic wynikowych zgodnie

z ustaleniami Eurostatu.

Trudnoœci w realizacji badania

Podczas realizacji badañ za lata 2002—2004 napotkano piêæ istotnych trudnoœci.

Pierwsz¹ z nich by³a ju¿ wczeœniej opisana niewystarczaj¹ca jakoœæ danych jedno-

stkowych z elektrociep³owni przemys³owych.

Druga trudnoœæ to kwestia kwalifikowania pewnych jednostek wytwórczych do klasy

jednostek kogeneracyjnych, innymi s³owy kwestia okreœlenia granicy miêdzy elektrowni¹
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a elektrociep³owni¹. W Polsce istnieje du¿a liczba jednostek, które wytwarzaj¹ przede

wszystkim energiê elektryczn¹, a dodatkowo relatywnie ma³e iloœci ciep³a na potrzeby np.

lokalnych osiedli czy budynków. W sensie logicznym trudno takie obiekty nazwaæ elektro-

ciep³owniami. Osi¹gaj¹ one zazwyczaj sprawnoœci ca³kowite zbli¿one do 45%, wyraŸnie

wy¿sze od jednostek wytwarzaj¹cych wy³¹cznie energiê elektryczn¹, ale zdecydowanie

ni¿sze ni¿ sprawnoœci typowych elektrociep³owni. Z drugiej strony istniej¹ tak¿e elektro-

ciep³ownie przemys³owe, w których produkcja energii elektrycznej jest marginalnie ma³a

w stosunku do produkcji ciep³a. Metodyka kwalifikowania takich nietypowych obiektów nie

by³a jasna w pierwszych latach realizacji badañ. Niedawne konsultacje w ramach grupy

roboczej Eurostatu doprowadzi³y do podjêcia decyzji, ¿e do klasy jednostek kogenera-

cyjnych nale¿y kwalifikowaæ wszystkie obiekty, które produkuj¹ jak¹kolwiek iloœæ energii

elektrycznej i jak¹kolwiek iloœæ ciep³a w skojarzeniu, nawet jeœli istnieje wyraŸna dys-

proporcja pomiêdzy wielkoœciami produkcji obu produktów. Tak wiêc za jednostki ko-

generacyjne nale¿y przy takiej definicji uznaæ np. wszystkie bloki Elektrowni Be³chatów.

Trzecia trudnoœæ wi¹¿e siê z zagadnieniem ustalenia wspó³czynników kogeneracji

(Power-to-Heat Ratio) dla poszczególnych jednostek. Dostêpny zakres danych jednostko-

wych nie umo¿liwia dotychczas pozyskania ani obliczenia wiarygodnych wartoœci tego

wspó³czynnika. W tej sytuacji zastosowano do obliczeñ wartoœci standardowe, wymienione

w Aneksie II Dyrektywy. Nale¿y zdawaæ sobie sprawê z faktu, ¿e niedok³adnoœci w usta-

leniu wartoœci tych wspó³czynników dla poszczególnych obiektów mog¹ byæ powodem

powa¿nych b³êdów w danych wynikowych. Z tego powodu na rok 2005 zaplanowano

rozszerzenie zakresu zbierania danych jednostkowych m.in. o faktyczne wspó³czynniki

kogeneracji.

Czwart¹ trudnoœæ sprawi³o zagadnienie niewyraŸnej granicy pomiêdzy grupami elektro-

ciep³owni zawodowych i przemys³owych. W procesie restrukturyzacji przemys³u, który

mia³ miejsce w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku i na prze³omie wieków, wiele

elektrociep³owni przemys³owych zosta³o wyodrêbnionych z macierzystych przedsiêbiorstw

jako samodzielne spó³ki. Obecnie, poniewa¿ g³ówn¹ dzia³alnoœci¹ takich przedsiêbiorstw

jest wytwarzanie ciep³a i energii elektrycznej, maj¹ one w rejestrze REGON kod PKD 4030

(zawodowa produkcja ciep³a). Z drugiej strony, przy przydzielaniu obowi¹zków statys-

tycznych wiêkszoœæ z nich jest nadal klasyfikowana jako elektrociep³ownie przemys³owe,

poniewa¿ w wiêkszoœci przypadków produkuj¹ one energiê elektryczn¹ i ciep³o g³ównie na

potrzeby macierzystych przedsiêbiorstw b¹dŸ jedynie ma³e iloœci na rynki lokalne. Tak wiêc

z przyczyn technicznych (ma³a wielkoœæ elektrociep³owni itp.) nie by³oby praktyczne trak-

towanie ich do celów statystycznych jako zawodowych i wymaganie od nich bardzo sze-

rokiego zakresu danych, pozyskiwanego z elektrociep³owni zawodowych. Nale¿y te¿

zauwa¿yæ, ¿e opisany problem nie jest specyficzny dla Polski, lecz ma miejsce w wielu

krajach, szczególnie tych, w których dokonano szerokiej restrukturyzacji i prywatyzacji

gospodarek. Motywem do wyodrêbnienia elektrociep³owni przemys³owych z firm ma-

cierzystych by³a w niektórych krajach, np. w Portugalii, mo¿liwoœæ uzyskania przez elektro-

ciep³ownie pomocy publicznej — wyodrêbnienie elektrociep³owni jest w takiej sytuacji

koniecznym warunkiem prawnym, poniewa¿ zmniejsza ryzyko, ¿e pomoc ta bêdzie wy-

korzystana niezgodnie z jej celem.
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Pi¹ta trudnoœæ wynika³a z ró¿nic pomiêdzy ca³kowitym zu¿yciem paliwa a zu¿yciem

paliwa podstawowego. Wiêkszoœæ elektrociep³owni w Polsce spala wêgiel kamienny jako

podstawowe lub jedyne paliwo, ewentualnie z dodatkiem niewielkich iloœci oleju opa³owego

lub gazu ziemnego jako paliwa rozruchowego. Istnieje tak¿e pewna liczba obiektów, dla

których podstawowym lub jedynym paliwem jest w³aœnie olej opa³owy lub gaz ziemny.

Istniej¹ jednak te¿ przypadki, gdy dwa ró¿ne paliwa s¹ spalane w tej samej jednostce

w niemal równych iloœciach. Taka sytuacja jest doœæ typowa w niektórych elektrociep³ow-

niach przemys³owych, gdzie paliwo odpadowe pozyskiwane w procesie technologicznym

jest wspó³spalane z wêglem (np. odpady drzewne w przemyœle drzewnym, ³ug powarzelny w

papierniczym lub gaz odpadowy w przemyœle metalurgicznym). W takich przypadkach

niekompletnoœæ informacji zbieranych z elektrociep³owni przemys³owych nie pozwoli³a

w pierwszym i drugim roku badania na pe³ne okreœlenie zawartoœci wsadu paliwowego

i w konsekwencji uznawano, ¿e ca³kowit¹ wielkoœæ wsadu stanowi³o paliwo podstawowe.

Nie oznacza to, ¿e jakakolwiek czêœæ wsadu, wyra¿ona w TJ, zosta³a pominiêta, a jedynie to,

¿e zosta³a ona nieprawid³owo sklasyfikowana pod wzglêdem rodzaju paliwa.

Wyniki badania statystycznego

W efekcie wykonania wszystkich zaplanowanych kroków uporz¹dkowania, weryfikacji

i przetwarzania danych, obliczana jest dla ka¿dego roku zawartoœæ tabel wynikowych A, B1,

B2 i B3. Najwa¿niejsze wyniki liczbowe s¹ nastêpuj¹ce (za rok 2003):

� w Polsce funkcjonuj¹ 343 jednostki kogeneracyjne,

� 122 z nich znajduj¹ siê w elektrociep³owniach zawodowych, a 221 w przemys³owych,

� wiêkszoœæ jednostek kogeneracyjnych to turbiny parowe upustowo-kondensacyjne,

które stanowi¹ oko³o 70% pod wzglêdem liczby jednostek, a nieco mniej ni¿ 70% pod

wzglêdem mocy wytwórczych oraz wielkoœci produkcji energii elektrycznej i ciep³a,

� drug¹ du¿¹ grup¹ s¹ turbiny parowe przeciwprê¿ne, które stanowi¹ 25% pod wzglêdem

liczby jednostek i mocy elektrycznej, a oko³o 30% pod wzglêdem produkcji energii

elektrycznej, mocy cieplnej i produkcji ciep³a,

� turbiny gazowe (zwyk³e i w cyklu kombinowanym) oraz gazowe silniki wewnêtrznego

spalania stanowi¹ niewielk¹ mniejszoœæ jednostek kogeneracyjnych — w kraju funk-

cjonuj¹ 4 wzglêdnie du¿e jednostki pracuj¹ce w cyklu kombinowanym, 6 mniejszych

turbin zwyk³ych i 5 silników kogeneracyjnych wewnêtrznego spalania,

� znaczna wiêkszoœæ wszystkich obiektów (prawie 90% pod wzglêdem liczby jednostek,

mocy i wielkoœci produkcji obu produktów) spala wêgiel kamienny,

� wszystkie jednostki w elektrociep³owniach zawodowych, z wyj¹tkiem 4 jednostek w cy-

klu kombinowanym i 3 zwyk³ych turbin gazowych, spalaj¹ wêgiel; w obiektach prze-

mys³owych paliwa s¹ bardziej zró¿nicowane, z istotnym udzia³em ciê¿kiego oleju opa-

³owego oraz przypadkami stosowania innych paliw, takich jak gaz koksowniczy, odpady

drzewne, ciep³o z odzysku i paliwa gazowe odpadowe,
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� g³ówne bran¿e, w których koncentruj¹ siê elektrociep³ownie przemys³owe, to przemys³

chemiczny, rafinerie ropy naftowej, przemys³ papierniczy i cukrownie,

� œrednia sprawnoœæ ca³kowita krajowych elektrociep³owni zawodowych wynosi 74%,

a przemys³owych 76%,

� wiêcej ni¿ po³owa turbin parowych upustowo-kondensacyjnych nie kwalifikuje siê do

pe³nego skojarzenia, przy ustalonej w Dyrektywie sprawnoœci granicznej 80%, natomiast

znaczna wiêkszoœæ turbin przeciwprê¿nych kwalifikuje siê (dla tych ostatnich wymagana

sprawnoœæ graniczna jest ni¿sza — 75%); turbiny przeciwprê¿ne osi¹gaj¹ przeciêtnie

wy¿sze sprawnoœci ca³kowite ni¿ turbiny upustowo-kondensacyjne,

� ¿adna z dzia³aj¹cych turbin gazowych w cyklu kombinowanym nie kwalifikuje siê, przy

ustalonym progu 80%, do pe³nego skojarzenia — g³ówn¹ przyczyn¹ jest fakt, ¿e produkuj¹

one relatywnie ma³e iloœci ciep³a w stosunku do iloœci energii elektrycznej; wszystkie

zwyk³e turbiny gazowe przekraczaj¹ natomiast swój próg sprawnoœci wynosz¹cy 75%.

Efekty prac statystycznych i przysz³e zadania

Coroczna realizacja badania jest wa¿na dla polskiego sektora energii. W ramach badania

sporz¹dzany jest szczegó³owy portret statystyczny produkcji skojarzonej, oparty na meto-

dyce stosowanej przez Uniê Europejsk¹. Badanie przygotowuje te¿ nasz kraj, przynaj-

mniej w zakresie zagadnieñ statystycznych, do pe³nego zastosowania przepisów Dyrektywy

2004/8/WE promuj¹cej kogeneracjê.

Poniewa¿ kraje cz³onkowskie Unii s¹ zobowi¹zane, na podstawie Artyku³u 10(3) Dyrek-

tywy, do corocznego przygotowywania i przesy³ania do Komisji Europejskiej opisanego

zestawienia statystycznego, niezbêdne jest pe³ne pokonanie istniej¹cych trudnoœci i wy-

jaœnienie w¹tpliwoœci metodycznych, tak aby proces corocznego przygotowywania danych

sta³ siê procesem mo¿liwie rutynowym. Oznacza to koniecznoœæ prowadzenia dalszych prac

szczególnie nad nastêpuj¹cymi zagadnieniami:

� poprawa jakoœci danych jednostkowych z elektrociep³owni przemys³owych,

� g³êbsza analiza zagadnienia i uzyskanie wiarygodnych danych o wspó³czynnikach ko-

generacji poszczególnych obiektów,

� œciœlejsze okreœlenie linii granicznej pomiêdzy elektrociep³owniami zawodowymi

a przemys³owymi,

� w³aœciwe przekazywanie danych o zu¿yciu wszystkich paliw, szczególnie w sytuacjach,

gdy istotn¹ czêœæ zu¿ycia stanowi¹ paliwa dodatkowe.

Wszystkie przepisy Dyrektywy powinny obowi¹zywaæ w krajach cz³onkowskich Unii od

roku 2006. W zakresie problematyki statystycznej bêdzie to oznacza³o koniecznoœæ opra-

cowywania informacji dotycz¹cych dwóch dalszych wa¿nych zagadnieñ:

� oszczêdnoœci paliw pierwotnych w produkcji skojarzonej w porównaniu z odrêbnym

wytwarzaniem energii elektrycznej i ciep³a,

� krajowego potencja³u stosowania wysokosprawnej kogeneracji.
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Zagadnienia te nie zosta³y jeszcze w naszym kraju w sposób systematyczny opracowane,

jednak doœwiadczenia zebrane w ramach dotychczasowych badañ statystycznych koge-

neracji oraz utworzona baza danych umo¿liwi¹ z pewnoœci¹ ³atwiejsze opracowanie wy-

mienionych przysz³ych zagadnieñ.
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Statistics on electricity and heat cogeneration in the light
of the EU directive on the promotion of cogeneration

Abstract

The paper presents the description, methodology and results of the statistical survey of co-

generation, prepared for the European Commission in accordance with the Directive 2004/8/EC. The

Directive obliges the EU Member States to prepare annually the statistical information on national

electricity and heat production from cogeneration, including also the statistics on cogeneration

capacities and on fuels used for cogeneration. Poland already implemented the required survey for the

years 2002–2003, and the information for the year 2004 is under preparation. The paper describes:

� general characteristics of the survey,

� methodology of data collection and aggregation,

� contents of the created data base,

� difficulties in the implementation of the survey,

� numerical results of the survey,

� project results and points for future work.

The paper contains also the result tables for the year 2003, which constitute the detailed picture

of Polish cogeneration sector in the light of the requirements of the Directive 2004/8/EC.
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