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Rola gazu ziemnego w wytwarzaniu energii
elektrycznej w Polsce na tle wybranych pañstw œwiata

STRESZCZENIE. Ostatnio zaobserwowaæ mo¿na zarówno w Polsce, jak i krajach UE zwiêkszony
popyt na gaz ziemny. Gaz ziemny jest uwa¿any za najbardziej ekologiczny noœnik energii
spoœród konwencjonalnych paliw. W artykule przedstawiono znaczenie gazu ziemnego
w strukturze wytwarzania energii elektrycznej Polski i wybranych pañstwa œwiata. Zwrócono
uwagê na aktualne i perspektywiczne kierunki dostaw gazu do Polski. Przedstawiono eko-
logiczne aspekty stosowania gazu ziemnego w sektorze elektroenergetycznym na przyk³adzie
Elektrociep³owni Zielona Góra.

S£OWA KLUCZOWE: gaz ziemny, wytwarzanie energii elektrycznej

Wprowadzenie

Gaz ziemny jest wykorzystywany zarówno jako noœnik energii oraz jest tak¿e cennym
surowcem dla wielu ga³êzi przemys³u chemicznego (miêdzy innymi stosowany do produkcji
nawozów sztucznych). Coraz czêœciej tak¿e gaz znajduje zastosowania np. w klimatyzacji,
jako paliwo do napêdu silników spalinowych — CNG (Compressed Natural Gas) — sprê-
¿ony gaz ziemny.
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W ostatnich latach obserwuje siê wzrost zu¿ycia gazu ziemnego: 1995 r. — 2153,0 mld
m3, 2005 r. — 2749,6 mld m3. Roœnie tak¿e udzia³ gazu ziemnego w œwiatowej strukturze
zu¿ycia energii pierwotnej: 1995 r. — 22,6%, 2005 r. — 23,5%. W tabeli 1 zamieszczono
wielkoœæ zu¿ycia gazu ziemnego w wybranych pañstwach Unii Europejskiej oraz udzia³
gazu ziemnego w strukturach zu¿ycia energii pierwotnej tych pañstw.

TABELA 1. Zu¿ycie i udzia³ gazu ziemnego w strukturze energii pierwotnej w wybranych krajach
Unii Europejskiej w latach 1995 i 2005

TABLE 1. The consumption and share of natural gas in energy primary structure in selected
European Union countries

Lp. Kraj

1995 2005

zu¿ycie
[mld m3]

udzia³
[%]

zu¿ycie
[mld m3]

udzia³
[%]

1. Francja 32,9 11,2 45,0 15,4

2. Hiszpania 8,3 7,4 32,3 19,7

3. Niemcy 74,4 20,1 85,9 23,8

4. Polska 9,9 9,2 13,6 13,3

5. S³owacja 5,7 29,4 5,9 29,1

6. Wêgry 10,2 38,9 13,4 48,6

7. Wielka Brytania 70,5 29,6 94,6 37,8

8. W³ochy 49,9 27,6 79,0 38,6

�ród³o: BP 2006

Jak wynika z tabeli 1 znaczenie gazu ziemnego w Polsce odbiega od œredniej europejskiej
(ten udzia³ gazu ziemnego w naszym kraju jest mniejszy ni¿ w europejskich potêgach
gospodarczych oraz tak¿e odbiega od udzia³u jakimi charakteryzuj¹ siê pañstwa — nowi
cz³onkowie UE). Udzia³ gazu ziemnego w strukturze zu¿ycia energii pierwotnej UE jest
zbli¿ony do œwiatowego udzia³u i wynosi 24,7% (w krajach UE gaz jest szerzej wy-
korzystywany do produkcji energii elektrycznej — oko³o 20% ca³kowitego zu¿ycia s³u¿y do
wytwarzania energii elektrycznej). Ten stosunkowo niski poziom wykorzystania paliwa
gazowego w Polsce nale¿y t³umaczyæ historycznymi uwarunkowaniami rozwoju sektora
energetycznego w okresie powojennym oraz struktur¹ rodzimych zasobów surowców
energetycznych, gdzie zdecydowanie dominuje wêgiel kamienny i brunatny — ich ³¹czny
udzia³ siêga blisko 95%. Natomiast zasoby ropy naftowej s¹ znikome, a gazu ziemnego
ma³e [9].
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Struktura dostaw gazu ziemnego do Polski i UE

Sprzeda¿ gazu ziemnego w kraju w 2005 r. osi¹gnê³a wartoœæ przesz³o 13,5 mld m3

i w odniesieniu do 2004 r. zwiêkszy³a siê o 4,1%. W 2005 r. wydobycie gazu ziemnego
wynios³o 4,318 mld m3, a oko³o 70% zapotrzebowania na gaz ziemny zosta³o pokryte przez
import (g³ównie z kierunku wschodniego) — tabela 2.

TABELA 2. Struktura importu gazu ziemnego do Polski w latach 2003—2005 [mln m3]

TABLE 2. The structure of natural gas import to Poland in 2003—2005 [mln m3]

Lp. Kraj/kierunek pochodzenia
Rok

2003 2004 2005

1. Norwegia 487,5 480,0 485,1

3. Niemcy 417,6 386,2 330,6

4. Czechy 0,3 0,3 0,3

5. Rosja 6 754,9 5 757,6 6 340,3

6. Kraje Azji Œrodkowej 962,4 2 679,9 2 533,1

7. Razem 8 622,7 9 304,0 9 690,6

�ród³o: PGNiG 2005—2006

Jak widaæ, zdecydowanie najwiêcej trafia do nas paliwa gazowego ze wschodu; g³ównie
z Rosji (65,4% importu w 2005 r.), a tak¿e w ramach kontraktu typu spot z krajów Azji
Œrodkowej za poœrednictwem firmy RosUkrEnergo AG (26,2% importu). Prawdopodobnie,
pomimo prób dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, kierunek wschodni (z Rosji) bêdzie
przewa¿aæ. Za Rosj¹ — jako g³ównym eksporterem gazu ziemnego do Polski (i UE)
przemawiaj¹ takie argumenty jak [9]:
� pañstwo to posiada najwiêksze zasoby gazu,
� istniej¹ca infrastruktura dostaw w zakresie przesy³u gazu,
� konkurencyjna cena,
� dogodna lokalizacja naszego kraju — pomiêdzy eksporterem, a g³ównym importerem

gazu z Rosji (kraje europejskie), co czyni z nas kraj tranzytowy dla przesy³u gazu
(chocia¿ nale¿y podkreœliæ, ¿e po wybudowaniu gazoci¹gu przez Ba³tyk ³¹cz¹cego
bezpoœrednio Rosjê (Wyborg) z Niemcami (Greifswald) rola Polski jako kraju tranzy-
towego zdecydowanie obni¿y siê — planuje siê, ¿e tym gazoci¹giem od 2010 r. bêdzie
przesy³ane 27,5 mld m3 gazu rocznie).
Od kilku lat trwaj¹ starania maj¹ce na celu zdywersyfikowanie dostaw gazu ziemnego do

Polski. Te starania s¹ podyktowane przede wszystkim wzglêdami bezpieczeñstwa energe-
tycznego kraju. Ponadto w ostatnich latach dwukrotnie pojawi³y siê pewne problemy
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z realizacj¹ dostaw gazu ziemnego z kierunku wschodniego (2004 r. luty — konflikt cenowy
pomiêdzy Rosj¹ a Bia³orusi¹, 2006 r. styczeñ — rozbie¿noœci cenowe dotycz¹ce wielkoœci
podwy¿ki cen rosyjskiego gazu dla Ukrainy ). Wydarzenia te spowodowa³y krótkotrwa³e
zaburzenia na polskim rynku gazu ziemnego (niezbêdna by³a redukcja dostaw gazu dla
odbiorców przemys³owych). Warto dodaæ, ¿e ceny gazu z Rosji dla odbiorców — pañstw
Europy Œrodkowej i Po³udniowej charakteryzuj¹ siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹: dla Bia³orusi jest
to 47 USD/1000 m3, a najwy¿sze dla Rumunii — 250 USD/1000 m3 [12].

Wydaje siê, ¿e przy rozpatrywaniu nowych, potencjalnych kierunków dostaw gazu
ziemnego dla Polski nale¿y zwracaæ uwagê przede wszystkim na poziom zasobów z tych
obszarów (pomimo tego, ¿e czasami odleg³oœæ do nich jest du¿a, to nie ten fakt nie stanowi
bariery, poniewa¿ czêsto przewozi siê gaz w postaci LNG na znaczne odleg³oœci). Bior¹c za
kryterium zasobnoœæ tych potencjalnych obszarów sk¹d mo¿na importowaæ gaz ziemny do
Polski otrzymuje siê kolejno (bln m3): rejon Morza Pó³nocnego — 4,76, Afryka Pó³nocna —
7,89, Basen Morza Kaspijskiego — 9,13, oraz Bliski Wschód — 72,83. Warto dodaæ, ¿e
kilka lat temu lansowany by³ projekt dostaw gazu ziemnego z Danii, przy czym kraj ten
posiada mniejsze zasoby gazu ziemnego ni¿ Polska (odpowiednio 70 i 110 mld m3).

W ramach zró¿nicowania dostaw gazu ziemnego przewiduje siê miêdzy innymi:
� zwiêkszenie wydobycia krajowego — do oko³o 5,5 mld m3 w 2008 r.; wzrost wydobycia

nast¹pi dziêki zagospodarowaniu nowych z³ó¿, miêdzy innymi: Stobierna — Terliczka,
Trzebownisko, Zaniemyœl, Paproæ Wielka, Nowy Tomyœl,

� wybudowanie terminalu na skroplony gaz (LNG) — taki terminal umo¿liwi³by elasty-
czne dostawy z wielu kierunków — nawet odleg³ych np. Afryki Pó³nocnej czy Bliskiego
Wschodu; obecnie w Europie buduje siê 7 terminali LNG,

� obecnie trwaj¹ ponowne starania nad projektem dostaw gazu ziemnego do Polski ruro-
ci¹giem z Norwegii.
Celem dywersyfikacji jest taka struktura dostaw gazu ziemnego, aby gaz rosyjski,

norweski, z LNG, z rodzimych z³ó¿ mia³y zbli¿ony udzia³. Dla zwiêkszenia wydobycia
krajowego do 5,5 mld m3 niezbêdne s¹ œrodki w wysokoœci 1,87 mld z³ — wykorzystane
zostan¹ œrodki z emisji akcji. Natomiast œrodki niezbêdne na budowê gazoportu to oko³o
400 mln euro; ostateczna decyzja o lokalizacji terminalu jeszcze nie zosta³a podjêta —
Gdañsk lub Œwinoujœcie.

Warto podkreœliæ, ¿e w grupie kapita³owej PGNiG s¹ spó³ki, które na zlecenie obcych
firm prowadz¹ poszukiwania wêglowodorów za granic¹ (np. w Pakistanie, Omanie, In-
diach). W przysz³oœci nale¿y przypuszczaæ, ¿e te cenne zagraniczne doœwiadczenia zostan¹
wykorzystane dla potrzeb ubiegania siê o koncesje na poszukiwanie i wydobycie paliw
wêglowodorowych poza obszarem Polski (na zlecenie PGNiG S.A.). Ponadto w lipcu
2006 r., PKN Orlen S.A. i PGNiG S.A. podpisa³y list intencyjny dotycz¹cy wspó³pracy przy
realizacji inwestycji i projektów w obszarze wydobycia surowców energetycznych i infra-
struktury logistycznej z tym zwi¹zanej. Wspólne dzia³anie tych firm zwiêkszy prawdo-
podobieñstwo pozyskania surowców energetycznych np. w Kazachstanie, Azerbejd¿anie,
czy Afryce Pó³nocnej.

Tak¿e brana jest pod uwagê, w ramach zró¿nicowania dostaw gazu ziemnego do kraju,
koncepcja budowy gazoci¹gu Nabucco. Projekt ten przewiduje wybudowanie magistrali
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gazowej ³¹cz¹cej z jednej strony zasobne w z³o¿a gazu ziemnego kraje regionu Morza
Kaspijskiego (Azerbejd¿an, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan) oraz Œrodkowego
Wschodu (np. Iran, Irak, Syria) z pañstwami Europy Œrodkowej (³¹cznie z Polsk¹) i Za-
chodniej. Niew¹tpliw¹ zalet¹ tego rozwi¹zania jest wielkoœæ zasobów gazu ziemnego
pañstw, z których kierowany by³by gaz. Jako potencjalne zagro¿enia dla tego projektu
nale¿y traktowaæ: nieustabilizowan¹ sytuacjê polityczn¹ na Bliskim Wschodzie oraz
znacz¹ce nak³ady inwestycyjne z racji d³ugoœci tego gazoci¹gu [8].

Unia Europejska wprowadzi³a dyrektywê (2004/67/EC), której celem jest wprowadzenie

œrodków dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa dostaw gazu. W do-
kumencie tym, okreœla siê ogólne wytyczne, natomiast kwestie szczegó³owe pozostaj¹ do
okreœlenia przez poszczególne kraje cz³onkowskie.

Porównuj¹c udzia³ i strukturê importu gazu ziemnego do UE i Polski mo¿na zauwa¿yæ,
¿e:
� obecnie UE jest w wiêkszym stopniu samowystarczalna w gaz ziemny — z w³asnych

z³ó¿, w tym norweskich; pokrywane jest oko³o 60% zapotrzebowania (w przysz³oœci
szacuje siê, ¿e udzia³ importu znacz¹co wzroœnie — po 2020 r. spodziewany udzia³
importu jest szacowany powy¿ej 80%) (Eurogas 2005),

� najwiêkszymi eksporterami gazu ziemnego do UE s¹ Rosja (poprzez gazoci¹gi —
przewa¿aj¹cy udzia³) oraz Algieria (import LNG), w przysz³oœci wzrost zapotrzebo-
wania na importowany gaz ziemny wymusi zwiêkszenie importu poprzez gazoci¹gi —
g³ównie z Rosji (np. budowany obecnie bezpoœredni gazoci¹g pod Morzem Ba³tyckim)
oraz na drodze LNG z takich pañstw jak, np. Katar, Egipt.

Rola gazu ziemnego w wytwarzaniu energii elektrycznej

W 2005 r. produkcja energii elektrycznej w kraju wynios³a 156,9 TW·h i zwiêkszy³a siê
w stosunku do 2004 r. — 154,2 TW·h. W krajowej strukturze wytwarzania energii elek-
trycznej zdecydowanie dominuj¹ paliwa sta³e — ich ³¹czny udzia³ to oko³o 95% (najwiêcej
w Europie) (rys. 1). Taka struktura, w której znacz¹co przewa¿a wêgiel jest zupe³nie
odmienna od œwiatowej, czy te¿ unijnej struktury wytwarzania energii elektrycznej. W skali
œwiata z wêgla jest produkowane 40,1% energii elektrycznej (2003 r.), a w przypadku EU ten
udzia³ wêgla jest ni¿szy i wynosi 29,5%. Jak ju¿ wczeœniej wspomniano taka wêglowa
struktura w naszym kraju wynika z historycznych uwarunkowañ rozwoju sektora ener-
getycznego oraz posiadania znacz¹cych zasobów wêgla zarówno wêgla kamiennego, jak
i brunatnego.

Rozpatruj¹c znaczenie gazu ziemnego w strukturze produkcji energii elektrycznej
widaæ, ¿e w przypadku Polski w ostatnich latach udzia³ gazu wynosi³ oko³o 2%. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e jeszcze kilka lat temu, gaz ziemny praktycznie w ogóle nie by³ stosowany do
produkcji energii elektrycznej w kraju. Pierwsza, du¿a jednostka wytwórcza — blok
gazowo-parowy na gaz ziemny powsta³a w Gorzowie Wielkopolskim w 1999 r. Obecnie
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do jednostek wytwórczych o mocy powy¿ej 10 MWe bazuj¹cych na gazie ziemnym nale¿y
zaliczyæ [13]:
� EC Lublin Wrotków — blok gazowo-parowy — 235 Mwe,
� EC Zielona Góra — blok gazowo-parowy — 190 Mwe,
� EC Nowa Sarzyna — blok gazowo-parowy — 116 Mwe,
� EC Rzeszów — blok gazowo-parowy — 101 Mwe,
� Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Siedlcach — turbina gazowa Solar Taurus —

14,6 Mwe,

� EC we W³adys³awowie — turbina gazowa Rolls-Royce — 12 MWe.
Warto dodaæ, ¿e obiekty wytwórcze na gazu ziemny, które zosta³y oddane do eks-

ploatacji w ostatnich latach, s¹ wykonane w najnowszej technologii i charakteryzuj¹ siê
wysok¹ sprawnoœci¹ wytwarzania energii elektrycznej, osi¹gaj¹c¹ nawet oko³o 50%. Po-
nadto jednym z wa¿niejszych wyzwañ dla krajowego sektora wytwórczego jest sprostanie
wymogom ekologicznym, które wynikaj¹ z przyst¹pienia Polski do UE. Elektrociep³ownie
gazowe nie maj¹ i nie bêd¹ mieæ problemu ze spe³nieniem restrykcyjnych norm w dziedzinie
spe³nienia standardów emisyjnych. Tak¿e warto podkreœliæ, ¿e w przysz³oœci zwiêkszy siê
udzia³ wytwarzanej energii elektrycznej w skojarzeniu (bêdzie promowana kogeneracja —
Directive 2004/8/EC). Rozwi¹zanie takie sprzyjaæ bêdzie rozwojowi jednostek opartych na
gazie ziemnym.

Gaz ziemny w Polsce tak¿e jest — obecnie w niewielkim stopniu — wykorzystywany do
produkcji energii elektrycznej i ciep³a na szczeblu lokalnym. Przyk³adami takich obiektów
s¹:
� Elektrociep³ownia Gdañsk Matarnia (2,1 MWe, 10,6 MWt; 2 silniki gazowe oraz kot³y —

gazowy i dwupaliwowy) — oddano do eksploatacji w czerwcu 2004 r.,
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Rys. 1. Struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce — 2005 r.
�ród³o: URE 2006

Fig. 1. The structure of electricity generation in Poland — 2005



� MPEC w Tarnowie (3,75 MWe, 10 MWt; turbina gazowo-olejowa) — oddano do eks-
ploatacji w maju 2003 r,

� inne, mniejsze obiekty zasilane gazem ziemnym, uruchomiono m. in.: w Opolu (turbina
gazowa — 7,4 MWe), w Œwiebodzicach (dwa silniki gazowe — 2,1 MWe), w Boles³awcu
(turbina gazowa — 4,1 MWe) i we Wroc³awiu (turbina gazowa — 3,7 MWe).
W œwiecie rola gazu ziemnego jest zdecydowanie wiêksza i jego udzia³ w strukturze

produkcji energii elektrycznej to 19,4% (w 2003 r. — by³ drugim po wêglu noœnikiem
energii do produkcji energii elektrycznej). Tabela 3 przedstawia udzia³ gazu ziemnego
w produkcji energii elektrycznej w wybranych pañstwach na œwiecie.

TABELA 3. Udzia³ gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej w wybranych pañstwach

TABLE 3. The natural gas share in electricity generation in selected countries

Lp. Pañstwo Udzia³ [%]

1. Australia 13,8

2. Brazylia 3,6

3. Chiny 0,3

4. Czechy 3,7

5. Francja 3,1

6. Hiszpania 15,3

7. Indie 11,5

8. Japonia 24,3

9. Kanada 5,8

10. Litwa 13,4

11. Meksyk 35,4

12. Niemcy 9,8

13. Rosja 44,5

14. Turcja 45,2

15. USA 16,5

16. Ukraina 30,9

17. Uzbekistan 72,9

18. Wielka Brytania 37,5

19. W³ochy 41,4

20. Wêgry 34,8

�ród³o: IEA 2006
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Widaæ zró¿nicowanie znaczenia gazu ziemnego dla produkcji energii elektrycznej w nie-
których pañstwach œwiata. Wydaje siê, ¿e nie mo¿na sformu³owaæ prostej regu³y na temat
znaczenia gazu ziemnego — jego udzia³u — w wytwarzaniu energii elektrycznej, poniewa¿
struktura produkcji energii elektrycznej dla danego pañstwa jest zale¿na od wielu czyn-
ników. Nie mniej jednak mo¿na zauwa¿yæ, ¿e stopieñ wykorzystania gazu ziemnego
w produkcji energii elektrycznej jest uzale¿niony miêdzy innymi od wielkoœci posiadanych
zasobów tego paliwa oraz od konkurencyjnoœci cenowej z innymi noœnikami energii (przede
wszystkim z wêglem kamiennym), stanem rozwoju energetyki j¹drowej, wielkoœci¹ po-
siadanych zasobów energii odnawialnej. Ponadto wa¿ne zalety przemawiaj¹ce za sto-
sowaniem gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej to ni¿sze nak³ady inwesty-
cyjne na gazowe jednostki wytwórcze w porównaniu do zaawansowanych technologii
bazuj¹cych na wêglu kamiennym oraz fakt, ¿e gaz ziemny jako noœnik energii jest przyjazny
dla œrodowiska przyrodniczego i z regu³y cieszy siê akceptowalnoœci¹ spo³eczn¹, czego nie
mo¿na powiedzieæ o energetyce j¹drowej.

Natomiast do barier ograniczaj¹cych zu¿ycie gazu ziemnego w elektroenergetyce nale¿y
zaliczyæ przede wszystkich jego cenê. Cena gazu ziemnego jest powi¹zana z cen¹ ropy
naftowej na gie³dach œwiatowych, a w ostatnim czasie (lipiec—sierpieñ 2006 r.) utrzymuj¹
siê wysokie ceny ropy (oko³o 75 USD/bbl) ze wzglêdu miêdzy innymi na napiêt¹ sytuacjê
geopolityczn¹ na Bliskim Wschodzie (Iraku, Iranie) — regionie o najwiêkszych z³o¿ach
ropy naftowej. Ponadto niestabilna sytuacja polityczna w Nigerii — najwiêkszy afrykañski
eksporter ropy naftowej tak¿e przyczynia siê do wysokiego poziomu cen ropy naftowej.

Wytwarzanie energii elektrycznej z gazu ziemnego a ekologia

Wytwarzanie energii elektrycznej przede wszystkim z wêgla poci¹ga za sob¹ znacz¹ce
emisje zanieczyszczeñ gazowych do powietrza oraz problem ze sk³adowaniem odpadów
sta³ych powstaj¹cych ze spalania wêgla. Wielkoœæ emisji poszczególnych zanieczyszczeñ
w kraju jest stosunkowo wysoka w porównaniu do UE, chocia¿ w od 1989 r. odnotowano
znacz¹c¹ redukcjê emisji zanieczyszczeñ w wyniku restrukturyzacji przemys³u i proeko-
logicznym inwestycjom w energetyce. Wytwarzanie energii elektrycznej z gazu ziemnego
wi¹¿ê siê z mniejszymi efektami uci¹¿liwymi dla œrodowiska przyrodniczego (tab. 4).

Jako przyk³ad ilustruj¹cy wp³yw rozpoczêcia eksploatacji bloku gazowo-parowego na
stan œrodowiska przyrodniczego wybrano Elektrociep³owniê Zielona Góra (jest to najnow-
szy obiekt tego typu — uruchomienie bloku nast¹pi³o w sierpniu 2004 r.). Rozpoczêcie
pracy bloku gazowo-parowego w oparciu o gaz ziemny zaazotowany z rodzimych z³ó¿,
wytwarzaj¹cego energiê elektryczn¹ i ciep³o przyczyni³o siê do znacznej redukcji emisji
zanieczyszczeñ do atmosfery (rys. 2).

Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e w zwi¹zku z eksploatacj¹ bloku gazowo-parowego zmniejszy³o
siê wykorzystanie wêgla, a przez to powstaje mniej odpadów paleniskowych w postaci ¿u¿la
i popio³u; 2002 r. — 25,6 tys. ton, 2005 r. — 7,9 tys. ton. W skali kraju i roku wytwarzaniu
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energii elektrycznej w iloœci 1,4 TW·h na gazie ziemnym w EC Zielona Góra towarzyszy
nastêpuj¹cy efekt ekologiczny — w porównaniu z elektrowni¹ wêglow¹ stosuj¹c¹ odsiar-
czanie spalin (Elektrociep³ownia Zielona Góra 2006):
� redukcja emisji SO2 o 1139 Mg/rok,
� redukcja emisji CO2 o 866 Mg/rok,
� redukcja NOx o 3432 Mg/rok.

Podobne efekty ekologiczne — jak w Zielonej Górze — towarzysz¹ wraz z rozpo-
czêciem pracy przez inne jednostki wytwórcze oparte na gazie ziemnym.
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TABELA 4. Porównanie wskaŸników emisji z uk³adów energetyki zawodowej

TABLE 4. Comparisan gas emission indexes at power plant

Typ uk³adu Paliwo
WskaŸniki emisji zanieczyszczeñ [g/kW·h]

CO2 CO NOx CnHm SO2 py³

Si³ownia parowa wêgiel 1 034,1 0,18 3,13 0,05 19,87 1,41

Si³ownia parowa (nowoczesna) wêgiel 1 134,2 0,18 2,50 0,05 6,0 0,14

Si³ownia parowa (nowoczesna) olej opa³owy 1 759,8 0,55 2,40 0,18 0,14 0,18

Si³ownia turbogazowa gaz ziemny 594,2 0,55 1,95 ~0 ~0 0,05

Si³ownia turbogazowa
(nowoczesna)

gaz ziemny 531,68 0,30 0,50 ~0 ~0 0,04

�ród³o: Skorek J., Kalina J., 2005

Rys. 2. Jednostkowe wskaŸniki emisji gazowych i py³owych w latach 2001—2005 w EC Zielona Góra
�ród³o: Elektrociep³ownia Zielona Góra 2006

Fig. 2. Gas and dust emission indexes in 2001—2005 in Zielona Góra Heat and Power Plant



Wnioski

1. Obecnie trwaj¹ starania w zakresie zró¿nicowania dostaw gazu ziemnego do Polski.
Celem ich jest: wzrost krajowego wydobycia, budowa gazoportu i gazoci¹gu z norwes-
kiego.

2. W przysz³oœci nale¿y siê spodziewaæ wzrostu wykorzystania gazu ziemnego zarówno
w œwiecie, UE, czy te¿ pañstwach rozwijaj¹cych siê. Wykorzystanie gazu ziemnego
w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a wi¹¿e siê z licznymi korzyœciami
miêdzy innymi: wysok¹ sprawnoœci¹ i elastycznoœci¹ urz¹dzeñ wytwórczych oraz sto-
sunkowo nisk¹ emisj¹ zanieczyszczeñ gazowych, brak odpadów sta³ych po procesie spa-
lania.

3. W krajowym sektorze wytwarzania energii elektrycznej dominuje wêgiel. W przy-
sz³oœci nadal pozostanie on g³ównym noœnikiem energii dla potrzeb elektroenergetyki.
Jednak w zwi¹zku z wymogami œrodowiskowymi krajowymi i unijnymi nale¿y siê spo-
dziewaæ pewnych zmian w strukturze wytwarzania energii elektrycznej, nast¹pi wzrost
wytwarzania tzw. zielonej energii elektrycznej (z odnawialnych Ÿróde³ energii) oraz rozwój
technologii wytwórczych proekologicznych (np. gazowych — wytwarzaj¹cych w kogene-
racji energiê elektryczn¹ i ciep³o).

4. Oko³o 30% jednostek wytwórczych w Polsce ma powy¿ej 30 lat. W najbli¿szych
latach bêd¹ podejmowane decyzje inwestycyjne w sprawie odbudowy mocy w elektrow-
niach — fakt ten mo¿e sprzyjaæ powstawaniu nowoczesnych obiektów, tak¿e na gaz ziemny,
zw³aszcza w tych przypadkach, gdzie bêdzie mo¿liwe wykorzystanie surowca pochodz¹-
cego z rodzimych z³ó¿ — gazu ziemnego zaazotowanego.

Praca wykonana w ramach badañ statutowych AGH nr 11.11.210.74
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Adam SZURLEJ

The role of natural gas in electricity generation in Poland
on the background of selected countries

Abstract

It can be observed in recently that the demand for gas has been growing in Poland and UE
countries. Natural gas is considered to be the most ecological energy carrier if we think of con-
ventional fuels. The article presents the role of natural gas in the electricity generation structure in
Poland and selected countries. It also draws attention to the present directions of gas delivery to this
country and it shows some further perspectives. Finally, it presents the ecological aspects of using
natural gas in the energy sector on the basis of heat and power plants in Zielona Góra.
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