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STRESZCZENIE. Referat stanowi omówienie problematyki zwi¹zanej z realizacj¹ polityki energetycznej
Polski na przyk³adzie Koksowni PrzyjaŸñ, w aspekcie oszczêdnoœci paliw pierwotnych zu-
¿ywanych do produkcji ciep³a i energii elektrycznej.
Przedstawia jednostkê kogeneracji, która wykorzystuje energiê pochodz¹c¹ z odzysku ciep³a
z procesu produkcyjnego Suchego Ch³odzenia Koksu, oraz energiê ze spalania w³asnych zasobów
gazu koksowniczego.
Prezentuje drogê Koksowni dla osi¹gniêcia sposobu wspó³finansowania inwestycji proekologicznych
zwi¹zanych z wytwarzaniem energii na bazie swych specyficznych lokalnych uwarunkowañ.

S£OWA KLUCZOWE: koksownictwo, gospodarka cieplna, skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej
i cieplnej

Wprowadzenie

Cech¹ charakterystyczn¹ gospodarki cieplnej i elektrycznej Koksowni PrzyjaŸñ w D¹browie
Górniczej do lipca 2007 roku by³o to, ¿e ca³a iloœæ energii cieplnej na potrzeby technologiczne
zak³adu pochodzi³a z odzysku, z procesu suchego ch³odzenia koksu. Energia ta pozwala³a
zabezpieczyæ równie¿ w 50% potrzeby na energiê elektryczn¹. Potrzeby na ciep³o grzewcze
pokrywane by³y z w³asnej kot³owni gazowo-wodnej uruchomionej w 2005 roku. Od wrzeœnia
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2007 roku po wybudowaniu i uruchomieniu bloku energetycznego o mocy 80 MWt i 21 MWe,
dla którego paliwem jest gaz koksowniczy i gaz nadmiarowy (produkt uboczny procesu
Suchego Ch³odzenia Koksu), Koksownia jest samowystarczalna w zakresie zaspokojenia po-
trzeb na energiê ciepln¹ zu¿ywan¹ w procesach technologicznych i grzewczych oraz na energiê
elektryczn¹.

Wybudowany blok energetyczny stworzy³ z istniej¹cymi instalacjami i urz¹dzeniami jed-
nolity uk³ad pod wzglêdem energetycznym. Osi¹gniêto to poprzez:
� ujednolicenie parametrów eksploatacyjnych Ÿróde³ ciep³a,
� w³¹czenie Ÿróde³ ciep³a do wspólnego uk³adu pary œwie¿ej,
� modernizacjê stacji demineralizacji wody, poprzez rozbudowê jej o III stopieñ uzdatniania,
� dobór turbiny o niezbêdnych parametrach,
� budowê cz³onu ciep³owniczego wody grzewczej zasilanego par¹ upustow¹ 0,12 MPa.

Kot³ownia gazowo-wodna sta³a siê szczytowym Ÿród³em ciep³a.
Nowy uk³ad energetyczny przedstawiony na rysunku nr 1 pozwoli³ na inne spojrzenie na

gospodarkê cieplno-energetyczn¹ Koksowni.
W zwi¹zku ze zmianami w ustawie Prawo energetyczne, które wesz³y w ¿ycie 24 lutego

2007 roku i dostosowaniu polskiego prawodawstwa do wymogów dyrektywy 2004/8/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie wspierania kogeneracji
w oparciu o zapotrzebowanie na ciep³o na rynku wewnêtrznym energii, pojawi³a siê szansa na
wsparcie finansowe realizowanej przez nas inwestycji energetycznej.

Zrealizowana przez nas inwestycja, która zwiêkszy³a efektywnoœæ energetyczn¹ i ekono-
miczn¹ ma równie¿ powa¿ny wymiar ekologiczny, gdy¿ pozwoli³a zutylizowaæ poprzez spa-
lenie w kotle energetycznym tzw. gaz nadmiarowy powstaj¹cy w procesie Suchego Ch³odzenia
Koksu. Od paŸdziernika 2007 roku do maja 2008 roku zutylizowaliœmy oko³o 40 mln m3 gazu,
co pozwoli³o zaoszczêdziæ 85 000 GJ energii pierwotnej.

Utylizacja gazu nadmiarowego, wykorzystanie gazu koksowniczego jako paliwa, produkcja
energii elektrycznej w kogeneracji z wytwarzaniem ciep³a, wykorzystanie energii odpadowej
z procesu Suchego Ch³odzenia Koksu, stworzy³y uk³ad energetyczny proekologiczny, którego
efektem jest oszczêdnoœæ paliw pierwotnych i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

1. Jednostka kogeneracji Koksowni PrzyjaŸñ

1.1. Droga Koksowni do jednostki kogeneracji

Prawie od dziesiêciu lat d¹¿ymy do tego, by stworzone zosta³y uregulowania formalno-
-prawne wspieraj¹ce procesy odzyskuj¹ce ciepln¹ energiê odpadow¹, w naszym przypadku
energiê gor¹cego koksu (1100°C) z procesu Suchego Ch³odzenia Koksu, do wytwarzania
energii elektrycznej i ciep³a na potrzeby technologiczne i grzewcze.

Mimo oczywistych faktów, ¿e do ubieg³ego roku, ca³a iloœæ posiadanej energii cieplnej
i energii elektrycznej wytwarzane by³y bez spalania paliw pierwotnych, nie znajdowa³o to
nale¿ytego zrozumienia w instytucjach, od których zale¿y tworzenie prawa i polityki ener-
getycznej.
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Wielkoœci charakteryzuj¹ce ten problem przedstawia poni¿sze zestawienie:

2004 2005 2006 2007

Iloœæ odzyskanej energii cieplnej GJ 4 199 911 3 834 224 3 481 556 3 472 483

Iloœæ wytworzonej energii el. MWh 156 905 137 444 145 916 147 711

Energia ta zosta³a wytworzona w procesie opartym nie na spalaniu paliwa, ale w wyniku
wykorzystania energii fizycznej gor¹cego koksu.

Gdyby powy¿sz¹ energiê elektryczn¹ nale¿a³o zakupiæ z elektrowni systemowej, wi¹za³oby
siê to, ze znacznym zu¿yciem paliw pierwotnych i co za tym idzie – z oddzia³ywaniem na
œrodowisko w postaci emisji spalin w tym CO2.

Iloœci zaoszczêdzonych paliw pierwotnych, nie wyemitowanego CO2 wed³ug iloœci z 2007 r.
s¹ nastêpuj¹ce:

Kalorycznoœæ paliwa
Iloœæ zaoszczêdzonego

paliwa

Emisja CO2

wskaŸnik iloœæ

Jedn wartoœæ Mg, tys. m3 kg/GJ Mg

Wêgla brunatnego MJ/kg 8,52 407 568 112,39 390 272

Wêgla kamiennego MJ/kg 21,35 162 646 95,29 330 893

Gazu ziemnego MJ/m3 36,37 95 477 53,13 184 493

Gazu koksowniczego MJ/m3 17,50 198 428 48,57 168 658

Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e stosowana w Koksowni technologia suchego ch³o-
dzenia koksu (ISCHK), której efektem dodatkowym jest odzyskiwana energia cieplna, w po-
staci pary œwie¿ej (3,9MPa; 430°C), a nastêpnie wytwarzana energia elektryczna, eliminuje
emisjê CO2 w elektrowniach systemowych w iloœci:

330 893 – 390 272 Mg/rok

Realne oszczêdnoœci wyra¿one iloœci¹ zaoszczêdzonego paliwa pierwotnego, wynosz¹ce
w przeliczeniu na:
� paliwa sta³e w iloœciach 162 646 Mg – 407 568 Mg,
� paliwa gazowe w iloœciach 95 477 tys. m3 – 198 428 tys. m3.

s¹ znacznie wy¿sze od tych, które s¹ wyliczone na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 26 wrzeœnia 2007 r. w sprawie obliczenia danych w wysokosprawnej kogeneracji.

Oszczêdnoœæ paliwa pierwotnego w jednostce kogeneracji Koksowni wed³ug zasad
okreœlonych rozporz¹dzeniem przynosi oszczêdnoœæ energii pierwotnej tzw. PSE w iloœci
oko³o 20%.

Liczba ta wskazuje stopieñ poprawy efektywnoœci wspólnego wytwarzania energii elek-
trycznej i ciep³a w porównaniu do sposobu rozdzielonego. Dlatego te¿, naszym zdaniem,
istnieje potrzeba rozwoju mechanizmów wsparcia energetyki rozproszonej.
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Stworzenie mechanizmów wspieraj¹cych tego typu przemys³owe procesy technologiczne,
mog³oby skutkowaæ rozwojem energetyki rozproszonej, a w naszym przypadku Instalacji
Suchego Ch³odzenia Koksu jej modernizacji, co przynios³oby efekty w postaci oszczêdnoœci
energii pierwotnej paliw, jak równie¿ w zakresie infrastruktury przesy³owej sieci elektro-
energetycznych.

Z danych publikowanych w czasopismach naukowo-technicznych bran¿y energetycznej
(wg dr Kocota i dr Koraba z Politechniki Œl¹skiej) wynika, ¿e koszty zewnêtrzne wytwarzania
energii elektrycznej zwi¹zane s¹ przede wszystkim z kosztami u¿ytkowania œrodowiska (emisja
gazów do atmosfery) oraz infrastruktury sieciowej, a zast¹pienie 1 MWh w Ÿródle systemowym
o napiêciu (400, 220 kV), poziomem ni¿szym poprzez jego wytworzenie w Ÿródle przy-
³¹czonym do sieci œredniego i niskiego napiêcia, i ulokowanym przy odbiorcy lub u odbiorcy,
oszczêdza koszty sta³e sieci o:
� 96,5 z³/MWh, je¿eli Ÿród³o zstêpuj¹ce przy³¹czone jest do sieci NN,
� 39,5 z³/MWh, je¿eli Ÿród³o zstêpuj¹ce przy³¹czone jest do sieci SN.

Powy¿sze oceny œwiadcz¹ o tym, ¿e wspieranie nowoczesnych technologii w tym produkcji
energii z odzysku energii cieplnej z przemys³owych procesów technologicznych spe³nia oba
powy¿sze cele zwi¹zane z obni¿k¹ kosztów zewnêtrznych wytwarzania energii elektrycznej.

Energetyka rozproszona mo¿e przyczyniæ siê do obni¿enia finansowania rozwoju sieci prze-
sy³owych. Zaoszczêdzone œrodki mo¿na by przeznaczyæ na rozwój energetyki rozproszonej.

Tego typu dzia³ania promocyjne i lobbystyczne podjêliœmy. Widzimy w tym szansê zna-
lezienia œrodków finansowych na realizacjê przedsiêwziêæ modernizacyjnych ISChK.

W kwietniu 2008 r. decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki uzyskaliœmy koncesjê
na produkcjê energii elektrycznej w zakresie okreœlonym Jednostka kogeneracji Koksowni
PrzyjaŸñ. Daje to nam mo¿liwoœæ ubiegania siê o œwiadectwa pochodzenia energii, które s¹
elementem wsparcia Pañstwa wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w skojarzeniu.

1.2. Jednostka kogeneracji Koksowni PrzyjaŸñ

Zespó³ urz¹dzeñ kogeneracji Elektrociep³owni Koksowni PrzyjaŸñ Sp. z o.o. obejmuje
nastêpuj¹ce urz¹dzenia bior¹ce udzia³ w procesie wytwarzania energii elektrycznej:
� Kocio³ parowy: K(P)

opalany gazem koksowniczym i gazem nadmiarowym z Instalacji Suchego Ch³odzenia
Koksu (ISChK) o mocy cieplnej 80 MWt,

� Turbina parowa kondensacyjno-upustowa: TP(U/K) nr 3
z generatorem o mocy 21 MWe wykorzystuj¹ca energiê ciepln¹ pary wodnej wytworzonej
w kotle parowym K(P),

� Turbina parowa kondensacyjno-upustowa: TP(U/K) nr 2
z generatorem o mocy 12 MWe wykorzystuj¹ca energiê ciepln¹ pary wodnej wytworzonej
w kot³ach parowych odzysknicowych KO(P) Instalacji Suchego Ch³odzenia Koksu (ISChK)
oraz energiê ciepln¹ pary wodnej wytworzonej w kotle parowym K(P),

� Turbina parowa upustowo-przeciwprê¿na: TP(U/P) nr 1
z generatorem o mocy 6 MWe wykorzystuj¹ca energiê ciepln¹ pary wodnej wytworzonej
w kot³ach parowych odzysknicowych KO(P) Instalacji Suchego Ch³odzenia Koksu.
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Urz¹dzenia te zabudowane s¹ w obiektach Elektrociep³owni. Tworz¹ one jednolity kom-
pleks technologiczny wybudowany w 1986 r. i rozbudowany w 2007 r.

W 1986 r. wybudowano TP(U/K) nr 2 i TP(U/P) nr 1. Wytwarzaj¹ one energiê elektryczn¹
i parê technologiczn¹ w oparciu o parê œwie¿¹ otrzymywan¹ w kot³ach odzysknicowych KO(P)
Instalacji Suchego Ch³odzenia Koksu (ISChK).

W 2007 r. wybudowano i uruchomiono blok energetyczny obejmuj¹cy kocio³ parowy K(P)
o mocy 80 MWt i turbinê parow¹ kondensacyjno-upustow¹ TP(U/K) nr 3 o mocy 21 MWe
wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi. Turbina TP(U/K) nr 3 wspó³pracuje z cz³onem ciep³ow-
niczym o mocy 14 MW s³u¿¹cym do podgrzewania wody sieciowej centralnego ogrzewania
par¹ upustow¹ 0,12 MPa. Cz³on ciep³owniczy stanowi podstawowe Ÿród³o wody grzewczej
c.o., wspó³pracuj¹ce z kot³ami wodnymi, stanowi¹cymi szczytowe Ÿród³o ciep³a.

Paliwem podstawowym dla kot³a jest gaz koksowniczy produkowany we w³asnych ba-
teriach koksowniczych. Jego kalorycznoœæ wynosi 16100–17500 kJ/m3. Paliwem dodatkowym
jest tzw. gaz nadmiarowy bêd¹cy produktem ubocznym procesu ISChK.

Kot³y odzysknicowe ISChK odzyskuj¹ odpadow¹ energiê ciepln¹ gor¹cego koksu w pro-
cesie sch³adzania koksu od temperatury 1100°C do 200°C. Pozyskiwana energia cieplna nie jest
zwi¹zana ze spalaniem paliw.

Schemat zespo³u urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad jednostki kogeneracji przedstawiony jest
na rysunku 1. Obejmuje on wszystkie urz¹dzenia bior¹ce udzia³ w tym procesie oraz urz¹dzenia
s³u¿¹ce do odzyskiwania ciep³a.
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Rys. 1. Schemat technologiczny Jednostki kogeneracji

Fig. 1. Engineering flow diagram of the co-generation facility



Na granicy bilansowej okreœlaj¹cej zasiêg jednostki kogeneracji zaznaczone s¹ miejsca
wprowadzenia paliw i innych strumieni energii oraz miejsca wyprowadzenia energii elek-
trycznej i ciep³a u¿ytkowego w postaci pary wodnej i gor¹cej wody.

W granicy bilansowej zaznaczono przyrz¹dy pomiarowe s³u¿¹ce do pomiarów strumieni
energii. Przyrz¹dy te umo¿liwiaj¹ pomiar strumieni oraz monitorowanie jednostki kogeneracji.
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TABELA 1. Podstawowe wielkoœci charakteryzuj¹ce jednostkê kogeneracji

TABLE 1. Basic indices and data of the co-generation facility

Lp. Wielkoœæ
Jed-

nostka

Rok 2007 Rok 2008

razem
rok

II
pó³rocze

wyko-
nanie

plan

1. Energia chemiczna paliwa

gaz koksowniczy GJ 585 972 585 972 800 430 1 945 387

gaz nadmiarowy GJ 34 924 34 924 50 328 130 779

Razem paliwa gazowe GJ 620 896 620 896 850 758 2 076 166

równowa¿nik paliwowy energii z odzysku GJ 3 876 811 1 983 197 1 622 608 4 077 526

Energia chemiczna paliwa – ogó³em GJ 4 497 707 2 604 093 2 473 366 6 153 692

2. Produkcja energii elektrycznej ogó³em

TG1 MWh 49 894 25 591 20 115 45 724

TG2 MWh 97 817 52 512 36 617 80 151

TG3 MWh 33 017 33 017 55 725 143 037

Ogó³em MWh 180 728 111 120 112 457 268 912

3. Wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji MWh 109 797 58 529 60 267 147 366

iloœæ energii czerwonej MWh 93 880 42 633 30 992 55 170

iloœæ energii Ÿó³tej MWh 15 917 15 896 29 275 92 195

4. Produkcja ciep³a w kogeneracji

w parze 0,6 MPa GJ 1 789 759 879 531 737 731 1 639 669

w parze 1,3 MPa GJ 382 345 188 688 156 451 388 190

w wodzie grzewczej GJ 39 489 39 489 45 250 58 943

Razem GJ 2 211 593 1 107 708 939 432 2 086 802

5. Sprawnoœæ ogólna procesu kogeneracji % 58 53 59 54

6. Sprawnoœæ graniczna procesu kogeneracji % 80 80 80 80

7. Oszczêdnoœæ energii pierwotnej % 16,31 17,02 20–23 23

Uwaga: dane dotycz¹ce wykonania w 2008 r. odnosz¹ siê do okresu piêciu miesiêcy.



Zespó³ urz¹dzeñ kogeneracji Elektrociep³owni Koksowni PrzyjaŸñ Sp. z o.o. umo¿liwia
wytwarzanie energii elektrycznej i ciep³a w postaci pary wodnej o ciœnieniu 0,6 i 1,3 MPa oraz
w postaci wody grzewczej. Para wodna wykorzystywana jest do celów technologicznych zak³adu.

Zainstalowane urz¹dzenia oraz zastosowane technologie energetyczne umo¿liwiaj¹ wytwa-
rzanie energii elektrycznej i ciep³a w kogeneracji, przy czym czêœæ energii jest wytwarzana
z gazu koksowniczego (tzw. energia ¿ó³ta) a czêœæ z procesu niezwi¹zanego ze spalaniem paliw
(tzw. energia czerwona).

Charakterystyka jednostki kogeneracji

Proces wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a charakte-
ryzuj¹ wielkoœci zestawione w tabeli 1.

Na uwagê zas³uguje podkreœlenie, ¿e ponad 60% energii pierwotnej, która s³u¿y do wy-
twarzania energii cieplnej w kot³ach pochodzi z odzysku ciep³a z procesu technologicznego
ISChK – Instalacja Suchego Ch³odzenia Koksu. Energia ta zosta³a przeliczona na tzw. równo-
wa¿nik paliwowy ciep³a z odzysku, który okreœla iloœæ energii wprowadzonej do jednostki
kogeneracji z innych procesów z uwzglêdnieniem sprawnoœci wytwarzania energii elektrycznej
poza procesem kogeneracji i wspó³czynnika zmiany mocy ß okreœlaj¹cego zmianê iloœci energii
elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji.

Podane dane dotycz¹ce równowa¿nika paliwowego energii z odzysku w 2007 r. obejmuj¹
I i II pó³rocze zgodnie z prac¹ instalacji. Natomiast dane dotycz¹ce paliw gazowych obejmuj¹
tylko II pó³rocze 2007 r., gdy¿ instalacja zosta³a uruchomiona w IV kwartale 2007 r.

Energia odzyskana z ISChK odpowiada energii cieplnej ze spalenia ponad 230 mln m3 gazu
koksowniczego. Jest to energia pozyskiwana bez procesu spalania a wiêc bez emisji gazów
spalinowych do atmosfery.

Paliwa gazowe – gaz koksowniczy i gaz nadmiarowy, które stanowi¹ oko³o 35% energii
s³u¿¹cej do wytwarzania pary œwie¿ej, to paliwa z punktu widzenia ekologii przyjazne dla
œrodowiska, o czym œwiadcz¹ podane wczeœniej wskaŸniki emisji.
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Rys. 2. Energia chemiczna paliwa

Fig. 2. Chemical energy of fuel



Energia chemiczna pozyskiwanego miesiêcznie gazu nadmiarowego odpowiada energii
chemicznej oko³o 700 tys. m3 gazu koksowniczego. Strukturê zu¿ycia paliw gazowych przed-
stawia rysunek 3.

Poniesione œrodki finansowe na budowê instalacji umo¿liwiaj¹cej zagospodarowanie gazu
nadmiarowego nie s¹ rekompensowane wartoœci¹ pozyskanego paliwa. Uzasadnia je jedynie
aspekt ekologiczny.

Oszczêdnoœæ energii pierwotnej uzyskana w kogeneracji i w ISChK

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciep³a przynosi koksowni oszczêdnoœæ pa-
liwa (PES) w iloœci oko³o 20% w porównaniu do wytwarzania rozdzielonego. Dla porównania
wielkoœæ ta w zale¿noœci od technologii wynosi w Polsce od 10% do 18%, œrednia oko³o 15%.

Uwzglêdniaj¹c jedynie fakt, ¿e energia odzyskiwana w ISChK nie jest wynikiem spalania
paliw pierwotnych, oszczêdnoœæ energii pierwotnej wynosi 100%.

Mo¿na stwierdziæ, ¿e technologia ISCHK to realna oszczêdnoœæ paliw pierwotnych oraz bez-
emisyjny (brak produktów spalania) sposób wytwarzania energii cieplnej i energii elektrycznej.

Rozporz¹dzenie dotycz¹ce kogeneracji poprzez wprowadzenie certyfikatów czerwonych,
stworzy³o mechanizm wsparcia kogeneracji, w zakresie tzw. kogeneracji wysokosprawnej
tj. przynosz¹cej oszczêdnoœæ energii pierwotnej w iloœci powy¿ej 10%.

Brak natomiast mechanizmów wspierania technologii energetycznych wytwarzania energii
elektrycznej w skojarzeniu z przemys³owymi procesami technologicznymi.

Tego typu technologie s¹ w przemys³ach:
� koksowniczym z technologi¹ ISChK,
� hutniczym ¿elaza i metali kolorowych,
� ceramicznym,
� hutach szk³a,
� suszarnictwie.
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Rys. 3. Struktura paliw gazowych

Fig. 3. Gaseous fuels’ structure



Produkcja energii elektrycznej

Planujemy, ¿e oko³o 45% wytworzonej w 2008 r. energii elektrycznej bêdzie zaliczona do
energii z wysokosprawnej kogeneracji (podane wielkoœci liczbowe dotycz¹ udzia³u energii
z wysokosprawnej kogeneracji). Obrazuje to rysunek 4.

Celem naszym jest, by energia elektryczna wytwarzana w jednostce kogeneracji mog³a byæ
zaliczona do energii czerwonej i energii ¿ó³tej.
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Rys. 4. Struktura wytwarzania energii elektrycznej w jednostce kogeneracji

Fig. 4. Structure of electric energy production in the co-generation facility

Rys. 5. Struktura wytworzonej energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji

Fig. 5. Structure of electric energy production in a high-performance co-generation



W naszym przypadku:
� energia czerwona to energia wytwarzana na bazie odzysku ciep³a,
� energia ¿ó³ta to energia wytworzona na bazie spalania paliw gazowych.

Istniej¹ problemy formalne stawiane przez Prezesa URE, by gaz nadmiarowy by³ za-
liczony jako paliwo gazowe. Powodem jest zbyt ma³a kalorycznoœæ gazu. Takie stanowisko
URE mo¿e spowodowaæ, ¿e energia elektryczna wytwarzana w procesie, którego paliwem s¹
gaz koksowniczy i gaz nadmiarowy, nie bêdzie zaliczona do ¿ó³tej, lecz do czerwonej. Bêdzie
to mieæ zasadniczy wp³yw na wielkoœæ pozyskanego wsparcia w postaci œwiadectw po-
chodzenia.

Dla zobrazowania tej ró¿nicy podajê wysokoœæ jednostkowych op³at zastêpczych:

2007 rok 2008 rok

Energia ¿ó³ta 117 z³/MWh 128 z³/MWh

Energia czerwona 17,96 z³/MWh 19,32 z³/MWh

Mo¿liwe do osi¹gniêcia wp³ywy z tytu³u œwiadectw pochodzenia w zale¿noœci od inter-
pretacji URE, w naszym przypadku wynios¹:
� oko³o 8,5 mln z³ przy strukturze œwiadectw podanych w tabeli 1,
� oko³o 2,1 mln z³ gdyby wszystkie œwiadectwa by³y „czerwone”.

Podsumowanie

1. Zrealizowane zadanie inwestycyjne jest zgodne z planami polityki energetycznej Polski w zakresie:
� Rozwoju wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji. Efektem jest:

� oszczêdnoœæ energii pierwotnej (PES) oko³o 20% w porównaniu do rozdzielonego
wytwarzania energii elektrycznej i energii ciep³a u¿ytkowego,

� obni¿ka emisji gazów spalinowych do atmosfery.
� Rozwoju Ÿróde³ rozproszonych, co ma wp³yw na koszty rozwoju sieci przesy³owych

i bezpieczeñstwo energetyczne kraju.
2. Zrealizowane zadanie inwestycyjne przyczyni³o siê do osi¹gniêcia przez Koksowniê nas-

têpuj¹cych celów:
� Celu ekologicznego:

� zagospodarowano oko³o55 mln m3 gazu nadmiarowego, co ograniczy³o emisjê py³ów do
atmosfery w iloœci oko³o 65 Mg/rok,

� spalanie gazu koksowniczego na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a
cechuje siê bardzo korzystnym wskaŸnikiem emisji CO2/GJ wytworzonej energii, nawet
w porównaniu do gazu ziemnego.

� Celu energetycznego:
� osi¹gniêto w 95% pokrycie potrzeb na energiê elektryczn¹,
� osi¹gniêto w 100% pokrycie potrzeb na ciep³o u¿ytkowe.
Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej odbywa siê w skojarzeniu ze sprawnoœci¹
ogóln¹ procesu kogeneracji 50%.
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� Celu ekonomicznego:
� obni¿ono do minimum koszty zakupu energii elektrycznej. Iloœæ kupowanej energii

elektrycznej wynika z mo¿liwoœci zagospodarowania energii wytworzonej w warunkach
ci¹g³ej wspó³pracy sieci koksowni z sieci¹ przesy³ow¹ PSE.

� poprawiono efektywnoœæ zagospodarowania gazu koksowniczego liczon¹ w z³/tys. m3,
Osi¹gniêto poprawê o ponad 20%. WskaŸnik ten mówi, ¿e ka¿de tysi¹c m3 gazu
koksowniczego zu¿yte do wytworzenia energii elektrycznej w jednostce kogeneracji
przynosi dodatkowy efekt finansowy w wysokoœci 20%, w porównaniu do tego, jaki
osi¹gniêto by, gdyby tê iloœæ gazu sprzedano istniej¹cym odbiorcom.

3. Aktualne uregulowania prawne nie stwarzaj¹ wystarczaj¹cych warunków wsparcia rozwoju
rozproszonych Ÿróde³ wytwarzaj¹cych energiê elektryczn¹ i ciep³o u¿ytkowe w oparciu
o zagospodarowanie ciep³a odpadowego z przemys³owych procesów technologicznych.

Wnioski

1. Celowe jest stworzenie uregulowañ prawnych wspieraj¹cych energetykê rozproszon¹ wy-
korzystuj¹c¹ lokalne zasoby energetyczne z przemys³owych procesów technologicznych.
Adresatem wyst¹pienia winien byæ Minister Gospodarki. Koksownia PrzyjaŸñ wyst¹pi³a
z tak¹ inicjatyw¹ w sprawie zagospodarowania energii z ISCHK

2. Aktualizacji wymaga Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzeœnia 2007 r.
w sprawie sposobu obliczania danych podanych w wniosku o wydanie œwiadectwa po-
chodzenia z kogeneracji oraz szczegó³owego zakresu obowi¹zku uzyskania i przedstawienia
do umorzenia tych œwiadectw, uiszczenia op³aty zastêpczej i obowi¹zku potwierdzania
danych dotycz¹cych iloœci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej koge-
neracji, o zapisy dotycz¹ce rodzaju paliw specjalnych uznawanych za paliwa gazowe, czego
konsekwencj¹ by³oby uprawnienie do korzystania z systemu wsparcia przewidzianego
w art. 9i ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne. Proponujemy zapis:
Do gazów specjalnych, mog¹cych znaleŸæ zastosowanie w uk³adach kogeneracyjnych,
zalicza siê miêdzy innymi:
� gazy z procesów zgazowania paliw sta³ych,
� gazy syntetyczne,
� gazy z odmetanowania kopalñ,
� gaz koksowniczy,
� inne gazy odpadowe z procesów technologicznych (g³ównie hutniczych, koksowniczych

i chemicznych),
niezale¿nie od ich kalorycznoœci, dostarczanych do jednostki kogeneracji za pomoc¹ sieci
gazowej , niezale¿nie od ich przeznaczenia. Pod pojêciem sieci gazowej, niezale¿nie od jej
przeznaczenia nale¿y rozumieæ sieæ gazow¹ s³u¿¹c¹ do przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, nale¿¹ca do przedsiêbiorstwa gazowniczego lub sieci gazowe, np. techno-
logiczne nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego, w którego gestii jest jednostka
kogeneracji.
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Co-generation facility at Koksownia PrzyjaŸñ
in D¹browa Górnicza

Abstract

The paper describes issues related to execution of the power industry policy in Poland, using the
example of Koksownia PrzyjaŸñ (PrzyjaŸñ coke plant) and considering the aspect of savings of primary
fuels consumed during heat and electric energy production.

The document presents a co-generation facility that uses energy coming from recovery of heat from
the production process of coke dry cooling, as well as energy generated from burning of own coking gas.

The paper describes a way in which the coke plant determined the method of co-funding of pro-
-ecological investments related to energy production based on specific local conditions of the coke plant.

KEY WORDS: coke engineering, heat economy, combined heat and power generation (CHP)
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