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NOWE BLOKI ENERGETYCZNE OPARTE NA PALIWIE 
WĘGLOWYM I GAZIE O MOCY POWYŻEJ 400 MW, ICH ROLA  
W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM 

Streszczenie. Niniejszy artykuł opisuje aktualnie budowane i planowane do budowy 
bloki energetyczne oparte na paliwie węglowym - węglu kamiennym i węglu brunatnym 
oraz na paliwie gazowym. Głównym celem tych inwestycji jest zastąpienie wycofywanych 
bloków, by móc utrzymać zbilansowanie systemu elektroenergetycznego z odpowiednią 
nadwyżką zainstalowanej mocy. Powody wycofania pewnej ilości istniejących bloków 
podane są w dalszej części artykułu. W artykule opisano skrótowo nową technologię 
wytwarzania pary w kotłach o tzw. parametrach nadkrytycznych, podwyższających 
znacznie sprawność bloków węglowych w stosunku do technologii obecnie stosowanej. 
Artykuł ukazuje też pewne zagrożenia dla pracy bloków o poziomie mocy powyżej 
850 MW w okresie występowania tzw. dolin obciążenia dobowego systemu elektro-
energetycznego. W artykule wspomniano też o Dyrektywie unijnej IED, która nakazuje 
ograniczenia emisji szkodliwych substancji (gazów) do atmosfery, głównie chodzi tu  
o szkodliwe gazy, jak: dwutlenek siarki czy wielotlenki azotu oraz dwutlenek węgla.  

Słowa kluczowe: blok energetyczny, Krajowy System Elektroenergetyczny, wyprowadzenie mocy, 
nadkrytyczność kotłów energetycznych, Dyrektywa IED 

NEW POWER UNITS BASED ON FUEL COAL AND GAS WITH POWER 
OVER 400 MW, THEIR ROLE IN NATIONAL  ELECTRIC POWER 
SYSTEM  

Summary. This article describes the construction and the plans for the construction 
of power units based on carbon fuel - coal and lignite and the gaseous fuel. The main 
objective of these investments is to replace the withdrawn blocks to be able to maintain  
a balance of power system with adequate surplus installed capacity. The reasons for the 
withdrawal of a certain amount of existing units are described later in the article. The 
article briefly describes the new technology of steam generation in boilers of the so-
called. supercritical parameters, which increase significantly the efficiency of coal-fired 
units in relation to the technology currently used. The article presents a certain threat to 
the operation units on the level of power above 850MW at the time of the so-called (off 
peak ). valleys of daily load of the power system The article also mentioned about the 
IED European Directive, which requires the limitation of emissions of harmful substances 
(gases) into the atmosphere, mainly it is a harmful gases: as sulfur dioxide or nitrogen 
multioxides and carbon dioxide. 

Keywords: power unit, National Energy Power System, power output supercritical parameters of 
boilers, IED Directive 
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1. AKTA PRAWNE ZWIĄZANE Z EMISJAMI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI  
I  GAZÓW  DO ATMOSFERY 

1.1. Dyrektywa IED w sprawie emisji przemysłowych  

Dyrektywa ta ustanawia nowe normy emisyjne dla zakładów posiadających instalacje 

spalania, które otrzymały lub złożyły kompletne dokumenty dla uzyskania pozwolenia na ich 

emisję przed dniem wejścia dyrektywy w życie, tzw. instalacje istniejące, oraz normy 

emisyjne dla instalacji nowych, które otrzymały lub złożyły kompletny wniosek o pozwolenie 

po terminie wejścia w życie dyrektywy. Istotną zmianą, jaka ma być wprowadzona do 

polskiego prawodawstwa w związku z implementacją dyrektywy do rozporządzenia Ministra 

Środowiska, będzie agregacja mocy cieplnych kotłów podłączonych do wspólnego emitora i 

ustalanie standardów emisyjnych w odniesieniu do zsumowanej mocy źródła emisji – komina. 

Kolejną zmianą będzie możliwość traktowania, jako jedno źródło emisji, kotłów energe-

tycznych podłączonych do kilku emitorów i ustalanie standardów emisyjnych w odniesieniu 

do zsumowanej mocy kotłów podłączonych do tych emitorów. W związku z takim 

podejściem ustalane standardy emisyjne będą zdecydowanie „ostrzejsze” niż te, które byłyby, 

jak do tej pory, ustanawiane dla każdego kotła oddzielnie  

1.2. Zmiany dotyczące dyrektywy LCP (Large Combustion Plants - kotły węglowe  
 o mocy powyżej 300 MWt) 

Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do 

powietrza z dużych bloków energetycznych, nazywana Dyrektywą LCP, zostanie zastąpiona 

dyrektywą IED w dniu 1 stycznia 2016 roku. Jedną z najistotniejszych zmian będzie 

sumowanie mocy kotłów podłączonych do jednego komina. Dotychczas każdy kocioł 

traktowano jako osobną instalację. Istotnym problemem będą nowe, bardziej rygorystyczne 

standardy emisyjne SO2, NOx i pyłów, których spełnienie może stwarzać problemy niektórym 

elektrowniom i elektrociepłowniom. Dodatkowo, obowiązkowe staną się ciągłe pomiary 

stężeń SO2, NOx i pyłów dla źródeł o mocy przekraczającej 100 MWt (wyjątki to źródła  

o czasie eksploatacji < 1000 h/rok, a także kotły lub turbiny gazowe opalane gazem ziemnym 

– w zakresie SO2 i pyłów). Zostanie także wprowadzony wymóg przynajmniej jednego  

w roku pomiaru emisji całkowitej rtęci w źródłach opalanych węglem.  

Zmiany standardów  emisyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 22 kwietnia 2011 są podane w poniższych tabelach i wykresach. 
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Tabela 1 

Obecne i zgodne z Dyrektywą IED standardy emisyjne dla dwutlenku siarki 

Moc cieplna  
w paliwie 

wprowadzanym 
do instalacji 

[MWt] 

Standardy emisyjne SO2 
w mg/m3

n przy 
zawartości 6% tlenu  

w spalinach 

Standardy emisyjne SO2 w mg/m3
n przy 

zawartości 3% tlenu w spalinach 

Węgiel kamienny Paliwo ciekłe Gaz 

Obecnie 
Zgodne  

z Dyrektywą 
IED 

Obecnie 
Zgodne  

z Dyrektywą 
IED 

Obecnie 
Zgodne  

z Dyrektywą 
IED 

50 – 100 1500 400 1700 350 35 35 

100 – 300 1500 – 400 250 1700 250 35 35 

300 – 500 1500 – 400 200 1700 – 400 200 35 35 

> 500 400 200 400 200 35 35 

 

Standardy emisyjne SO2 dla źrodła o mocy >500 MW
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Rys. 1. Obecne i zgodne z Dyrektywą IED standardy emisyjne dla dwutlenku siarki 
Fig. 1. Current and comply with the directive IED emission standards for sulfur dioxide 

Analizując dane, można zauważyć zaostrzenie przepisów dotyczących emisji dwutlenku 

siarki dla obiektów, które spalają węgiel kamienny lub paliwo ciekłe. Nie następuje zmiana, 

jeśli w zakładzie jako paliwo spalany jest gaz. W przypadku spalania węgla kamiennego lub 

spalania paliw ciekłych standardy emisyjne dwutlenku siarki dla źródeł o mocy powyżej 
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500 MW zostaną zaostrzone o 50% w stosunku do obecnych standardów. Zmianie nie ulegną 

standardy emisyjne przy spalaniu gazu.   

 
Tabela 2 

Obecne i zgodne z Dyrektywą IED standardy emisyjne dla tlenków azotu 

Moc cieplna  
w paliwie 

wprowadzanym 
do instalacji 

[MWt] 

Standardy emisyjne 
NOx w mg/m3

n przy 
zawartości 6% tlenu  

w spalinach 

Standardy emisyjne NOx w mg/m3
n przy zawartości 

3% tlenu w spalinach 

Węgiel kamienny Paliwo ciekłe Gaz 

Obecnie 
Zgodne  

z Dyrektywą 
IED 

Obecnie 
Zgodne  

z Dyrektywą 
IED 

Obecnie 
Zgodne  

z Dyrektywą 
IED 

50 – 100 600 300 450 450 300 100 

100 – 300 600 200 450 200 300 100 

300 – 500 600 200 450 150 300 100 

> 500 500 200 400 150 300 100 

 

Standardy emisyjne NOx dla źrodła o mocy >500 MW
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Rys. 2. Obecne i zgodne z Dyrektywą IED standardy emisyjne dla tlenków azotu 
Fig. 2. Current and comply with the directive IED emission standards for nitrogen oxides 
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Standardy emisyjne dla NOx uległy zaostrzeniu we wszystkich przypadkach. W przy-

padku spalania węgla kamiennego standardy emisyjne tlenków azotu dla źródeł o mocy 

powyżej 500 MW zostaną zaostrzone o 60% w stosunku do obecnych standardów. Gdy 

spalane jest paliwo ciekłe, standardy emisyjne tlenków azotu dla tych samych źródeł zostaną 

zaostrzone o 62,5%. Dla paliw gazowych normy zintensyfikowane zostaną o 66,6%.   

 

Tabela 3 
Obecne i zgodne z Dyrektywą IED standardy emisyjne dla pyłów 

Moc cieplna  
w paliwie 

wprowadzanym 
do instalacji 

[MWt] 

Standardy emisyjne 
pyłów w mg/m3

n przy 
zawartości 6% tlenu  

w spalinach 

Standardy emisyjne pyłów w mg/m3
n przy 

zawartości 3% tlenu w spalinach 

Węgiel kamienny Paliwo ciekłe Gaz 

Obecnie 
Zgodne  

z Dyrektywą 
IED 

Obecnie 
Zgodne  

z Dyrektywą 
IED 

Obecnie 
Zgodne  

z Dyrektywą 
IED 

50 – 100 150 30 50 30 5 5 

100 – 300 100 25 50 25 5 5 

300 – 500 100 20 50 20 5 5 

> 500 50 20 50 20 5 5 

 

Standardy emisyjne pyłu dla źrodła o mocy >500 MW
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Rys. 3. Obecne i zgodne z Dyrektywą IED standardy emisyjne dla pyłu 
Fig. 3. Current and comply with the directive IED emission standards for dust 
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Standardy emisyjne dla pyłów nie ulegają zmianie, gdy paliwem jest gaz. W pozostałych 

przypadkach następuje zaostrzenie norm. W przypadku spalania węgla kamiennego lub 

spalania paliw ciekłych standardy emisyjne pyłu dla źródeł o mocy powyżej 500 MW zostaną 

zaostrzone o 60% w stosunku do obecnych standardów. 

Zaostrzenie standardów emisyjnych może spowodować konieczność poprawy efektywno-

ści instalacji oczyszczania spalin lub też ich całkowitą modernizację. W niektórych 

przypadkach niezbędne może się okazać zastąpienie stosowanej metody oczyszczania gazów 

odlotowych inną metodą, o większej skuteczności.  

1.3. Wnioski 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.  

w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 

kontrola) w znaczący sposób wpłynie na normy związane z ochroną środowiska, a co za tym 

idzie także na przemysł energetyczny, który musi dostosowywać się do wymogów 

środowiskowych. Największe wyzwania, jakie czekają energetykę, związane są  

z zaostrzeniem standardów emisyjnych, których znaczne obniżenie spowoduje konieczność 

modernizacji istniejących instalacji oczyszczania spalin lub też całkowitą zmianę 

stosowanych metod na inne, o większej skuteczności. Obowiązkiem staną się także ciągłe 

pomiary stężeń SO2, NOx i pyłów dla źródeł o mocy przekraczającej 100 MWt, a także 

przynajmniej jeden w roku pomiar całkowitej rtęci. Nowy dokument, jakim będą konkluzje 

BAT, także znacząco wpłynie na przemysł energetyczny. Wdrażanie usprawnień, które okażą 

się niezbędne, zostanie rozłożone w czasie dzięki mechanizmom derogacyjnym, co spowo-

duje stopniowe ponoszenie kosztów inwestycyjnych. Konkluzje BAT (Best Advantage 

Techniques  Najlepsze Dostępne Techniki) stanowić będą wyciąg z dokumentów BREF (jest 

Available Techniques Reference Dokument - Najlepszy Techniczny Dokument) i zawierać 

ich najistotniejsze elementy. Zakończenie prac nad dokumentem BREF dla LCP (i publikacja 

konkluzji) spodziewane jest na 2014 r., zatem wymagania emisyjne w nich zawarte będą 

obowiązywać po czterech latach, tj. ok. 2018 r. Ze względu na wagę sektora energetycznego 

w gospodarce państw członkowskich udało się dla niego wynegocjować pewne mechanizmy 

derogacyjne, które pozwolą rozłożyć w czasie wymagane zmiany (i co za nimi idzie – 

koszty).Wszystkie instalacje energetycznego spalania, które już posiadają pozwolenia zinte-

growane i nie będą objęte żadnymi mechanizmami derogacyjnymi, będą musiały spełniać co 

najmniej standardy określone w Załączniku V do ww. dyrektywy od 1 stycznia 2016 r.   
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Wpływ Dyrektywy IED na moc w paliwie na przestrzeni lat
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Rys. 4. Przewidywany wpływ nowych przepisów na moc w paliwie (Źródło: J. Lewandowski 

Politechnika Warszawska) 
Fig. 4. Expected impact of new regulations on power in the fuel (source: J. Lewandowski, Warsaw 

University of Technology) 
 

Analiza powyższego wykresu pozwala wywnioskować, że na przestrzeni lat moc w pali-

wie będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu. W roku 2007 moc w paliwie wynosiła około 

140 000 MW, natomiast przewidywania na rok 2050 sugerują, iż wartość ta spadnie do około 

25 000 MW na skutek mocy odstawionej przez zużycie oraz przez wdrożenie nowych 

przepisów.  

2. TECHNOLOGIA BLOKÓW NADKRYTYCZNYCH W ASPEKCIE 
 OPŁACALNOŚCI BUDOWY DUŻYCH BLOKÓW 

Słowo "nadkrytyczność" odnosi się do wielkości temperatury i ciśnienia pary, tzw. świe-

żej, na wyjściu z kotła do turbiny, skierowanej na jej część wysokoprężną. Ta para po 

wykonaniu swojej pracy jest wtórnie podgrzewana i kierowana do turbiny na pozostałe części 

ciśnieniowe (części: średnioprężna i niskoprężna turbiny). Te wielkości temperatury  

i ciśnienia pary wytwarzanej w kotle dużego bloku wahają się w zakresie temperatur 

pomiędzy 600-630oC, zaś w zakresie ciśnienia: 280-300 barów. Wytwarzanie pary o  tak 

dużych wartościach temperatury i ciśnienia wiąże się z zastosowaniem odpowiednich stopów 

stalowych (z domieszkami metali półszlachetnych, np. molibdenu i chromu), z których 

wykonane są rury kotłowe. 
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Wybór jednostek kotłowych o wyżej opisanych parametrach pozwala na uzyskiwanie 

sprawności elektrycznej bloków (w przedziale mocy elektrycznej 400-1000 MW) rzędu 45-

47%, co w porównaniu do istniejących bloków węglowych, zużywających to samo paliwo, 

jest wartością imponującą (aktualne bloki węglowe po tzw. rewitalizacji mogą osiągać 

sprawność około 34-36%). Istotnym zagadnieniem przy omawianiu bloków na parametry 

nadkrytyczne jest ich wrażliwość na wahania sprawności nie tylko z powodu efektywności 

schładzania wody chłodzącej w chłodni w zależności od temperatury otoczenia, ale przede 

wszystkim z powodu zaniżania mocy znamionowej bloków ze 100% do 40% (praca turbiny 

na ciśnieniach poślizgowych). Jest to wymóg PSE Operator dla umożliwienia pracy bloku  

w okresie doliny nocnej i popołudniowej. 

Zagadnienie to opisano na przykładzie bloku o mocy nominalnej 910 MW, który będzie 

budowany przez Tauron PE w Elektrowni Jaworzno II.  

Przy obciążeniach częściowych bloku zmianie ulegają sprawności poszczególnych 

urządzeń oraz procesów. W konsekwencji zmieniają się sprawność obiegu, sprawność kotła, 

zużycie energii na potrzeby własne i w rezultacie sprawność bloku brutto i netto. 

Zmiany te zależą od wielu czynników i konkretnych rozwiązań w ramach bloku. Poniżej 

oszacowano charakter tych zmian. 

Analiza danych bloku 910 MW 
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Rys. 5. Sprawność obiegu 
Fig. 5. Cycle efficiency 
 

Jak widać, dla układów pracujących przy ciśnieniach poślizgowych charakterystyczny jest 

istotny spadek sprawności dla obciążeń częściowych.  
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Zmiany sprawności obiegu przedstawiają się następująco:  

Obciążenie bloku 100% 90% 80% 65% 40% 

Sprawność obiegu  50.4% 50.2% 49.9% 49.1% 46.7% 

Zmiana sprawności obiegu  -0.2 pkt% -0.5 pkt% -1.3 pkt% -3.7 pkt% 

 

Sprawność kotła 

Podawane zmiany sprawności kotła w zakresie wydajności 100% - 40% mieszczą się  

w granicach  0.2 pkt %. Przełożenie tych zmian na sprawność bloku jest ok. dwukrotnie 

mniejsze. 

 

Potrzeby własne 

W odniesieniu do mocy na potrzeby własne [MW] można przyjąć modelowo, że moc ta 

obejmuje składnik stały (niezmienny wraz z obciążeniem) oraz składnik zmienny (zmienny 

proporcjonalnie wraz z obciążeniem). Relacje pomiędzy tymi dwoma składnikami zależą 

bardzo istotnie od sposobu regulacji poszczególnych urządzeń. 

W przywołanym bloku, dla przedziału obciążeń  100% - 65%, w ujęciu modelowym ok. 

20% mocy na potrzeby własne ma charakter stały, a 80% zmienny. W podanym przedziale 

obciążeń, potrzeby własne w ujęciu procentowym zmieniają się od  5.9% do 6.5%. 

Należy zwrócić uwagę, iż przywołane wielkości nie obejmują napędu pomp wody 

zasilającej (napęd turbinowy). Dla analizowanego dla PKE bloku 910 MW potrzeby własne 

są na poziomie 76 MW, w tym pompy wody zasilającej 32 MW, a pozostałe urządzenia 

44 MW. Oznacza to istotny wpływ zużycia mocy przez pompy wody zasilającej zarówno dla 

obciążenia nominalnego, jak i dla obciążeń częściowych. 

Należy zauważyć, iż przy obciążeniach częściowych pompy te pracują nie tylko na 

mniejszej wydajności, ale równocześnie na mniejszej wymaganej wysokości podnoszenia   

z uwagi na pracę bloku na ciśnieniu poślizgowym. Wpływa to w oczywisty sposób na 

pobieraną moc, gdzie istotnym czynnikiem jest sposób regulacji układu pompowego. 

 

Obliczenia wykonane w programie Thermoflow  stosowanym przez Energoprojekt 
Katowice  

Wykonano obliczenia bloku 910 MW dla kilku obciążeń częściowych. Przyjęto układ 

pracujący na ciśnieniu poślizgowym, z pompami wody zasilającej z napędem elektrycznym, 

o sprawności nominalnej bloku netto na poziomie 44%. 
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 Tabela 4  

Zmiany sprawności bloku 

Obciążenie bloku 100% 90% 80% 65% 40% 

      

Sprawność obiegu 52.14% 51.90% 51.58% 50.99% 49.28% 

Zmiana sprawności obiegu  -0.24 pkt% -0.56 pkt% -1.15 pkt% -2.86 pkt% 

Sprawność kotła 94.03% 94.16% 93,99% 93.42% 92.45 

Zmiana sprawności kotła  0.13pkt% -0.04pkt% -0.61pkt% -1.58pkt% 

Potrzeby własne 9.94% 10.12% 10.59% 11.74% 15.71% 

Zmiana potrzeb własnych  0.18 pkt% 0.65 pkt% 1.80 pkt% 5.77 pkt% 

      

Sprawność bloku brutto 49.03% 48.87% 48.48% 47.64% 45.56% 

Zmiana sprawności brutto  -0.16 pkt% -0.55 pkt% -1.39 pkt% -3.47 pkt% 

Sprawność bloku netto 44.16% 43.93% 43.35% 42.04% 38.40% 

Zmiana sprawności netto  -0.23 pkt% -0.81 pkt% -2.11 pkt% -5.76 pkt% 

 

Zmiany sprawności bloku przy obciążeniach częściowych 
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Rys. 6. Zmiana sprawności funkcji zmiany obciążenia 
Fig. 6. Changing the efficiency of the load change function 

 

Z powyższego wykresu widać, że praca bloku z 40% mocą znamionowa powoduje 

zmniejszenie jego sprawności netto aż o 6%. 
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3. KSE MUSI SIĘ DOSTOSOWAĆ DO PRZYJĘCIA NOWYCH, DUŻYCH 
 JEDNOSTEK 

Co to oznacza? Przede wszystkim konieczność rozbudowy sieci przesyłowych  

najwyższych napięć (220 kV i 400 kV) do rozdziału mocy. Dostosowanie dużych bloków 

(głównie eksploatacyjnie) do pracy z obniżoną mocą w okresach pozaszczytowych, mając  

w świadomości to, że taki reżim pracy powoduje znaczny spadek sprawności tych bloków 

(główna ich zaleta) oraz zdolności regulacyjnych. Dodatkowym plusem dla nowych, dużych 

jednostek jest to, że będą one włączane do sieci 220 i 400 kV, co powoduje ograniczenia  

w stratach przesyłowych. 

3.1. Rewitalizacja istniejących bloków 

Dla przypomnienia słowo rewitalizacja w energetyce oznacza głęboką modernizację 

istniejących bloków energetycznych (dobudowywane instalacje do wychwytu dwutlenku 

siarki. wielotlenków azotu, redukcji zapylania pyłem węglowym otaczającego środowiska, 

modernizacja turbin i kotów), która głównie służy do przedłużenia czasu pracy tych bloków, 

po spełnieniu odpowiednich standardów emisyjnych. O wyborze odpowiednich kierunków 

inwestycyjnych (rewitalizacja czy budowa nowej jednostki energetycznej) decyduje głównie 

rachunek ekonomiczny i wizja rozwoju energetyki w odległych latach. Należy jednak 

podkreślić fakt, że rewitalizacja, przykładowo, pięciu bloków po 200 MW każdy może 

przedłużyć ich pracę nawet do roku 2030, przy spełnieniu warunków (określonych wartości) 

emisyjnych, jednakże ich sprawność wcześniej podana jest na tyle niska, że ilość spalanego 

węgla oraz emisja  CO2 do atmosfery znacznie przekroczy wielkości od tych, które są 

przyporządkowane blokom (1000 MW) o wysokich sprawnościach. 

Inwestorzy, mając do wyboru nowy, wysokosprawny blok o dużej mocy, którego budowa 

jest kilkakrotnie wyższa niż rewitalizacja bloków łącznie o tej samej mocy, decydują się na 

rewitalizację, bo obawiają się w przyszłości coraz bardziej restrykcyjnego prawa ze strony 

Unii Europejskiej (podrożenie cen za emisję CO2 do atmosfery) lub mając na uwadze 

zbliżający się niedobór zainstalowanej mocy w systemie i prognozowaną przez Państwo 

politykę energetyczną, zaryzykują budowę nowych jednostek, opartą na węglu. 

Poniżej kilka przykładów rewitalizacji bloków energetycznych. 
 

 Elektrownia Bełchatów 

Blok energetyczny nr 8 w Elektrowni Bełchatów został 16 lipca przekazany do 

eksploatacji po zakończeniu kompleksowej modernizacji. Jak informuje PGE GiEK, blok 

zwiększył swoją moc osiągalną z poziomu 370 MW do wartości 390 MW. Po zakończeniu 

modernizacji bloku nr 8, moc osiągalna Elektrowni Bełchatów wzrosła do 5.382 MW. Celem 
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modernizacji bloków energetycznych 2-12  (instalacje odsiarczania spalin, wymiana 

rurociągów wysokoprężnych pary, wymiana części wysokociśnieniowych kotów, instalacji 

katalitycznej redukcji NOx) bełchatowskiej elektrowni jest przystosowanie tych bloków do 

pracy w warunkach nowych wymagań ekologicznych oraz przedłużenie żywotności do 

320000 h pracy. Ponadto, przez realizację modernizacji zwiększy się dyspozycyjność bloków, 

a tym samym zmniejszy awaryjność. PGE GiEK podaje, że w związku z podniesionymi 

parametrami bloków zwiększy się ich sprawność, co pozwoli obniżyć emisje CO2 o ok. 100 

tys. ton/rok w odniesieniu do jednego bloku. Nakłady, jakie ponosi PGE GiEK Oddział 

Elektrownia Bełchatów na spełnienie wymogów emisyjnych, tj.: obniżenia NOx poniżej 

200 mg/Nm3 oraz pyłu poniżej 50 mg/Nm 3 po roku 2015 oraz wydłużenia żywotności 

bloków energetycznych o kolejne ok. 25 lat to ok. 800 mln zł na 1 blok dla bloków 

modernizowanych 7 do 12. 

 
 Elektrownia Dolna Odra 

Zespół Elektrowni Dolna Odra (ZEDO) w Nowym Czarnowie koło Gryfina ma 

zainstalowanych 8 bloków po 200 MW. Aktualnie 6 z nich pracuje, 2 są w rozsypce po 

awariach. Z tych 6 bloków 2 są przeznaczone do derogacji, czyli maksymalna dopuszczalna 

ilość godzin pracy to 17 500 godzin w okresie 2016-2023. Na 4 pozostałych blokach 

dokonano rewitalizacji: nowe instalacje do redukcji SO2 oraz odazotowania NOx, 

współspalanie biomasy w ilości 10%, modernizacja turbin. W wyniku tego uzyskano większą 

moc znamionową bloków o około 6%, polepszono ich sprawność o 4% oraz wydłużono 

żywotność (dyspozycyjność) do 2035 roku. 

 
 Elektrownia Rybnik 

Grupa EDF rozpoczyna projekt "Nowy Rybnik", którego celem jest utrzymanie aktualnej 

mocy wytwórczej elektrowni na poziomie blisko 1800 MW. Pozwoli on przeprowadzić 

modernizację urządzeń, przedłużyć ich żywotność i ograniczyć wielkość emisji do atmosfery. 

W ramach projektu, którego koszt szacowany jest na ponad 350 mln euro (blisko 1,4 mld zł), 

zmodernizowanych zostanie 8 bloków rybnickiej elektrowni. Inwestycja wpłynie na poprawę 

wydajności operacyjnej zakładu, wydłużenie jego żywotności do 2030 roku, a także dostosuje 

go do norm środowiskowych wprowadzonych dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych 

(IED), która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku. Projekt "Nowy Rybnik" obejmuje 

odazotowanie spalin, inwestycje wydłużające żywotność wszystkich urządzeń zakładu,  

a także odsiarczanie spalin w blokach 1-4. Projekt przewiduje ponadto budowę oczyszczalni 

ścieków i stacji demineralizacji wody. Pozwoli na blisko czterokrotne zmniejszenie emisji 

tlenków siarki oraz na ponaddwukrotne ograniczenie emisji tlenków azotu i pyłu, 

przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza. Prace będą realizowane przez 

okres 4 lat - od 2014 do 2018 roku.  
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Rys. 7. Planowane wyłączenia bloków (materiały źródłowe Energoprojektu Katowice) 
Fig. 7. The planned shutdown of blocks (source materials Energoprojekt Katowice) 

W tabeli 5 i na rys. 8 podano plany budowy nowych bloków, według Warunków 

Przyłączeniowych do Systemu Elektroenergetycznego, wydanych przez PSE Operator. 

 Tabela 5 
 

Elektrownia MW Rok budowy 

Głogów 45 2013 
Polkowice 45  

Stalowa Wola 430 2015 
Włocławek 430 2016 
Bydgoszcz 430 2017 

Gorzów 135  
Kozienice B11 1000  

Łagisza 430 2018 
Pomorzany 240  

Puławy 890  
Żerań 430  

Blachownia 874  
Jaworzno II B4 910  

Opole B5 900 2019 
Turów B11 460  
Opole B6 900 2020 

Elektrownia jądrowa 1000 2026 
Elektrownia jądrowa 1000 2028 
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Rys. 8. Plan budowy nowych mocy  (rok oddania inwestycji do eksploatacji) 
Fig. 8. The plan to build new capacity (the year of put into exploitation) 
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