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Zakończenie  
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Elektrowni Połaniec 

2016 
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Zakup  

przez  

Enea S.A. 

SPALANIE BIOMASY 
 Uzyskanie energii z biomasy to  

oszczędność nośników energii pierwotnej  

 Zmniejszenie emisji 

 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 

energii 

 Zwiększenie bezpieczeństwa 

energetycznego poprzez dywersyfikację 

źródeł energii 

 Zmniejszenie szkód związanych  

z wydobyciem paliw konwencjonalnych  

ZIELONY BLOK 1.2 mld zł 
• Zielony Blok został światową premierą dedykowanego 

kotła fluidalnego o mocy 447MWt opalanego w 100% 

biomasą w proporcjach: 20% Agro, i 80% leśna 

• Nie opracowano wcześniej technologii dla takiego 

rodzaju mieszaniny biomasy 

• Z technicznego punktu widzenia kocioł z fluidalnym 

złożem cyrkulacyjnym (CFB) zapewnia najlepsze 

wydajności  

ze znaczącą redukcją emisji do atmosfery 

 

PHOENIX 1.1 mld zł 
 Podniesienie ekonomiki i 

niezawodności  Elektrowni  

     (wzrost mocy bloków z 225  

      na 242 MW) 

 Przedłużenie żywotności 

Elektrowni o kolejne 20 lat 

 Dostosowanie parametrów 

emisyjnych  do przyszłych 

regulacji środowiskowych 

 

Innowacje redukujące wpływ wytwarzania energii na środowisko 



WYSPOWA 

ODBUDOWA ZASILANIA KSE  

Ogólna charakterystyka Bloki konwencjonalne Zielony Blok 

Moc netto 1510 MW  (Bloki konwencjonalne) 190 MW (Zielony Blok) 

Paliwo Węgiel kamienny &  Biomasa Biomasa  

Paliwa / logistyka Kolej -wagony (węgiel; biomasa)      &      Samochody ciężarowe 
(biomass) 

Kolej -wagony  (biomasa)    &       Samochody ciężarowe   
(biomasa) 

Żużycie paliw  Węgiel kamienny – ok. 3.5 Mt/rok (Q=20,Gji/t) 

 Biomasa – 0.5 Mt/rok (współspalanie) 

Mieszanka biomasy: 
(Q= 9 GJi/t; AGRo Q=16 GJi/t) 

 Biomasa – 1,45 MT/rok 

Mieszanka biomasy: 
(80% zrębka_Q=10GJi/t; 20% Agro  Q= 14GJi/t) 

Otwarty system chłodzenia Rzeka Wisła 

Instalacje  
(z uwagi na Ochronę Środowiska) 

 Wspólna instalacja odsiarczania deSOx na blokach #2-#7 
 5 instalacji SCR na bloach #2-#7 ( #5 -2019) 

 Zielony Blok z  instalacją SnCR 

Wymogi środowiskowe (prawne)  NOx: < 200 mg/Nm3  

 SOx: < 200  mg/Nm3  

 Pyły < 20Mg/Nm3 

 NOx: 150 mg/Nm3 (bez używania instalacji SnCR ) 

 SOx: 150  mg/Nm3  

 Cząstki stałe : 5, Mg/Nm3 

Układ nawęglania Kolej-> Hałdy -> Koparko - zładowarka> Przenośniki węgla -

>Zasobniki  
X 

System dostarczania biomasy 

Kolej lub transport samochodowy -> Magazyn -> Ładowarka > Przenośniki-> Linia podawania paliwa 

Zakład przygotowania Biomasy – Enea Bioenergia 

Instalacja odpopielania 
(automatyczna) automatyczna instalacja 

2 krytyczne wspólne instalacje Odsiarczanie  ( deSOx  )    i         układ transportowy paliw :  węgla i biomasy 

Charakterystyka instalacji 
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Blok # 1 Blok # 2 Blok # 3 Blok # 4 Blok # 5 Blok # 6 Blok # 7 Zielony Blok 

Uruchomienie /Phoenix 
1979/2012 

*der. 
1980/2013 1980/2014 1980/2014 1981/(2019*) 1982/2014 1983/2013 2012 

Dostarczanie energii Operator PSE (obowiązek świadczenia publicznego)   nJWCD 

Elastyczność paliw Węgiel  90%/ Biomasa 20% (Agro& drzewna)  
Biomasa 100%  

(Agro 20% & 80% 
drzewna) 

Kocioł pyłowy, dwuciągowy ,naturalna cyrkulacja, wtórny przegrzew 

kocioł fluidalny, złoże , 
naturalna cyrkulacja,  
trzyciągowy, wtórny 

przegrzew 

Cykliczność Około 250 uruchomień /7 bloków 3÷5 uruchomień / rok 

Elastyczność /możliwości 
Zdolność do  pracy w obciążeniu podstawowym, średnim i maxymalnym ; praca w przeciążeniu, praca wyłącznie na potrzeby własne. 

Zdolność do pracy wyspowej (Bloki: 1,2,3,4). 
                base load 

Podłączenie do  Sieci 110kV 220kV 400kV 

Gradient przyrostu  mocy 
 

2MW/min 
 możliwe 

4MW/min 

2MW/min 
 możliwe  

4MW/min 

2MW/min 
 możliwe 

4MW/min 

2MW/min 
 możliwe 

4MW/min 

2MW/min 
 możliwe  

4MW/min 

2MW/min 
 możliwe  

4MW/min 

2MW/min 
 możliwe  

4MW/min 

8MW/min 
 

Dyspozycyjność 
( aktualnie 2017) 

85 % 92 % 92 % 92 % 85 % p 92 % 92 % 90 % 

Maximum Techniczne  
Pmax   /  netto (brutto)  

209 (225) 226 (242) * 223 (242) * 221 (242) * 204 (225) 221 (242) * 221 (239) * 190 (205) 

Minimum Techniczne - 
Pmin  / netto (brutto)  

120 (129) 129 (140) 119 (129) 119/129 * 
119/129 
78 (89)* 

146 (160) 165 (170) 75 (82) 

Sprawność netto 36% 38,3% ** 38,3% ** 38,3% ** 36% pre Phnx 38,3% ** 38,3% **  39%  

Sprawność netto 
przy  Pmin.  

32,8% 33,1% 33,1% 32,8% 32,8% 33,1% 33,1% 33,1% 

Człony ciepłownicze 2 x 70MWth przy 200
o
C (zimna szyna) 

Aspekty techniczne 



Wymagania w zakresie biomasy 

WYSPOWA 

ODBUDOWA ZASILANIA KSE  

ZIELONY PROGRAM- Instalacje techniczne biomasy drzewnej 
Zgodnie z polityką ochrony środowiska Unii Europejskiej, celem Polski jest produkcja 15% energii ze źródeł 

odnawialnych do roku 2020. Przewidując wzrost popytu na energię ze źródeł odnawialnych, od 2001 roku 

pracowaliśmy nad zwiększaniem produkcji energii z OZE w ramach tak zwanego  

ZIELONEGO PROGRAMU.  

 

 
1. 2001, 2002 –Start projektu „Biomasa – paliwo energetyczne” -  testy współmielenia biomasy drzewnej i węgla  

Cel testów:  

• Zdobycie informacji i doświadczeń czy jest możliwe współmielenie i współspalanie biomasy leśnej z węglem 

• Określenie optymalnego rozmiaru zrębków biomasy leśnej współmielonej i współspalanej z węglem 

 

2. 2003 – zbieranie informacji i doświadczeń na temat urządzeń do rozdrabniania drewna, przygotowanie zapytania ofertowego na 

wykonanie kompleksowej instalacji do rozładunku, magazynowania, rozdrabniania i dozowania biomasy do węgla 

 
 

 
3. 23 styczeń 2004 – podpisanie kontraktu z 

konsorcjum: MEKRO sp. z o. o. (Polska) – 

METSO PAPER PORI OY (Finlandia) na 

wykonanie w systemie „pod klucz” instalacji 

do rozładunku, magazynowania, 

rozdrabniania i dozowania biomasy do 

węgla o wydajności 500 tys. t/rok 

 

4. 5 wrzesień 2004 – podanie do kotła 

pierwszych zrębków - uruchomienie 

instalacji do przygotowania i podawania 

zrębków drewna odpadowego.  

 

5. 2006 - budowa dodatkowej linii do 

rozdrabniania drewna wyposażonej w rębak 

bębnowy o wydajności 250 tys. t/rok 
 

Budowa rębaka głównego Camura 

Budowa silosu  

buforowego 

biomasy 



Wymagania w zakresie biomasy 

ZIELONY PROGRAM- Instalacje techniczne biomasy agro 
Aby spełnić wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14/08/2008 w sprawie zmniejszenia 

ilości biomasy leśnej współspalanej z węglem przy jednoczesnym wzroście udziału biomasy 

pochodzenia rolniczego (agro) dostosowano instalację biomasy do obsługi biomasy agro o nową linię 

rozładunku, przygotowania, obsługi i składowania biomasy agro.  

5. 2007 – wykonanie linii do podawania biomasy agro o wydajności 70 tys. t/rok  

Pionowy 

przenośnik 

kubełkowy 

Zasobnik biomasy 

 z przenośnikiem 

śrubowym 

Waga 

przenośnikow

a 



Wymagania w zakresie biomasy 

ZIELONY PROGRAM- Instalacje techniczne biomasy agro 

9 

6. 2008-2010 - budowa instalacji do rozładunku, magazynowania i podawania biomasy agro o wydajności 330 tys. t/rok  

Cel: 

• Zapewnienie wymaganego prawem udziału biomasy agro  w ogólnej ilości spalanej biomasy 

• Zapewnienie odpowiedniego magazynu dla biomasy agro  

• Zwiększenie ilości spalanej  biomasy agro  

• 10 silosów magazynowych  o pojemności 2 500 m3 

• Systemy ochrony:  przeciwpożarowe, przeciwwybuchowe. 

Kruszenie  

brykietów 

Odpylnia  1 

Stanowisko 

rozładunku 

samochodó

w 

Odpylnia 2 
Silosy magazynowe 

Transport  

z silosów 

Odpylnia 3 

Transport  do silosów 



Bezpieczeństwo w zakresie ATEX 

Podstawowe elementy systemu 

ochronnego HRD/SRD  to: 

  

a)centrala sterująca układami tłumienia             

i odsprzęgania wybuchów 

b) detektory; po jednym w komorze mielenia      

i komorze pirytowej 

c) zestaw butli HRD: 

 jedna  butla HRD na kanale 

gorącego powietrza do młyna 

 jedna  butla HRD na komorze 

pirytowej  

 dwie butle HRD na komorze  

mielenia, 

 jedna  butla HRD na odsiewaczu 

d)zestaw butli SRD:  

 jedna butla SRD na rurze zsypowej,  

 dwie butle SRD na pyłoprzewodach 

(po jednej na każdym). 



 Współspalanie biomasy z węglami o wysokiej kaloryczności powodowało zwiększone 

szlakowanie i osadzanie się popiołu na rurach parownika, przegrzewaczach pary 

pierwszego ciągu i międzyciągu.  

 Przyczyny - węgle w klasie 24 posiadają duża zawartość CaO i małą zawartość krzemionki 

SiO2 - co powodowało obniżenie temperatury mięknięcia i płynięcia popiołów. 

 

 Po rozpoznaniu przyczyn podjęto decyzję o 

konieczności mieszania węgli w klasie 24 z 

węglami w klasie 20/19 na placach 

węglowych (w stosunku 1/1) przez co 

uzyskano mieszankę węgla średnio  w klasie 

22 z udziałami CaO i SiO2 nie 

powodującymi w swoich skutkach 

szlakowania kotłów.  

 

 

 W chwili obecnej posiadamy zdmuchiwacze 

parowe i armatki wodne,  po projekcie 

Feniks. 

Trudności eksploatacyjne – szlakowanie kotłów 



Problemy w eksploatacji młynów węglowych 

 Uległ zmianie charakter pracy zespołów młynowych podczas procesu mielenia mieszanki węgla 

i zrębków drzewnych. Ponadto, zmieniły się warunki panujące wewnątrz młyna - zjawisko 

odkładania się zrębków w komorze mielenia i komorze zabieraków. 

 Na skutek tych zmian w czasie eksploatacji młynów  zaobserwowano większą niż dla węgla 

liczbę zapłonów mieszanek paliwowo-powietrznych w czasie ruchu oraz w czasie odstawiania 

zespołów młynowych.  

 

 

 

 

Przyczyny - odkładanie się biomasy w 

komorze mielenia i komorze pirytowej . 

 

Środki zaradcze: 

  W sekwencji odstawiania ZM -wydłużono 

czas odstawiania zespołu młynowego do 

rezerwy. 

  W procedurze uruchomienia ZM - obniżono 

warunek temperatury mieszanki pyło - 

powietrznej na załączenie młyna z 95°C na 

70°C. 

Komora pirytowa 



2009  – prace studialne nad projektem Zielonego 

Bloku 

3/03/2010  – podpisanie Kontraktu 

07/2010  – rozpoczęcie prac na terenie budowy 

7/03/2011  – podpisanie Kontraktu na modernizację 

turbiny 

14/11/2011  – wyłączenie z ruchu bloku nr 8 

02/02/2012  – próba ciśnieniowa kotła 

17/08/2012  – podanie pary na turbinę 

31/12/2012  – COD 

31/03/2013  – Świadectwo Przekazania 

 

Innowacyjność 

Projektu 

Zielony Blok jest światową premierą dedykowanego kotła fluidalnego o mocy 447 

MWth opalanego w 100% biomasą w proporcjach 20% agro, 80% leśna. Nie 

opracowano wcześniej technologii dla takiego rodzaju mieszaniny biomasy. 

Umożliwia to wykorzystanie agresywnych chemicznie rodzajów biomasy ze znaczącą 

redukcją emisji do atmosfery.  

Kamienie milowe projektu Zielonego Bloku 

ZIELONY BLOK 
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Kocioł 

fluidalny Magazyn 

biomasy agro 

Magazyn biomasy 

drzewnej 

Model układu przygotowania i podawania biomasy  

do Zielonego Bloku 



Zalety Zielonego Bloku 



Kluczowe wskaźniki wydajności Zielonego Bloku 
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Czerwiec 2010 

Galeria budowy  

Zielonego Bloku 

w Połańcu 

Wrzesień 2010 Listopad 2010 

Listopad 2010 

Lipiec 2011 

Lipiec 2011 

Wrzesień 2011 Marzec 2012 

Wrzesień 2012 

Wrzesień 

2012 
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