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PGNiG TERMIKA SA

PGNiG TERMIKA SA to spółka z sektora elektroenergetycznego w Grupie Kapitałowej 
PGNiG. Spółka zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz energii 
elektrycznej. PGNiG TERMIKA to największy wytwórca ciepła i energii elektrycznej w 
skojarzeniu.

Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego w Polsce ciepła, które 
dociera do 70 procent warszawiaków i 60 procent mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i 
Michałowic. Dzięki produkcji w kogeneracji PGNiG TERMIKA zapewnia pokrycie około 65 
procent całkowitego zapotrzebowania stolicy na energię elektryczną 
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Biomasa w PGNiG TERMIKA SA

• Biomasa wykorzystywana jest w 2 
elektrociepłowniach:

�EC Żerań
�EC Siekierki

• Roczne zużycie biomasy wynosi 
ok. 170 tys. ton

• Technologia to tzw. współspalanie • Technologia to tzw. współspalanie 
biomasy z węglem

Struktura paliw i innych no śników energii pierwotnej zu żytych do wytwarzania 
energii elektrycznej w PGNiG TERMIKA w 2011 r.  

Biomasa

Węgiel kamienny

Mazut



Regulacje prawne dot. współspalania biomasy

15%
100%

• Ograniczenie spalania biomasy pochodzenia leśnego w energetyce w celu ochrony 
zasobów leśnych oraz innych gałęzi przemysłu drzewnego

• Konieczność zwiększenia wykorzystania biomasy niele śnej: z rolnictwa (np. słoma), 
rośliny energetyczne (wierzba, topola, miskant), odpady z przemysłu przetwarzającego 
produkty rolne (np. łuski, łupiny)

Portfel biomasy 2012
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Wpółspalanie biomasy z w ęglem

• ścieżka węglowa

węgiel

biomasa
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Mieszanina
węgla i biomasy
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EC  Żerań w kotłach OFz 450 EC Siekierki w kotłach OP



Biomasa pochodzenia le śnego w EC Żerań

• Zapisy koncesyjne – pochodzenie biomasy

• biomasa pochodzenie le śnego – drewno li ściaste oraz drewno iglaste

• Nomenklatura – źródło pochodzenia, klasyfikacja, formy handlowe 
oraz wła ściwo ści fizykochemiczne 

• Przewodnik metodyczny ICHPW Zabrze

• Norma PN-EN 14961:2010

• Norma PN-EN 14588:2011

• Treść Umów – o świadczenia Dostawców

• Badania biomasy – analizy 

• Audyty Dostawców



Rozliczenie zu żytej biomasy – Załącznik nr 3 do 
wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia OZE



Klasyfikacja oraz wła ściwo ści biomasy le śnej w 
formie zr ębków w EC Żerań

Parametr
Oznaczenie wg PN-EN 

14961-1
Jednostka Parametry graniczne

Źródło 
pochodzenia

(klasyfikacja)

1.1 Drewno z lasów

1.2.1
Produkty i pozostałości z przemysłu drzewnego 

niepoddane obróbce chemicznej

Forma handlowa Zrębka

Wymiary (P) P45A

Procentowy 
udział 

masowy 
[w-%]

Główna frakcja
(min. 75 w-%)

Drobna frakcja, w-
% (<3,15 mm)

Gruboziarnista frakcja, (w-%),
max. wymiar ziarna

Wymiary (P) P45A

[mm] 8 ≤ P ≤ 45 ≤ 8%
≤ 6% > 63

max.  3,5% > 100
wszystkie < 120

Wilgo ć
(stan roboczy)

M20, M25, M30, M35, M40, 
M45, M50, M55

w-% ≤ 55%

Popiół
(stan suchy)

A0.5, A0.7, A1.0, A1.5, A2.0, 
A3.0

w-% ≤ 3 %

Gęsto ść 
nasypowa

(stan roboczy)

BD250, BD300, BD350, 
BD400, BD450, BD450+

kg/m3 ≥ 270

Warto ść opałowa 
(stan roboczy)

Q MJ/kg 12,5 ≥ Q ≥ 7,5;

Azot
(stan suchy)

N0.3, N0.5, N1.0 w-% ≤ 0,8%

Chlor 
(stan suchy)

Cl0.02, Cl0.03, Cl0.07 w-% ≤ 0,05%

Siarka 
(stan suchy)

w-% ≤ 0,10%



Zakupy biomasy

Roczny plan zużycia biomasy w elektrociepłowni �

� % wypełnienia planowanych dostaw umowami ramowymi z opcją  +/- 10%

• Umowy ramowe ≥ 12 miesięcy
- przetargi
- konkurs ofert

• Umowy typu SPOT ≤ 12 miesięcy

kontraktacja vs zu życie

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Umowy ramowe Umowy SPOT



Odbiory biomasy

•Wg ściśle ustalonego 
harmonogramu miesięcznego

•Odbiór 24h

•Transport tylko samochodowy 

• Ograniczona zdolność 
magazynowania na terenie EC

• Ograniczenia w ruchu po 
Warszawie dla samochodów 
ciężarowych

• Infrastruktura kolejowa nie 
pozwala na przyjęcia zrębków tą •Transport tylko samochodowy 

(tzw. hakowce, z ruchomą 
podłogą, samowyładowcze)

•Ocena wizualna

•Próbobranie – analiza wł. lab

pozwala na przyjęcia zrębków tą 
drogą

• Problem zanieczyszczeń, 
wtrąceń, nadziarna itp. 



Transport do elektrociepłowni

Biomasa w postaci zr ębków Wilgotno ść

50% 15%

80-90 m3 zrębki (25 - 50 mm)

300-350 kg mokrej masy na 1 m3
22-25 t 13,2 t

2012-06-17

1111

Samochód 80-90m 3 masy 
netto dostawy, typu 
ruchoma podłoga, 

rozładunek 15-30 minut



Wyznaczanie jako ści dostarczonej biomasy

1 dzień dostawy 2 dzie ń dostawy 7 dzie ń dostawy

(…)

P1            P2             P3
P1    P2          P3           P4 P1            P2

•Pobór próbki z ka żdego 
samochodu

•Uśrednianie metod ą 
kwartowania

•Oznaczenie jako ści dobowej

•Certyfikowani próbobiorcy

•Przechowywalnia próbek 
dobowych

•Akredytowane laboratorium –

P1,P2,P3 ����Q1, M1 P1,P2,P3,P4 ����Q2, M2 P1,P2 ����Q7, M7

Qśr = (Q1*M1 + Q2*M2 +…+Q7*M7) 
(M1 + M2 +…+M7) 

Max. 5 dni roboczych od 7 dnia 
dostaw

Termin płatno ści 14 dni

•Akredytowane laboratorium –
LABIOMEN

Jakość oznaczana z dokładno ścią do 1 kJ/kg !!!



Rozliczenia z Dostawc ą

• Masa towaru - waga zakładu

• Średnioważona wartość opałowa - własne lab. akredyt.

• Stawka za energię w biomasie - umowa 

• Okres rozliczeniowy

�M [Mg]

�Qśr [GJ/Mg]

�C [Zł/GJ]

� tydzień

Wartość dostawy w danym okresie rozliczeniowym (tydzie ń):

PLN = ∑M * Qśr * C



Doświadczenia i obserwacje technologiczne

• Częściowo – niska jakość biomasy (w tym istotne 
zanieczyszczenia)

• Blokowanie systemów przesiewania i przenośników (przypadki 
zniszczeń) przez nadwymiarowe kawałki, kamienie

• Blokowanie krat przesiewających, podajników rotacyjnych kotłów
• Blokowanie i zniszczenia krat wibracyjnych odżużlania i 

odpopielania kotłów fluidalnych OFz (el. metalowe, spiekanie)
• Spiekanie, blokowanie lejów zasypowych kotłów OFz

• Dotychczas brak istotnej sedymentacji w kotle lub na rurach 
przegrzewacza (spodziewane ze względu spiekanie i 
sedymentację związków pierwiastków alkalicznych z biomasy 
nieleśnej)

• Wpływ na parametry popiołów lotnych, żużla dennego
(możliwe niedotrzymanie norm, zmienne parametry)

• Spodziewany wpływ na instalacje odsiarczania deSOx , 
odazotowania de NOx , parametry gipsu z deSOx



Jakość zrębków le śnych – dotychczasowe 
doświadczenia

zrębki le śne w PGNiG TERMIKA

-  -  -  -  
241,63 

- 
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• w ci ągu przeszło 5 lat w EC Żerań zużyto przeszło 350 tys. ton zr ębków pochodzenia le śnego

zależność jako ści od wilgoci - 2011 

y = -196,88x + 19366
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Średniowa żona jako ść – 12,5 GJ/Mg

Wilgo ć – 35%



Jakość zrębków le śnych – dotychczasowe 
doświadczenia

• zrębka nie spełniaj ąca wymaga ń (nadziarno) zmniejsza wydajno ść podawania 
biomasy w instalacji

• konieczno ść zwiększenia ilo ści osób obsługi instalacji



Jakość zrębków le śnych – dotychczasowe 
doświadczenia

• Wtrącenia metaliczne �
„niszczenie” złoża fluidalnego 
w kotle



Instalacja do podawania biomasy
wczoraj i dzi ś



Co dalej? Legislacja

• Projekt ustawy OZE 



Co dalej? Nowe instalacje

• Przebudowa kotła w EC Siekierki na kocioł dedykowany 
do spalania 100% biomasy. 80% udział zrębków leśnych 
tj. 260 tys. ton rocznie



Co dalej? Nowe instalacje

• Zastąpienie ponad 100-letniej ciepłowni, >150 MWt

• EC wolna od emisji CO2 <> redukcja emisji CO2 >150 kton/rok

• Nowe źródło zasilające rosnące miasto i zapotrzebowanie ciepła

• Zwiększenie produkcji zielonej energii



27 
ha

21 ha, >200km 

90 
ha

100km

Lokalizacja plantacji, Umowy z 2010-11

35
ha

20 ha, IUNG Puławy

21 ha, >200km 

25 ha

70 
ha

Bez kontraktu

Założone w 2011

Założone w 2010 r.120 ha



Umowa kontraktacji dla rolników

• Długoterminowa umowa kontraktacji na 15-17 lat (odpowiednio 5 zbiorów)

• Dofinansowanie założenia plantacji
• 1. Pokrywamy koszty sadzonek i nasadzeń

• 2. Dofinansowanie dla Rolnika: (2 raty po ∼1200 PLN/ha)

• Pokrycie kosztów zbioru z rozdrobnieniem w oparciu

o umow ę z Operatorem

• Gwarancja odbioru całej wyprodukowanej biomasy• Gwarancja odbioru całej wyprodukowanej biomasy

• Wykonanie nasadzeń; zbioru biomasy przez Operatora
• 13.000 – 14.000 sadzonek/ha (dwurzędzie co 150cm)

• Sprawdzone, zarejestrowane w COBORU/CPVO odmiany wierzby

• 5 zbiorów (co 3-4 lata, dopuszczone co 2gi rok)

• Zbiór wierzby zmechanizowany (zrębki L<35mm)

• Ustalona w zależności od odległości transportu stała cena biomasy PLN/GJ (zł/t) 
indeksowana wskaźnikiem inflacji corocznie w okresie 17 lat, zapewniająca 
opłacalność



Dziękuję za uwagę

Wiktor Nowak
wiktor.nowak@termika.pgnig.plwiktor.nowak@termika.pgnig.pl


