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Ekologia w PGNiG TERMIKA 

Ciepło w zgodzie z naturą 

 

Produkcja ciepła i energii elektrycznej może być coraz bardziej przyjazna dla 

środowiska. Dobrych dowodów dostarczają elektrociepłownie warszawskie należące 

do PGNiG TERMIKA. Zakłady na Żeraniu, Siekierkach, Woli, Kawęczynie i Pruszkowie  

przeszły głęboką metamorfozę – dostosowały swoje technologie do wymogów norm 

ekologii. W planach rozwoju firmy dbałość o środowisko ma znaczenie priorytetowe.  

Radykalną poprawę spowodowało zarówno stosowanie wysokowydajnych filtrów, jak też 

zaawansowanych  technologii odsiarczania i redukcji tlenków azotu. Dotyczy to również  

utylizacji odpadów, czego przykładem jest przetwarzanie wychwytywanych ze spalin 

związków siarki  w gips syntetyczny. Jedną z dróg prowadzących do celu jest także 

dywersyfikacja paliw. Obok węgla kamiennego, spalanego z rosnącym udziałem biomasy, 

nadchodzi czas na gaz. Planowane i rozpoczynane właśnie projekty inwestycyjne to 

instalacje kogeneracji gazowej.  

Przynależność do Grupy Kapitałowej PGNiG nadała przyspieszenia tym projektom. Na 

szczególną uwagę zasługują też przedsięwzięcia nowatorskie, jak oddanie na Siekierkach do 

użytku pierwszego w Polsce akumulatora ciepła. Wszystkie te działania są niezwykle  

kosztochłonne, przy czym niektóre projekty korzystają z dopłat Unii Europejskiej. Do tej pory 

fundusze unijne zasiliły firmę kwotą 100 mln złotych. Wydatkowane kwoty są  jednak 

znacznie większe. Tylko w roku 2012 PGNiG TERMIKA zainwestowała w  ochronę 

środowiska 268 milionów złotych.   Odpowiada to przeciętnemu poziomowi nakładów 

ponoszonych w ostatnich latach. Rezultatem jest odczuwalne zmniejszenie oddziaływania  

na  środowisko naturalne aglomeracji warszawskiej. Emisje dwutlenku siarki, tlenków azotu, 

pyłu są we wszystkich zakładach znacznie niższe, niż wymagają obowiązujące normy. 

Poniesione nakłady  zwracają się z upływem czasu w postaci niższych opłat za korzystanie 

ze środowiska.   

Akumulator ciepła 

Akumulator ciepła w Elektrociepłowni Siekierki to zbiornik o średnicy 30 metrów i wysokości 

47 metrów, który gromadzi energię cieplną w postaci gorącej wody w czasie, kiedy 

zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze (w środku dnia), a oddaje energię wtedy, gdy 

zapotrzebowanie rośnie (rano i wieczorem). W ten sposób akumulator wyrównuje pracę 

elektrociepłowni w cyklu dobowym, umożliwiając produkowanie energii cieplnej przez 

bardziej efektywne jednostki oraz powiększa zakres pracy urządzeń w kogeneracji.  

Praca akumulatora daje wymierne korzyści ekologiczne, technologiczne i ekonomiczne. 

Pozwalając ograniczyć konieczność interwencyjnego uruchamiania rezerwowych kotłów 

wodnych powoduje zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym ogranicza emisję 

zanieczyszczeń i dwutlenku węgla. Inwestycja wykorzystuje doświadczenia skandynawskie i 

jest unikatowym, pierwszym tej skali rozwiązaniem zastosowanym w Polsce. Została 
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zrealizowana w niespełna 15 miesięcy, a jej koszt wyniósł 52 miliony złotych. Akumulator 

pracuje od marca 2009 roku, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne Warszawy. Ilość 

energii, jaką można w nim zgromadzić, wystarcza do jednoczesnego ogrzania ok. 25 tysięcy 

mieszkań przez całą dobę. 

Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin (MIOS) w EC Siekierki 

Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin (MIOS) w Elektrociepłowni Siekierki została oddana 

do użytku  we wrześniu 2011 roku (I etap) oraz w maju roku 2012 (całość). Umożliwia 

zmniejszenie o 90 % emisji dwutlenku siarki z 8 kotłów objętych inwestycją, to znaczy o ok. 8 

tys. ton w ciągu roku. Ponadto uzyskano zmniejszenie emisji pyłu oraz innych substancji 

zawartych w spalinach. Jest to największa tego typu inwestycja zrealizowana w polskich 

elektrociepłowniach. Jej koszt to 489 mln złotych, w którym mieści się 40 mln zł dotacji Unii 

Europejskiej (ok. 8 proc.).    

Proces oczyszczania spalin realizowany jest według wysokosprawnej klasycznej, mokrej 

metody wapienno-gipsowej. Jest to jedna z najczęściej stosowanych w energetyce metod 

odsiarczania spalin. Sercem tej technologii są absorbery, w których zachodzi proces 

intensywnego przemywania zasiarczonych spalin cieczą płuczącą (zawiesina mączki 

kamienia wapiennego),.  W efekcie  powoduje to rozpuszczanie niepożądanego SO2 i jego 

reakcję chemiczną z sorbentem. Rezultatem końcowym procesu jest użytkowy  produkt – 

gips syntetyczny. Ze względu na swoją wysoką czystość nadaje się do dalszego 

zastosowania, m. in. w przemyśle cementowym i budowlanym. Obok walorów ekologicznych 

instalacja daje także korzyści ekonomiczne pozwalając na spalanie znacznie tańszych 

wysokozasiarczonych gatunków węgla. 

Instalacja Selektywnej Katalitycznej Redukcji tlenków azotu (SCR) w EC Siekierki 

Instalacja selektywnej, katalitycznej redukcji tlenków azotu SCR jest jedną z pierwszych 

tego typu inwestycji realizowanych w Polsce. W ramach projektu w Elektrociepłowni 

Siekierki od roku 2010 budowane są cztery niezależne systemy SCR dla czterech 

podstawowych urządzeń wytwórczych, jakimi są 300 megawatowe kotły OP-430. Trzy 

instalacje są aktualnie  gotowe. Dwie pracują od roku 2012, a trzecia od 13 stycznia 2013 

roku. Czwarta ruszy w grudniu tego roku. Podział prac na etapy wynikał z konieczności 

zapewnienia ciągłości dostaw ciepła dla Warszawy. W efekcie od  2014 roku emisja tlenków 

azotu z zakładu zostanie zredukowana o ok. 30%. 

Proces oczyszczania spalin odbywa się poprzez reakcję podawanego w bezpiecznym 

stężeniu amoniaku z tlenkami azotu zawartymi w spalinach. W wyniku  tej reakcji szkodliwe 

tlenki azotu (NOx) redukowane są do obojętnego dla atmosfery  azotu (N2) i pary wodnej 

(H2O). Metoda jest bezodpadowa i gwarantuje wysoki stopień redukcji NOx.  Spełnia przy 

tym też wymagania BAT – doboru najlepszej dostępnej technologii (ang. Best Available 

Techniques). 

Całość przedsięwzięcia kosztowała 180 mln zł, z czego blisko 30 proc. (52 mln) pochodzi z 

funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 

Program wyciszeń w Elektrociepłowni Siekierki 
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Od roku 2010 w Elektrociepłowni Siekierki zintensyfikowano prace mające na celu 

eliminację źródeł hałasu poprzez ekranowanie lub modernizację głośnych urządzeń, jak 

wentylatory, sprężarki czy układy  pompowe. Stosowane zaawansowane technologie 

ochrony środowiska, takie jak odsiarczanie czy odazotowanie spalin wiążą się z 

koniecznością budowy nowych obiektów, które nie pozostają obojętne akustycznie dla 

otoczenia. Przyjęty program wyciszeń będzie więc  kontynuowany. W latach 2013-2014 

wymienione zostaną również niektóre transformatory, a pozostałe z nich  będą ekranowane. 

Aktualnie trwa  montaż  ekranu akustycznego przy ul. Kobylańskiej. 

Zamknięcie składowiska popiołów przy ul. Myśliborskiej w 2016 roku 

W kolejnych latach  ważnym wydarzeniem będzie finalizacja zamknięcia składowiska 

popiołów przy ul. Myśliborskiej. Prace związane z rekultywacją terenu dobiegają końca. 

Docelowo odzyskane zostanie 50 hektarów dawnego składowiska popiołów. Najpierw 

usunięto składane tam wcześniej odpady paleniskowe, przetwarzając je na neutralne dla 

środowiska kruszywa służące do budowy dróg. Wyrobiska wypełniono jakościową ziemią  z 

wykopów pochodzących z realizowanych równolegle wielkich inwestycji warszawskich, np:  

budowy Oczyszczalni Czajka, Mostu Północnego czy metra. Powstają w ten sposób nowe 

tereny dla dalszego komercyjnego wykorzystania. 

 

ISO 14001 

Od roku 2007 funkcjonowanie PGNiG TERMIKA wspierane jest Systemem Zarządzania 
Środowiskowego opartego o wymagania międzynarodowej  normy ISO 14001. Skuteczność 
działania sytemu zarządczego potwierdzana jest corocznie niezależnymi audytami i 
stosownym certyfikatem. Audyt certyfikacyjny, czyli ocenę skuteczności funkcjonowania 
wdrożonego Systemu zarzadzania  przeprowadziła międzynarodowa firma audytorska Det 
Norske Veritas. Doskonalenie pracy służb eksploatacyjnych wszystkich elektrociepłowni 
wymuszają  przeprowadzane kilka razy w roku  audyty wewnętrzne. Audyty potwierdzają  
skuteczność  i  prawidłowość funkcjonowania Systemu.  Efektem jest wczesne 
identyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska i natychmiastowe ich usuwanie.  

 

 

 

 

 

 

 


