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Executive Summary
1) Jednym z najważniejszych problemów społecznych ostatnich lat jest smog, który
negatywnie wpływa na gospodarkę, środowisko oraz na ludzkie zdrowie. Dane
WHO z 2016 r. pokazują, że w co najmniej 153 polskich miejscowościach średnie roczne stężenia pyłów PM2,5 były wyższe niż te zalecane przez Światową Organizację Zdrowia. Średnie roczne limity PM10 zostały przekroczone aż w 146
miejscach.
2) Dostrzegając skalę wyzwań, polski rząd podejmuje starania na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza. W tym kontekście należy wspomnieć
m.in. o uruchomionych programach Czyste Powietrze, Stop Smog, a także o rozwiązaniach legislacyjnych, które mają na celu ograniczenie możliwości spalania
w piecach paliw o niskiej jakości. Rządowa polityka antysmogowa koncentruje
się przede wszystkim na rozwoju sieci gazowych, ciepłowniczych oraz termomodernizacji domów.
3) Warto jednak zauważyć, że w Polsce jest wiele regionów potrzebujących natychmiastowej poprawy jakości powietrza, gdzie nie jest możliwe i opłacalne ekonomicznie dostarczanie ciepła sieciowego lub gazu. W takich lokalizacjach należy
znaleźć alternatywne lub komplementarne rozwiązania.
4) Wielka Brytania i Republika Irlandii zmagały się z podobnymi co Polska problemami z niską emisją. Ich doświadczenia wskazują, że paliwa bezdymne mogą
odgrywać istotną rolę w ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza. Upowszechnienie ich stosowania przyczyniło się bowiem do poprawy jego jakości. To z kolei wpłynęło na spadek liczby zachorowań na choroby układu krążeniowo-oddechowego. W rezultacie zmniejszyła się liczba przedwczesnych zgonów wywołanych przez smog.
5) Paliwa bezdymne znacząco obniżają emisję szkodliwych substancji z domowych
kominów. Cechują się również wysoką wartością opałową w porównaniu do nieprzetworzonego węgla kamiennego. Ich zastosowanie nie wymaga zakupu nowych kotłów, ponieważ mogą być one spalane praktycznie we wszystkich ich rodzajach. Dlatego też nawet w tych miejscach, gdzie planowane jest zastąpienie
dotychczasowych urządzeń na paliwa stałe instalacjami zasilanymi gazem lub ciepłem sieciowym, paliwa bezdymne mogą przyczynić się do natychmiastowej poprawy jakości powietrza w okresie przejściowym.
6) Wykorzystanie paliw bezdymnych może być korzystne nie tylko z punktu widzenia poprawy jakości powietrza oraz poziomu zdrowia publicznego, lecz także
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dla gospodarki. Możliwa jest bowiem produkcja paliw bezdymnych przy wykorzystaniu polskiego miału węglowego. Węgiel o takim uziarnieniu ma największy udział w krajowym wydobyciu. Po przetworzeniu (w postaci brykietów bezdymnych) może on uzupełnić niedobory polskiego węgla dobrej jakości na rynku opałowym.
7) Jednym z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju polskiego górnictwa jest
produkcja paliw bezdymnych przy jak największym wykorzystaniu krajowego
węgla. Wytwarzając tego typu paliwa z miału węglowego, Polska może zostać liderem w tym segmencie na rynku środkowoeuropejskim.
8) Obecnie w Polsce trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem wymogów jakościowych dla paliw stałych, w tym dla paliw bezdymnych (definiowanych w
projekcie nowelizacji Ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw
jako „produkty w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki termicznej
węgla kamiennego przeznaczone do spalania”). Wśród proponowanych norm
znajduje się parametr wprowadzający ograniczenie zawartości części lotnych do
10%. Byłby to najniższy wskaźnik w Europie, w której paliwa bezdymne dopuszczone do obrotu zawierają do 18% części lotnych.
9) Ustanowienie tak niskiego limitu dla zawartości części lotnych dla paliw bezdymnych (do 10%) może uniemożliwić ich upowszechnienie. Spełnienie tego wymogu może skutkować  wysoką ceną takiego materiału opałowego (cena za tonę
może wynieść ponad 1400 złotych). Cena ta będzie przewyższać możliwości finansowe większości polskich konsumentów. Co ważne, problematyczne będzie
również użytkowanie takiego paliwa w warunkach domowych (trudne w rozpaleniu, generujące zbyt wysokie temperatury dla większości kotłów zainstalowanych w Polsce, o wysokiej emisji tlenku węgla).
10) Mając to na uwadze, zasadnym wydaje się wprowadzenie osiemnastoprocentowego limitu dla zawartości części lotnych w paliwach bezdymnych. Umożliwiłoby to udostępnienie polskim konsumentom paliwa o unikalnych parametrach
spalania (m.in. emisji pyłów zredukowanej 5-krotnie w porównaniu z węglem
sortymentu kostka, wartości kalorycznej na poziomie 32 MJ/kg) i w rozsądnej
cenie. Szacuje się, że cena takiego paliwa bezdymnego nie przekroczyłaby 1000
złotych za tonę. Swój relatywnie niski koszt zawdzięczałyby znacznemu wykorzystaniu miałów węglowych w produkcji. To z kolei przyniosłoby korzyści dla polskiego górnictwa.

7

Polski węgiel 2.0. Paliwa bezdymne vs. smog raport

8

Polski węgiel 2.0. Paliwa bezdymne vs. smog raport

WSTĘP
W ostatnim czasie jakość powietrza w Polsce stała się jednym
z głównych tematów dyskusji publicznej. Mimo że smog nie jest
zjawiskiem nowym, to przez wiele lat jego znaczenie było marginalizowane. Problem ma charakter wielowymiarowy i dotyczy
zarówno kwestii społecznych, ekonomicznych, jak i politycznych.

Polska dusi się smogiem
Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) dzienne stężenie zawieszonych cząstek stałych
nie powinno przekraczać: dla PM2,5 – 25 μg/m3, a dla
PM10 – 40 μg/m3. Również według WHO średnie roczne limity dla PM2,5 wynoszą 10 μg/m3, a dla PM10 –
20 μg/m3. Jednak zgodnie z normami przyjętymi przez
Unię Europejską dopuszczalne limity sięgają odpowiednio: PM2,5 – 25 μg/m3 (średniorocznie), PM10 – 50 μg/
m3 (codziennie) i 40 μg/m3 (średniorocznie).
Dane WHO z 2016 r. pokazują, że w co najmniej 153 polskich miejscowościach średnie roczne stężenia PM2,5
były wyższe niż te przez nią zalecane. Średnie roczne limity PM10 zostały natomiast przekroczone w 146 miejscach1. W dniu 22 lutego 2018 r. Europejski Trybunał
Sprawiedliwości stwierdził w swoim orzeczeniu, że w latach 2007–2015 w Polsce w 35 strefach przekroczony
został dopuszczalny dzienny limit stężenia PM10 w UE,
a w 9 strefach – limit roczny2.

1.
2.
3.
4.
5.

Według wyliczeń Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Polsce w 2016 roku w porównaniu z rokiem 2015 zanotowano 5,2-procentowy wzrost
wielkości emisji pyłów drobnych frakcji PM2,5. Zdaniem Ośrodka największy wpływ na tę zmianę miał
wzrost zużycia węgla kamiennego i drewna w gospodarstwach domowych3. Podobną tendencję zaobserwowano w przypadku pyłu zawieszonego PM10. Jego emisja
wzrosła o ok. 4 procent4. To powoduje, że Polska niestety znajduje się w czołówce państw, które mają poważny problem z jakością powietrza. Jak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia, spośród 50 miast
w Unii Europejskiej o najgorszej jakości powietrza aż
36 to miasta polskie5. W tym kontekście należy również
zwrócić uwagę na główne źródła odpowiadające za ten
stan rzeczy. Według wyliczeń Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii domowe piece są odpowiedzialne
w Polsce za 91 proc. emisji pyłu zawieszonego PM10. Ponadto jako jedno ze źródeł smogu wskazywane są również spaliny motoryzacyjne. O skali problemu świadczą

WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database (update 2016),  http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180019en.pdf
Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMZLO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2015–2016, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania emisjami w Polsce, Warszawa 2018 rok, s. 10.
Ibidem, s. 14.
WHO Global Ambient Air Quality 2018 (update), źródło URL: http://www.who.int/airpollution/data/cities/en/,
[dostęp: 19.05.2018].
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koncentracja benzopirenu w europie, [ng/m3]

Źródło: Europejska Agencja Środowiska, Air quality in Europe - 2015 report
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dane z raportu Europejskiej Agencji Środowiska. Co roku
z powodu zanieczyszczeń powietrza w 41 państwach europejskich przedwcześnie umiera ponad 460 tys. osób,
z czego w Polsce aż 48 tys. osób6. Z kolei według ekspertów w konsekwencji złej jakości powierza przeciętny Polak umiera o rok wcześniej7.
Mimo upływu czasu Polska nadal dusi się od smogu.
Przez wiele lat żaden z rządów nie podjął skutecznych
działań i nie wdrożył rozwiązań systemowych, które
przyczyniłyby się do poprawy jakości powietrza w kraju.
Dopiero w 2017 roku Mateusz Morawiecki jako pierwszy premier Polski po transformacji ustrojowej w exposé
zwrócił uwagę na konieczność walki ze smogiem. – Czyste powietrze to wyzwanie cywilizacyjne. Miarą tego,
czy Polska jest naprawdę dojrzałym krajem. […] Dym
z palenia w piecu śmieciami nie ulatuje do nieba. Ten pył
trafia do płuc naszych i naszych dzieci – mówił8.
W tym kontekście warto również spojrzeć na koszty, ale
nie tylko te społeczne i zdrowotne. Jak wynika z wyliczeń
Komisji Europejskiej, wydatki na działania w obszarach
oddziaływania smogu w przypadku Polski wynoszą 26
mld euro rocznie, a koszty opieki zdrowotnej związane
z występowaniem smogu przekraczają 88 mln euro rocznie9. Ponadto nie należy zapominać o groźbie kar, które
mogą zostać nałożone na nasz kraj w efekcie orzeczenia

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stwierdził
on, że Polska naruszyła przepisy dotyczące jakości powietrza i nie przestrzegała dziennych i rocznych dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu10. Wobec czego ostateczne koszty „obsługi smogu”
mogą jeszcze wzrosnąć.

Program Czyste Powietrze
Za dotychczasowy brak skutecznej polityki w tym zakresie Polska płaciła wysoką cenę. Sytuację mają poprawić
działania rządu zmierzające do poprawy jakości powietrza, wśród których należy wymienić m.in. Program Czyste Powietrze. Składa się on z czternastu elementów.
Jednym z najważniejszych jest określenie standardów
emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe. Według szacunków w Polsce jest ok. 3,5 mln pieców spalających paliwa o niskiej jakości, tzw. kopciuchów, które w sezonie
grzewczym emitują do atmosfery 60 kg pyłów. Zgodnie
z przyjętymi regulacjami nie można już produkować kotłów, które nie spełniają ścisłych kryteriów dotyczących
ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Z kolei jak
przekonuje resort przedsiębiorczości i technologii, od

6.

Eksperci: Z powodu zanieczyszczeń powietrza umieramy o rok wcześniej, źródło URL: https://www.cire.pl/item,150836,1,3,4,0,312992,0,eksperci-z-powodu-zanieczyszczen-powietrza-umieramy-o-rok-wczesniej.html, [dostęp 19.05.2018].
7. Ibidem.
8. https://www.premier.gov.pl/expose-premiera-mateusza-morawieckiego-stenogram.html, [dostęp: 19.05.2018].
9. Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej. Sprawozdanie na temat państwa – Polska,
Bruksela 03.02.2017 r., SWD (2017) 53 final.
10. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23055723,trybunal-ue-polska-zlamala-przepisy-dotyczace-jakosci-powietrza.html, [dostęp: 19.05.2018].
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1 lipca 2018 r. nie będzie można też wyprzedawać tych, które zostały wyprodukowane przed zmianą przepisów. Istotnym elementem Programu jest ustalenie norm jakościowych dla paliw stałych. Ostatnio do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zawiera on regulacje wprowadzające instytucję świadectwa jakości paliw stałych,
które dawać będą konsumentom informacje dotyczące poziomu kaloryczności
i jakości kupowanych przez nich paliw stałych. W tym kontekście warto przypomnieć, że jeszcze w 2017 roku Komisja Europejska stwierdziła, że „uderzający
jest fakt, że mimo tak poważnego problemu w kwestii jakości powietrza, Polska
jest jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej bez żadnych norm dotyczących paliw stałych sprzedawanych na rynku”11.

Ubóstwo energetyczne
Mówiąc o smogu, warto wskazać, że ma on także wymiar społeczny. Polacy
palą w piecach paliwami o bardzo niskiej jakości (muły czy flotokoncentraty)
ze względu na fakt, że są one znacznie tańszym źródłem pozyskania ciepła.
Istotnym problemem jest zjawisko tzw. ubóstwa energetycznego, czyli sytuacja, gdy gospodarstwo domowe ma trudności w zaspokojeniu swoich potrzeb
energetycznych z powodu niskiego dochodu lub charakterystyki mieszkania.
Jak wynika z wyliczeń Instytutu Badań Strukturalnych, mimo że jego zasięg ulega zmniejszeniu, to nadal 4,6 mln osób, czyli 12,2 procent mieszkańców Polski boryka się z tym problemem. Warto zaznaczyć, że 25 procent osób dotkniętych tym zjawiskiem stanowią emeryci i renciści12. W tym celu w ramach Programu Czyste Powietrze prowadzone są prace analityczne nad uruchomieniem
mechanizmu sfinansowania przez administrację publiczną (rządową i samorządową) całości kosztów termomodernizacji domów osób najbardziej potrzebujących. To wskazuje na obecność silnego związku pomiędzy walką z ubóstwem
energetycznym i smogiem.

11. Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska… , op. cit.
12. http://ibs.org.pl/news/infografika-i-filmy-nt-ubostwa-energetycznego/, [dostęp: 19.05.2018].
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W tym kontekście warto wspomnieć o zainaugurowanym pod koniec lutego Programie Stop Smog, którego głównym celem jest wsparcie termomodernizacji budynków. Zgodnie założeniami w 22 z 33 polskich miast,
które znajdują się na liście 50 ośrodków najbardziej odczuwających skutki smogu, ma zostać zrealizowany program pilotażowy13. Według zapowiedzi przedstawicieli
rządu do końca maja zostanie uchwalona nowela ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji, która da podstawę do uruchomienia 180 mln zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Cały program ma
kosztować ok. 750 mln złotych. Głównymi beneficjentami mają być gospodarstwa domowe o dochodach poniżej minimum socjalnego korzystające z paliw stałych
dla potrzeb ogrzewania, a termomodernizacja ma objąć około 15–16 tys. domów. Inwestycje mają ruszyć
w sierpniu14,15.
Jak zapowiadają przedstawiciele rządu, Polska chce rozwiązać problem smogu do 2027 roku. W tym celu postara się sięgnąć po środki unijne z perspektywy finansowej 2021–2027. Niewykluczone, że uda się stworzyć
specjalny program operacyjny dla Polski – Czyste Powietrze. Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na walkę ze smogiem uruchomił
pieniądze na obecną perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Na ten cel od lutego do
grudnia 2017 roku w skali miesiąca kontraktowano 100
milionów złotych16. Fundusz ma pełnić rolę głównego
źródła finansowania programów antysmogowych. Według zapowiedzi do 2020 roku ma on dysponować ponad 11 mld złotych.

Istotnym elementem walki ze smogiem jest także redukcja emisji pochodzącej z transportu. W tym celu realizowany jest program elektromobilności, a także wykorzystywania paliw alternatywnych, m.in. gazu.
Warto również odnotować wysiłki rządu zmierzające na
upowszechnienia wykorzystania innych źródeł ogrzewania, m.in. energii elektrycznej czy gazu. W pierwszym
przypadku na uwagę zasługuje wprowadzona przez czołowe polskie koncerny energetyczne tzw. taryfa antysmogowa, która ma zachęcić do instalacji ogrzewania
elektrycznego. Jeżeli gospodarstwo domowe postanowi zwiększyć zużycie energii w celach grzewczych bądź
po to by naładować samochody elektryczne, to w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00 może liczyć na niższe ceny energii. W tym kontekście należy wspomnieć,
że według danych Głównego Urzędu Statystycznego gospodarstwa w Polsce odpowiadają za 27 procent zużywanej energii17.

Potrzebny rozwój ciepłownictwa
Istotnym elementem walki ze smogiem jest rozwój sieci ciepłowniczych, które pozwolą na zastąpienie indywidualnych źródeł grzewczych wykorzystujących paliwa
o niskiej jakości. Według dostępnych danych ciepłownictwo scentralizowane zasila ok. 43 procent gospodarstw domowych. Z uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej i w przemyśle wskaźnik ten przekracza 50 procent18. Niemniej jednak jak wynika z raportu Urzędu Regulacji Energetyki o energetyce cieplnej,

13. https://www.mpit.gov.pl/media/51971/Miasta_termomodernizacja_23.pdf, [dostęp: 19.05.2018].
14. https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/rusza-rzadowy-program-termomodernizacjipolskabezsmogu-2018-2027, [dostęp: 19.05.2018].
15. http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1299933,morawiecki-ruszamy-z-programem-termomodernizacji.html, [dostęp: 19.05.2018].
16. https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/salek-miesiecznie-na-walke-ze-smogiem-kontraktujemy-ok-100-mln-zl,804155.
html, [dostęp: 19.05.2018].
17. Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 roku, Główny Urząd Statystyczny, s. 86.
18. https://biznesalert.pl/gaz-smog-gazterm-2018-relacja/, [dostęp: 19.05.2018].
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w 2016 roku długość sieci ciepłowniczych w Polsce wynosiła 20 744,9 km.19 W tym kontekście warto odnotować fakt, że w latach 2002–2016 obserwowany jest systematyczny wzrost rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych20. Pozytywny wpływ na ten wskaźnik może
mieć rozważanie przez rząd ustawowego obowiązku
przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczych.
Na to wszystko należy nałożyć politykę Ministerstwa
Energii, dla którego jednym z priorytetów jest rozwój
sieci ciepłowniczych. Według resortu równie istotne jest
stworzenie optymalnych warunków do rozwoju wysokosprawnej kogeneracji i wypracowanie optymalnych rozwiązań prawnych, skutkujących zwiększeniem wykorzystania energii elektrycznej na cele grzewcze na obszarach, gdzie brak jest możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych21. Te ostatnie mogą przyczynić się nie tylko do likwidacji białych plam na gazowej mapie Polski, ale
i do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Jak zakłada strategia Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016–
2022, celem jest likwidacja białych plam na gazowej
mapie Polski. Według stanu na koniec 2015 roku stopień gazyfikacji gmin w Polsce wyniósł 57,81 procent.
Do 2022 roku wskaźnik ten wyniesie 60,79 procent22.
Do tego czasu na przebudowę systemu gazowniczego
w Polsce spółka chce przeznaczyć 11,3 mld złotych.

19.
20.
21.
22.
23.

Polska stawia na węgiel
Mówiąc o walce z zanieczyszczeniami powietrza, warto również zwrócić uwagę na strukturę sektora energetycznego w Polsce, który jest oparty o węgiel. W marcu 2018 roku Instytut Spraw Publicznych opublikował
raport „The Transformation of the Polish Coal Sector”,
w którym podsumował działalność sektora górniczego
w latach 1990–2015. Wynika z niego, że w tym czasie
liczba osób zatrudnionych w górnictwie spadła z 388 tys.
do 98 tys.23. Tendencja ta utrzymywała się w kolejnych
latach i według stanu na koniec 2017 roku w sektorze
górniczym w Polsce pracowało 82 717 osób, z których
63 721 pod ziemią. Na uwagę zasługuje również fakt, że
spada liczba kopalń. Na początku lat 90. XX wieku było
ich 70, a według stanu na rok 2015 pozostało tylko 3024.
Mimo zaostrzającego się kursu polityki energetycznoklimatycznej Unii Europejskiej do 2030 roku udział węgla w naszym miksie energetycznym ma wynosić co najmniej 60 proc. Natomiast do 2050 roku ma docelowo
osiągnąć 50 procent25. To pokazuje, że sektor górniczy
pozostaje istotny z punktu widzenia gospodarki Polski
i nie można go zastąpić w sposób rewolucyjny i zakazać
wykorzystywania węgla. Mogłoby to spowodować negatywne skutki społeczne i ekonomiczne. Zwłaszcza w regionach górniczych, np. na Śląsku.

Energetyka cieplna w liczbach – 2016, URE, Warszawa sierpień 2017 r., s. 11.
Ibidem, s. 22.
http://www.imi.mg.gov.pl/node/27920, [dostęp: 19.05.2018].
Strategia Narodowego Operatora Systemu Dystrybucji Paliwa Gazowego na lata 2016–2022.
A. Szpor, K. Ziółkowska, „The Transformation of the Polish Coal Sector”, Instytut Spraw Publicznych, styczeń 2018
r., s. 3.
24. D. Ciepela, „Raport o polskim górnictwie: wielki spadek zatrudnienia i wydobycia”, źródło URL: http://gornictwo.wnp.pl/raport-o-polskim-gornictwie-wielki-spadek-zatrudnienia-i-wydobycia,319249_1_0_0.html, [dostęp:
19.05.2018].
25. http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1114069,tchorzewski-w-2050-r-50-procentowy-udzial-wegla-w-miksieenergetycznym.html, [dostęp: 19.05.2018].
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Środki podjęte przez rząd w celu zwalczania zanieczyszczenia powietrza poprzez termoizolację budynków, wymianę kotłów lub rozwój sieci grzewczych,
a także stosowanie alternatywnych opcji ogrzewania budynków należy uznać
za krok we właściwym kierunku. Wymagają one jednak większej intensyfikacji
działań. Warto zauważyć, że w Polsce jest wiele regionów, w których konieczna jest natychmiastowa poprawa jakości powietrza, jednak nie jest możliwe
i opłacalne ekonomicznie dostarczanie ciepła sieciowego lub dostaw gazu do
tych obszarów. W takich lokalizacjach należy znaleźć alternatywne lub komplementarne rozwiązania.
W tym celu ważne może być dokonanie przeglądu polityk antysmogowych
wdrażanych w krajach UE, w których spalanie paliw stałych jest nadal popularnym źródłem ogrzewania. Dlatego też w raporcie postanowiono przeanalizować rozwiązania wdrożone w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Doświadczenia tych
krajów doprowadziły do upowszechnienia tak zwanych paliw bezdymnych,
między innymi poprzez ustanowienie stref bezdymnych na obszarach miejskich. Ta polityka bardzo skutecznie redukuje smog przy minimalnych kosztach zarówno dla rządów, jak i konsumentów.
Biorąc powyższe pod uwagę, można założyć, że stosowanie paliw bezdymnych
może odgrywać istotną rolę w procesie poprawy jakości powietrza na obszarach, na których rozwój sieci ciepłowniczej lub infrastruktury gazowej nie jest
technicznie możliwy i ekonomicznie uzasadniony, ale także tam, gdzie nadal
planowane jest pozostawienie kotłów na paliwa stałe jako źródło ciepła dla
gospodarstw domowych (niezależnie od tego czy przewidywana jest modernizacja istniejącej infrastruktury grzewczej, czy nie). Te rodzaje paliwa gwarantują natychmiastową poprawę jakości powietrza dzięki znacznie zmniejszonemu poziomowi emisji dymu i pyłu zawieszonego. W związku z tym można je
również stosować jako paliwa przejściowe w tych miejscach, w których paliwa
stałe mają być zastąpione innymi źródłami ciepła. W przypadku takich obszarów często konieczne jest natychmiastowe zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Paliwa bezdymne mogą być stosowane w prawie wszystkich typach
kotłów, więc wykorzystanie ich w takich miejscach może być skutecznym narzędziem do obniżenia poziomu smogu. W przypadku takich obszarów, często
konieczna jest natychmiastowa redukcja zanieczyszczenia powietrza. Paliwa
bezdymne mogą być stosowane niemal we wszystkich typach kotłów grzewczych, dlatego wprowadzenie ich w takich lokalizacjach może stanowić efektywne narzędzie ograniczające niską emisję.
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Jak zatem skutecznie i natychmiastowo poprawić jakość powietrza w miejscach, w których nie ma alternatywy dla paliw stałych? Jak można wykorzystać paliwa bezdymne? Temu poświęcony będzie poniższy raport, który stanowi próbę:
1) przeglądu dobrych praktyk w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości
powietrza w wybranych krajach Unii Europejskiej,
2) analizy korzyści z zastosowania i możliwości wykorzystania w Polsce paliw
bezdymnych.
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1. Przegląd dobrych praktyk
w wybranych krajach Unii Europejskiej
w zakresie poprawy powietrza
W drugiej połowie XX wieku problem kiepskiej jakości powietrza, z którym konfrontuje się obecnie wiele
polskich miast, wystąpił w dużym natężeniu na terenie
Wysp Brytyjskich, obejmując swoim zasięgiem zarówno Wielką Brytanię, jak i Irlandię. Wielka Brytania została najbardziej dotknięta tym zagrożeniem na początku lat 50., podczas gdy smog o największym natężeniu
nawiedził Irlandię w latach 80. W obu krajach wystąpiły również okresy bardzo dużej koncentracji zanieczyszczeń w konkretnym miejscu i w krótkim okresie, powodując gwałtowny wzrost zachorowań na choroby płuc,
intensyfikację objawów chorobowych, a w konsekwencji śmierć setek osób.
Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii główną przyczyną wysokich poziomów zanieczyszczeń powietrza
było masowe wykorzystywanie przez przemysł i gospodarstwa domowe stałych paliw opartych głównie na węglu kamiennym. Ich spalanie wiąże się z emisją do atmosfery bardzo dużych ilości szkodliwych substancji,
a w czasach największych brytyjskich i irlandzkich problemów nie istniały jeszcze technologie pozwalające na
skuteczne filtrowanie emitowanego dymu. Siłą rzeczy
największa ilość paliw opartych o węgiel spalana była
w piecach o kiepskiej jakości.

Wielka Brytania – doświadczenia
z walką ze smogiem
Dni pomiędzy 5 a 9 grudnia 1952 r. przeszły do historii
Londynu ze względu na rekordowy smog, który wystąpił
wówczas nad miastem. W Londynie pojawiła się gęsta
mgła, rezultatem której było znaczące obniżenie temperatury powietrza. Reakcją na gwałtowne ochłodzenie

było zwiększenie spalania węgla w celach grzewczych,
a to z kolei, w połączeniu z emisją fabryk i samochodów, doprowadziło do rekordowych poziomów zanieczyszczeń powietrza. Zostało ono skażone wielkimi ilościami szkodliwych gazów i pyłu węglowego, a sytuację
komplikował dodatkowo fakt, że znaczna część spalanego w Londynie węgla była fatalnej jakości. Powszechnie odwoływano imprezy masowe, jednak częste występowania mgły w Londynie i nieświadomość co do rangi zagrożenia sprzyjały bagatelizowaniu problemu przez
mieszkańców. W rezultacie tylko pomiędzy 5 a 9 grudnia 1952 r. w skutek komplikacji oddechowych wywołanych smogiem zmarło w Londynie 4 tysiące osób. Zgony z powodu ostrej niewydolności oddechowej odnotowywano jeszcze przez kilka najbliższych tygodni. Szacuje
się, że poziom zanieczyszczeń zarejestrowany na początku grudnia 1952 r. doprowadził łącznie do śmierci ok. 12
tys. osób. Z tego powodu występujący wówczas smog
zwykło nazywać się „wielkim smogiem londyńskim”26.
Opisanie londyńskiego smogu oraz analiza jego skutków
stała się przyczyną powszechnego zainteresowania tematem zanieczyszczeń powietrza w państwach Europy
Zachodniej. Rozmiar tragedii, której doświadczył Londyn, nie mógł również pozostać bez reakcji brytyjskich
władz państwowych. Wielki smog doprowadził do rozpoczęcia prac nad ustawą o czystym powietrzu, przyjętą w 1956 r. Był to pierwszy brytyjski akt prawny mający na celu ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery, obowiązujący na terenie całego kraju27 (akt prawny
w tym zakresie obowiązujący wyłącznie na terenie Londynu został przyjęty przez władze miejskie w 1954 r.).

26. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2542315.stm
27. https://www.metoffice.gov.uk/learning/learn-about-the-weather/weather-phenomena/case-studies/great-smog
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Głównym celem ustawy z 1956 r. było ograniczenie szkodliwego wpływu emisji pochodzących ze spalania węgla przez przemysł i w gospodarstwach domowych. Ustawa przyznawała władzom lokalnym uprawnienie do kontroli emisji
dymów, pyłów, miałów i oparów z zakładów przemysłowych i pieców. Oprócz
tego władze lokalne zyskały możliwość tworzenia na podległych sobie terenach Stref Kontroli Dymu (ang. Smoke Control Areas), wewnątrz których gospodarstwa domowe nie mogły emitować do atmosfery żadnych szkodliwych
substancji lotnych. Od tego czasu Strefy Kontroli Dymu zostały ustanowione
w większości brytyjskich miast borykających się z problemem zanieczyszczeń.
Przełożyło się to na wzrost popularności ogrzewania gazowego oraz znaczące
zmiany w strukturze brytyjskiego przemysłu.
Kontynuacją realizacji założeń ustawy z 1956 r. było przyjęcie w 1968 r. drugiej
brytyjskiej ustawy o czystości powietrza. Jej wiodącym celem było zwalczanie
emisji do atmosfery związków siarki. By to osiągnąć, wprowadzono obowiązek
budowy w zakładach przemysłowych emitujących takie substancje kominów o
określonej wysokości, tak by emisja dokonywała się możliwie najwyżej, a przez
to rozprzestrzeniała się nad jak największym obszarem (w miejsce punktowej
kondensacji wysokich ilości zanieczyszczeń).
Równolegle z narzędziami kontrolnymi wprowadzono system zachęt finansowych, mający nakłonić Brytyjczyków do zastępowania palenisk węglowych
gazowymi instalacjami grzewczymi. Podejmowano również działania na rzecz
upowszechnienia centralnego ogrzewania i ograniczenia ilości domowych
pieców.
Obydwie ustawy dedykowane czystemu powietrzu zostały w 1993 r. ujednolicone w jeden akt prawny, który wraz z wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami wykonawczymi zapewnia bieżącą kontrolę administracyjną nad emisyjnością gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem dwutlenku siarki, dioksyn, furanów i pyłów.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, władze lokalne mają możliwość objęcia Strefą Kontroli Dymu części albo całości podległego sobie obszaru. Na terenie Stref całkowicie zabroniona jest emisja dymu z jakiegokolwiek kotła, pieca bądź komina, z wyłączeniem sytuacji, w których ze szczegól-
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nie uzasadnionych powodów podlegają one administracyjnemu wyłączeniu. Zabrania się również wykorzystywania paliw nieposiadających odpowiednich certyfikatów i niespełniających norm obowiązujących na terenie kraju. Każdorazowe naruszenie przepisów zagrożone jest grzywną wynoszącą 1000 funtów.
Decyzję w zakresie dopuszczenia określonych paliw do
użytkowania na terenie Strefy Kontroli Dymu podejmuje sekretarz stanu ds. środowiska, żywności i obszarów
wiejskich (ang. Secretary of State for Environment, Food
and Rural Affairs, EFRA). Jest ona zatwierdzana w rozporządzeniu i ma zastosowanie zarówno do paliw importowanych na teren Strefy, jak i pozyskanych na jej obszarze. Do paliw dopuszczonych do użytkowania i obrotu zalicza się min.:
• paliwa gazowe,
• elektryczność,
• paliwa bezdymne i niskoemisyjne28.
Jeśli chodzi o paliwa bezdymne i niskoemisyjne, rozumie
się pod tym pojęciem paliwa stałe, które podczas spalania nie emitują widocznego dymu (ilość emitowanego
przez nie dymu nie przekracza 10 g na godzinę). Do paliw takich zaliczają się:
• antracyt,
• koks,
• węgiel drzewny,
• brykiet z paliwem heksaminowym,
przy założeniu, że spełniają one wymogi w zakresie emisyjności (tylko paliwa spełniające wymogi dopuszczane
są do obrotu).
Oceny w zakresie dopuszczalności do obrotu i użytkowania dokonuje się dla określonych produktów (w rozporządzeniu figurują one wraz ze wskazaniem marek).
Przed dopuszczeniem paliwa muszą przejść test potwier-

dzający, że mogą być one spalane w otwartym palenisku
bez wytwarzania substancji objętych zakazem. Rejestr
paliw dopuszczonych do obrotu i użytkowania prowadzi
się osobno dla Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej,
jednak posiada on również część wspólną, zawierającą
paliwa dozwolone na terenie całego kraju (takich produktów jest obecnie 168). Wszystkie paliwa stałe, które mają być dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie stref, muszą być zakwalifikowane jako paliwa bezdymne i niskoemisyjne. Wymusza to na ich producentach permanentną konieczność dostosowywania oferowanych produktów do wymogów emisyjnych.
Podobne uregulowania obejmują również urządzenia
spalające paliwa dopuszczone do obrotu czy też użytkowania na terenie strefy. Każdorazowo urządzenie takie musi zostać zatwierdzone przez właściwego sekretarza stanu. Władze lokalne są zobowiązane udzielać informacji w zakresie tego, które paliwa są dozwolone do
użytkowania na terenie strefy bądź też z których urządzeń można korzystać. Na terenie Szkocji, Walii i Irlandii
Północnej decyzje w zakresie dopuszczenia do obrotu
i użytkowania określonych paliw bądź urządzeń podejmują kolejno szkoccy, walijscy i irlandzcy ministrowie.
Jeśli chodzi o dopuszczenie do obrotu i użytkowania
urządzeń spalających podczas swojej pracy paliwa mogące emitować zabronione substancje, muszą być one
objęte zwolnieniem przyznanym na podstawie przepisów ustawy o czystości powietrza (w formie statutory
instrument). Zwolnienie przyznaje się po wykonaniu testów w zakresie tego, czy podczas swej pracy urządzenie nie emituje do atmosfery substancji objętych ustawowym zakazem.

28. https://smokecontrol.defra.gov.uk/fuels.php?country=england

19

Polski węgiel 2.0. Paliwa bezdymne vs. smog raport

Zarówno w przypadku paliw, jak i urządzeń producenci bądź dystrybutorzy zobowiązani są do dostarczenia swojego produktu do odpowiedniego organu
administracyjnego celem dokonania stosownych testów bądź też przeprowadzenia tych testów we własnym zakresie, a następnie przedłożenia dowodów
uwiarygadniających ich pozytywny wynik.
Dla urządzeń objętych zezwoleniem również prowadzony jest rejestr (składający się z części wspólnej obejmującej urządzenia dozwolone na terenie całego
kraju oraz osobne rejestry dla Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej). Umieszcza się w nim informacje o:
• producencie urządzeń,
• nazwie handlowej urządzenia,
• dostępnych modelach,
• rodzaju paliw, których spalanie dopuszczone jest
   na podstawie zwolnienia,
• rodzaju statutury instrument, w którym ustanowiono zwolnienie.
Zakresem rozporządzenia nie są objęte domowe piece ogrodowe czy grille.
Obowiązkiem dopuszczenia do obrotu i użytkowania objęte są wyłącznie wykorzystywane w nich paliwa.
Oprócz regulacji krajowych Wielka Brytania związana jest również postanowieniami:
• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola);
• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja
2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy;
• Dyrektywy Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiających przepisy dotyczące metod
referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych
do oceny jakości powietrza;
• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grud-
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nia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu;
• Decyzji Wykonawczej Komisji 2011/850/UE z dnia 12
grudnia 2011 r. ustanawiającej zasady stosowania
dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza.
W większości zostały one implementowane do krajowego porządku prawnego poprzez nowelizację ustawy
o czystym powietrzu.
W maju 2018 r. sekretarz ds. środowiska Michael Gove
opublikował strategię na rzecz czystego powietrza, mającą na celu ograniczenie emisji do atmosfery i zmniejszenie ilości osób umierających na skutek chorób spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Zgodnie z
założeniami strategii do roku 2025 ma podwoić się liczba osób żyjących w miejscach, w których stężenie PM
w powietrzu będzie mniejsze niż 10 μg/m3. Władze lokalne mają ponadto zostać wyposażone w nowe uprawnienia, dzięki którym łatwiej będzie im podejmować działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Dodatkowe ograniczenia obejmą również dystrybucję emisyjnych paliw
stałych opartych na węglu – do dystrybucji mają być dopuszczane wyłącznie paliwa o możliwie najmniejszej emisyjności. W praktyce będzie to oznaczało ogólnokrajowy
zakaz dystrybucji emisyjnych paliw stałych.
Według danych zaprezentowanych w raporcie „Air quality in Europe – 2017” Europejskiej Agencji Środowiska
w 2015 roku w Wielkiej Brytanii średnioroczne stężenie
pyłu PM2,5 nie przekraczało poziomów rekomendowa-

nych przez WHO (10 10 μg/m3)29. Wyspy Brytyjskie odnotowały również jedne z najniższych poziomów średniorocznych stężeń pyłu PM10 na terenie całej Unii Europejskiej. Dane te pokazują skuteczność brytyjskiej polityki na rzecz ograniczania niskiej emisji generowanej
przez gospodarstwa domowe.
Komisja Europejska w ostatnim czasie pozwała Wielką Brytanię przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w związku z niedotrzymywaniem unijnych standardów jakości powietrza. Zarzuty dotyczą przekraczania limitów stężeń NO2. Należy jednak zaznaczyć, że zanieczyszczenie powietrza tlenkami azotu spowodowane jest przede wszystkim emisjami spalin samochodowych. Zjawisko to pokazuje, że walka ze smogiem jest
wielopłaszczyznowa, a za jego występowanie odpowiadają nie tylko gospodarstwa domowe.

Irlandia – doświadczenia w walce ze smogiem
Irlandczycy konfrontowali się z problemem niskiej jakości powietrza w miastach już od stuleci. Bezpośrednią
przyczyną podjęcia działań antysmogowych była sytuacja, do której doprowadzono w latach 80. w Dublinie,
kiedy to prawie 100% budynków komunalnych i 73%
prywatnych posesji było ogrzewanych przy użyciu pieców opalanych węglem. Zimą roku 1982 poziom zanieczyszczeń powietrza przekraczał obowiązujące obecnie
standardy prawie czterdziestokrotnie, co stało się przyczyną śmierci kilkudziesięciu osób (poziom substancji
niedozwolonych wnosił ok. 1,700 μg/m3).
Irlandzki smog różni się od brytyjskiego. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Irlandii było spala-

29.    European Environmental Agency, „Air quality in Europe — 2017 report”, October 2017, s. 34.
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nie paliw stałych (głównie węgla kamiennego) w przydomowych piecach, podczas gdy w Wielkiej Brytanii źródłem smogu był przede wszystkim transport i
przemysł.

Lata 80.
Wydarzenia z lat 80. stały się podstawą do przyjęcia w 1987 r. ustawy o zanieczyszczeniu powietrza. Wprowadzała ona zasady przeprowadzania kontroli jakości powietrza i przeciwdziałania zanieczyszczeniom atmosfery. W tym zakresie przyznawała uprawnienia kontrolne organom administracji lokalnej.
Ustawa nakłada na władze lokalne obowiązek podejmowania wszelkich niezbędnych środków w celu zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i ich
ograniczania na podległym sobie obszarze. Równolegle duże zakłady przemysłowe, których działalność wiąże się z emisjami do atmosfery, muszą na jej prowadzenie uzyskać zezwolenie określające dopuszczalne poziomy emisji z poszczególnych zakładów.
Szczegółowe obowiązki władz lokalnych wynikające z ustawy o zanieczyszczeniu powietrza koncentrują się wokół:
• zapewniania przeprowadzenia badań nad przyczynami, zakresem i możliwymi sposobami zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza;
• monitorowania emisji zanieczyszczeń i jakości powietrza na podległym im
obszarze;
• egzekwowania zakazu obrotu, dystrybucji i spalania zabronionych typów
paliwa (głównie opartych na węglu kamiennym i wysokoemisyjnych) na wyznaczonych obszarach;
• wydawania zezwoleń na wykorzystywanie w przemyśle określonych typów
urządzeń, których praca wiąże się z emisjami do atmosfery;
• uruchamiania programów edukacyjnych dotyczących zanieczyszczeń powietrza i zapobieganiu im;
• rozpatrywania skarg dotyczących zanieczyszczenia powietrza.
Znaczna część uprawnień kontrolnych doprecyzowana jest w aktach wykonaw-
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czych do ustawy o zanieczyszczeniu powietrza.

Lata 90.
Agencja Ochrony Środowiska (ang. Environmental Protection Agency, EPA) jest niezależnym organem administracyjnym, podlegającym jednak organizacyjnie Ministerstwu Komunikacji, Ochrony Klimatu i Środowiska.
Odpowiada ona m.in. za prowadzenie permanentnych
pomiarów jakości powietrza oraz przekazywanie informacji w tym zakresie społeczeństwu i instytucjom unijnym. EPA koordynuje Narodową Sieć Monitorowania Jakości Powietrza (ang. National Ambient Air Quality Monitoring Network), składającą się z 29 stacji monitorujących rozlokowanych na terenie całego kraju. Oprócz
tego pobiera dane z 6 stacji obsługiwanych przez władze lokalne.
Działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza podejmowane były również lokalnie. Początkowo
były wymierzone w rozwiązanie problemów, z którymi
konfrontował się Dublin. W 1990 r. przyjęto rozporządzenie w sprawie zanieczyszczenia powietrza (S.1. Nr
123 z 1990 r.) zabraniające dystrybucji emisyjnych paliw opartych na węglu wszędzie tam, gdzie władze lokalne zdecydowały się na wdrożenie rozporządzenia.
W pierwszej kolejności zakaz wprowadzono w Dublinie,
a w późniejszych latach został on rozszerzony na 29 regionów kraju30. Okazał się on być bardzo skuteczny, ze
względu na objęcie nim łatwiejszej do skontrolowania
dystrybucji paliw, zamiast wprowadzania zakazów dedykowanych gospodarstwom domowym.
Rezultatem wprowadzenia zakazu był spadek śmiertelności w Dublinie o 5,7%. O 15,5% spadła śmiertelność

spowodowana niewydolnością oddechową, a o 10,3%
śmiertelność wywołana chorobami krążenia. Rocznie
przekłada się to na 116 przypadków uniknięcia śmierci
spowodowanej niewydolnością oddechową i 243 przypadki uniknięcia śmierci na choroby krążenia. Tym samym wskutek wdrożenia zakazu spalania emisyjnych paliw węglowych uniknięto śmierci 359 osób rocznie, wyłącznie w samym Dublinie.

Wiek XXI
W Irlandii obowiązuje również podatek węglowy (ang.
Solid Fuel Carbon Tax, SFCT), wprowadzony w roku
2010. Pobiera się go od paliw, które podczas spalania
emitują do atmosfery dwutlenek węgla. Do 1 maja 2014
r. stawka podatku wynosiła 10 euro za każdą tonę dwutlenku węgla wyemitowaną do atmosfery, zaś od 1 maja
2014 r. wzrosła do 20 euro. Podatkiem nie jest objęte spalanie drewna. Zwolnienie podatkowe obowiązuje również w przypadku paliw przetworzonych zawierających biomasę (Ustawa o finansach z 2010 r., zmieniona w 2017 r.). Ulga jest proporcjonalna do udziału materii organicznej w paliwie. Obowiązek podatkowy ciąży na dystrybutorze paliw emitujących dwutlenek węgla
do atmosfery podczas spalania.
Pokłosiem przeglądu obowiązujących regulacji było
przyjęcie w 2012 r. rozporządzenia wykonawczego do
ustawy o zanieczyszczeniu powietrza konsolidującego
obowiązujące dotychczas przepisy w zakresie reklamy,
dystrybucji, sprzedaży detalicznej i spalania określonych
paliw (S.I. No. 326/2012, nazywane Solid Fuel Regulations, SFR).
Główne postanowienia SFR to:

30.    http://www.epa.ie/pubs/reports/air/quality/EPA_air_quality_report_1997.pdf
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• całkowity zakaz dystrybucji na określonych terenach paliw opartych na węglu kamiennym, zawierających jakąkolwiek domieszkę węgla kamiennego,
wszelkich paliw, w których wytworzone podczas spalania substancje lotne
zawierają więcej niż 14% pochodnych węgla kamiennego oraz paliw stałych
zawierających więcej niż 2% siarki;
• dozwolone do obrotu są paliwa o zawartości części lotnych powyżej 14%,
pod warunkiem, że emitują do atmosfery nie więcej niż 10 g dymu na godzinę (paliwa bezdymne);
• wymóg stosowania odpowiednich opakowań przy dystrybucji paliw stałych;
• wymogi w zakresie przechowywania i transportu paliw stałych;
• przepisy dotyczące zakazu spalania paliw stałych na określonych obszarach.
Przepisy SFR są egzekwowane przez władze lokalne na podległych im obszarach. Organy administracji lokalnej odpowiadają również za:
• wdrożenie wymogów SFR na podległych im obszarach;
• przeprowadzanie kontroli gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
w zakresie stosowania niedozwolonych paliw stałych oraz wymierzanie kar
w przypadku złamania przepisów;
• organizowanie kampanii edukacyjnych w zakresie materii rozporządzenia;
• przeprowadzanie preinspekcji u przedsiębiorców inaugurujących działalność w zakresie dystrybucji paliw stałych, polegającej głównie na zapoznaniu ich z wymogami SFR i wskazaniu ryzyk, z jakimi wiąże się dystrybuowanie paliw niespełniających obowiązujących norm;
• dokonywanie inspekcji u dystrybutorów paliw stałych (zapowiedzianych
w przypadku, gdy urzędnicy otrzymali zawiadomienie o podejrzeniu naruszania przepisów SFR);
• inne formy kontroli nad jakością paliw dystrybuowanych na obszarach podległych administracji – zakupy kontrolowane, inspekcje dokonywane in-
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cognito, bez informowania o tym kontrolowanego,
przegląd forów i stron internetowych nt. dystrybucji paliw stałych, inspekcje uzupełniające sprawdzające stopień wdrożenia wydanych uprzednio zaleceń
i usunięcia nieprawidłowości;
• rozpowszechnianie broszur informacyjnych na terenach objętych ograniczeniami w zakresie dystrybucji
i spalania paliw stałych;
• listowne informowanie właścicieli gospodarstw domowych podejrzanych o naruszanie przepisów SFR
o możliwych sankcjach, które spotkają ich w sytuacji
dalszego niestosowania się do wymogów rozporządzenia.
Wszyscy producenci stałych paliw węglowych służących
do ogrzewania gospodarstw domowych zostali zobowiązani do przeprowadzania corocznych audytów weryfikujących środowiskowe skutki spalania produkowanych przez nich paliw. Procedura audytowa nazywana
SWiFT 7 wdrożona została pod auspicjami Narodowego
Urzędu Normalizacyjnego Irlandii (ang. National Standards Authority of Ireland, NSAI). Została ona poddana
przeglądowi w 2015 r., a jego rezultatem było rozszerzenie jej zakresu na niskoemisyjne paliwa stałe (I) i brykiet
biomasowy (II). Procedura precyzuje kategorie, wedle
których kwalifikuje się paliwa stałe w zależności od ilości węgla wchodzącego w ich skład. Informacja o udziale węgla w składzie paliwa musi zostać umieszczona na
etykiecie produktu, dzięki czemu konsumenci są w pełni świadomi emisyjności kupowanego przez nich paliwa. Dystrybutorzy paliw stałych zobowiązani są do zarejestrowania swoich produktów w EPA oraz posiadania

ważnego certyfikatu SWiFT 7. System ten wykorzystuje się również, aby określić, które paliwa zwolnione są
z podatku węglowego lub przysługuje im ulga z tytułu
wykorzystania biomasy w produkcji paliwa.
W maju 2018 r. na terenie Irlandii działało 41 producentów paliw stałych zarejestrowanych przez władze lokalne, EPA i posiadających certyfikaty SWiFT 7.

Zakaz ogólnokrajowy
Przyjmując założenie, zgodnie z którym wszyscy mieszkańcy Irlandii powinni być w równym stopniu chronieni
przed zanieczyszczeniami powietrza, wszystkie ustanowione dotychczas strefy, na terenie których obowiązywał zakaz spalania określonych paliw, zostały zastąpione
jedną strefą niskich emisji obejmującą teren całego kraju. Zakaz spalania emisyjnych paliw opartych na węglu
będzie dotyczył terenu całej Irlandii od jesieni 2018 r.
Pozostaje on w zgodzie z przepisami unijnymi, a w 2017
r. został uznany za zgodny z regułami jednolitego rynku
europejskiego. Dystrybutorzy węgla objęci będą dwunastomiesięczną derogacją, podczas której będą mogli wyprzedać wyprodukowane dotychczas zasoby paliw
emisyjnych opartych na węglu. Zakaz będzie obowiązywał w pełni efektywnie od 2019 r.
Przyjęcie ogólnokrajowego zakazu wykorzystywania emisyjnych paliw opartych na węglu jest rezultatem stopniowego rozszerzania zakresu ustawy o czy-
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stości powietrza (dystrybucja i spalanie określonych typów paliw), polegającego na poszerzaniu obszaru obowiązywania zakazu oraz wprowadzenia podatku węglowego31. W 2017 r. przeprowadzono obejmujące cały kraj konsultacje społeczne pod nazwą „Czyszczenie naszego powietrza” połączone z kampanią informacyjną nt. przyjęcia narodowej strategii na rzecz czystego powietrza32. Kampania obejmowała nie tylko zapowiedź ogólnokrajowego zakazu spalania emisyjnych paliw opartych na węglu, ale również przyszłe plany
w zakresie ograniczania emisji do atmosfery z innych źródeł. Obecnie irlandzki Departament Komunikacji, Spraw Klimatycznych i Środowiska koncentruje
się na współpracy z dystrybutorami paliw stałych mającej na celu zapewnienie,
iż ograniczenia sprzedaży zostaną wprowadzone bez przeszkód.

Podsumowanie
Sukcesy polityki wymierzonej w poprawę jakości powietrza oraz pozytywne
skutki ustanawiania stref niskoemisyjnych dla zdrowia skłoniły rząd Irlandii
do wprowadzenia krajowego zakazu dystrybucji emisyjnych paliw opartych na
węglu. Dzięki tym środkom w 2019 roku Irlandia w całości wypełni unijne cele
w zakresie ograniczenia emisji do atmosfery.
Ustanowienie Stref Kontroli Dymu znacząco przyczyniło się również do poprawy jakości powietrza na terenie Wielkiej Brytanii. W latach 1970–2016:
• poziom PM2,5 w atmosferze spadł o ok. 75%;
• poziom PM10 spadł o 70%;
• poziom związków siarki zredukowany został o ponad 90%.
Tendencje spadkowe są stałe i nadal się utrzymują .
Zarówno przykład brytyjski, jak i irlandzki potwierdzają zatem skuteczność wytwarzania ciepła w oparciu o gaz, elektryczność i paliwa bezdymne w zakresie
ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i poprawy jego
jakości.

31. As amended by S.I. No. 128 of 2016 to provide for relief from the solid fuel carbon tax for biomass http://www.irishstatutebook.ie/eli/2016/si/128/made/en/pdf
32. https://www.dccae.gov.ie/documents/Clean%20Air%20Strategy%20Public%20Consultation.pdf
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2.	Korzyści z wykorzystania
	paliw bezdymnych w Polsce
Doświadczenia Wielkiej Brytanii oraz Irlandii pokazują, że wykorzystanie paliw bezdymnych może okazać się nie tylko skutecznym
narzędziem w walce o czyste powietrze. Na zastosowaniu takiego rozwiązania mogą skorzystać również konsumenci w Polsce.
W tym celu należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe, zdrowotne, społeczne oraz gospodarcze. Czy Polacy wykorzystają pojawiający się potencjał?

Emisyjność, ochrona powietrza
Zgodnie z definicją zawartą w projekcie nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw paliwa bezdymne to „produkty w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego przeznaczone do spalania”. Innymi słowy przez paliwa bezdymne należy rozumieć te, które podczas spalania emitują niewielką ilość dymu. Według badań nad
niskoemisyjnym paliwem węglowym (Blue Coal), przeprowadzonych przez konsorcjum naukowe Polchar Sp.
z o.o. i Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, w przypadku jego spalania zaobserwowano redukcję emisji CO (o
ok. 30% obj.), lotnych związków organicznych (o ponad
80% obj.), benzo(a)pirenu (o 90% obj.) oraz pyłu (o prawie 90% mas.) w porównaniu ze spalaniem węgla kamiennego. Eksperci zauważyli również znaczące zmniejszenie emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w porównaniu ze spalaniem węgla
oraz drewna, a także cząstek NOx w porównaniu ze spalaniem węgla34. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, że w ramach projektu pilotażowego przeprowadzo-

nego przez Instytut w pięciu miastach (Zabrze, Jedlina-Zdrój, Roszków, Kraków, Żywiec) zastosowanie paliwa bezdymnego wykazało znaczącą redukcję emisji zanieczyszczeń35. Na przykład Jedlina-Zdrój otrzymała nieodpłatnie 600 ton bezdymnego węgla do testowania
i przekazała go do około 800 gospodarstw domowych.
W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono,
że dzięki wykorzystaniu błękitnego węgla emisja zanieczyszczeń spadła o 30 ton pyłu, o 15 ton siarki i o 15 kg
benzo(a)pirenu w porównaniu z okresem palenia zwykłym węglem36. Z analiz wynikało, że w ogólnym rozrachunku spalanie węglowego paliwa niskoemisyjnego powodowało 4,6 razy mniejszą emisję pyłów w porównaniu ze spalaniem węgla i 3,8 razy mniejszą emisję
w porównaniu ze spalaniem drewna. Warto również zauważyć, że w porównaniu z węglem spalanie paliw bezdymnych powoduje o 14% niższą emisję CO237 .

34. K. Matuszek, P. Hrycko, S. Stelmach, A. Sobolewski: Węglowe paliwo niskoemisyjne i nowoczesne konstrukcje kotłów małej mocy ograniczające „niską emisję”. Cz. I. Prezentacja problemu. Przemysł Chemiczny 95 (2) (2016)
223-227.
35. Ibidem.
36. http://www.jedlinazdroj.eu/index.php/dla-mieszkanca/886-ogolnopolska-konferencja-na-temat-poprawy-stanujakosci-powietrza-w-polsce-blekitny-wegiel, dostęp: 26.05.2018 r.
37. K. Matuszek, P. Hrycko, S. Stelmach, A. Sobolewski: Węglowe paliwo niskoemisyjne i nowoczesne konstrukcje kotłów małej mocy ograniczające „niską emisję”. Cz. II. Doświadczalna ocena nowego paliwa o obniżonej emisyjności, s. 230.
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Ilość emisji pyłów emitowanych przez poszczególne paliwa przy wykorzystaniu 
metody cyklonowej i grawitacyjnej
Wskaźnik emisji (mg MJ-1)

Rodzaj paliwa

Metoda grawitacyjna

Metoda cyklonowa
PM10

PM2,5

Faza inicjacji i rozpalania

Drewno

95

91

111

Brykiet torfowy

40

32

69

Pelet

214

210

230

Węgiel

189

185

313

Paliwa bezdymne

15

14

30

Źródło: E.J.S. Mitchell, The impact of fuel properties on the emissions from the combustion of biomass and other solid fuels in a fixed bed domestic stove, Fuel
Processing Technology 142 (2016), s. 120.

Podobne wyniki uzyskali eksperci z Uniwersytetu w Leeds. Naukowcy wybrali
do badań cztery rodzaje materiału opałowego: drewno, torf, pelet oraz bezdymny węgiel. Emisja cząstek stałych przez paliwa bezdymne jest znacząco
niższa od pozostałych rodzajów paliw. Naukowcy postanowili sprawdzić, czy
rozbieżność w wynikach jest skutkiem wybranych metod badawczych, a także temperatury, przy której wychwytywane są cząstki stałe. W tym celu wykorzystali metodę cyklonową przy temperaturze spalania 170 stopni Celsjusza i metodę grawitacyjną przy temperaturze 70 stopni Celsjusza. Jak wynika z powyższego zestawienia, w każdym przypadku paliwa bezdymne uzyskały najniższe wskaźniki emisyjności, co przekłada się na jakość powietrza oraz
stan zdrowia publicznego.
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Jednocześnie warto odnotować, że najważniejszą cechą
paliw bezdymnych, oprócz wspomnianej niskiej emisyjności, jest także duża wartość kaloryczna. Wskazują na to badania przeprowadzone m.in. w Polsce i Wielkiej Brytanii. Jak wynika z wyliczeń Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgla, wartość opałowa paliw bezdymnych w
przeliczeniu na suchą masę wynosi 32,4 MJ/kg, a przy
wartości netto – 28,8 MJ/kg. Z kolei z danych przedstawionych przez brytyjską Agencję Ochrony Środowiska
wynika, że wartość opałowa netto torfu wynosi ok. 15
MJ/kg, węgla brunatnego – ok. 25 MJ/kg, a węgla kamiennego waha się w przedziale od 26 do 32 MJ/kg. W
tym kontekście należy zaznaczyć, że wartość kaloryczna
znacznej części sprzedawanego w Polsce węgla wynosi
21–30 MJ/kg. Z powyższych informacji wynika, że pozyskiwanie ciepła z paliw bezdymnych jest bardziej efektywne od dotychczas wykorzystywanych surowców opałowych.

Korzyści dla zdrowia publicznego
O tym, że problem smogu w Polsce jest poważny, świadczą m.in. wyliczenia WHO, z których wynika, że spośród
50 miast z Unii Europejskiej o najgorszej jakości powietrza aż 36 to miasta polskie. Mimo rosnącej świadomości Polaków o korelacji między jakością powietrza a stanem zdrowia, nadal ponad 60% obywateli nie ma wiedzy na ten temat. Powietrze, którym oddychamy, odpowiada za 7 mln przedwczesnych zgonów na świecie
rocznie, za 72% powikłań ze strony układu krążenia, za
14% obturacyjnej choroby płuc i za 14% zachorowalno-

ści na raka płuc38. Co roku aż 48 tys. osób w Polsce umiera na schorzenia wywołane przez powietrze o złej jakości39. Z kolei według ekspertów z powodu złej jakości powierza przeciętny Polak żyje rok krócej40.
Warto zaznaczyć, że Międzynarodowa Agencja Badań
nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer) zaklasyfikowała zanieczyszczenia powietrza jako
czynnik rakotwórczy. Z kolei brytyjski komitet ds. medycznych skutków zanieczyszczeń powietrza wyliczył, że
w 2008 roku ze względu na zanieczyszczenie powietrza
pyłami PM2,5 na Wyspach Brytyjskich zmarło ok. 29 tys.
osób, których łączny wiek wyniósł 340 000 lat. Podobne obliczenia wykonano również w Irlandii Północnej,
w której w 2010 roku odnotowano 553 przypadki zgonów będące efektem zanieczyszczeń PM2,541.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na działania
podjęte przez władze Dublina, które zakazały palenia
węglem, jednocześnie dopuszczając stosowanie paliw
bezdymnych. Podobne rozwiązania zostały wprowadzone również w innych większych miastach w Irlandii. Jak
wykazały późniejsze badania, wpłynęły one na zmniejszenie liczby zgonów. W przypadku Dublina liczba zgonów wywołanych chorobami układu oddechowego spadła o 17%. Podobne spadki zanotowano w Cork oraz Limerick, odpowiednio o 4 i 3%. Ponadto zaobserwowano
w nich redukcję hospitalizacji osób ze schorzeniami kardiologiczno-naczyniowymi, odpowiednio o 4 i 3%42. Powyższe pokazuje poprawę jakości zdrowia na tych tere-

38. http://biznesalert.pl/krakow-smog-co-truje/, dostęp: 26.05.2018 r.
39. Eksperci: Z powodu zanieczyszczeń powietrza umieramy o rok wcześniej, źródło URL: https://www.cire.pl/item,150836,1,3,4,0,312992,0,eksperci-z-powodu-zanieczyszczen-powietrza-umieramy-o-rok-wczesniej.html, dostęp 19.05.2018.
40. Ibidem.
41. Residential Solid Fuel and Air Pollution Study North South Ministerial Council (NSMC), Ricardo Energy&Environment 2016, s. 64.
42. Ibidem, s. 66.
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nach, gdzie paliwa bezdymne są stosowane obok innych niskoemisyjnych źródeł ciepła jak gaz czy energia elektryczna. Dlatego też mogą one okazać się odpowiedzią nie tylko na poprawę jakości powietrza, ale także wpłynąć na stan
zdrowia.

Korzyści dla konsumenta
Obecnie w skali roku polskie gospodarstwa domowe w celach grzewczych zużywają około 10–12 mln ton węgla, z czego co najmniej 1 mln ton stanowią miały,
a 2 mln ton – flotokoncentraty. Dodatkowo spalanych jest ok. 6–8 mln ton biomasy, ok. 0,5 mln ton węgla brunatnego i ok. 0,5–1 mln ton odpadów stałych43.
Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce w głównej mierze jest efektem
eksploatacji pieców opalanych paliwami węglowymi o niskiej jakości czy też
śmieciami. Szacuje się, że około 5,5 mln urządzeń zasilanych paliwami stałymi
jest nadal używanych w Polsce. Około 75% tych urządzeń to kotły komorowe
z ręcznym podawaniem paliwa, głównie starszego projektu. Pod względem
liczby sprzedaży kotłów Polska jest niekwestionowanym liderem w Europie.
Według obecnych szacunków rocznie sprzedawanych jest ok. 160 tys. kotłów
o mocy do 500 kW. Firm zajmujących się ich produkcją jest natomiast ok. 20044.
Według badań w porównaniu z latami 2005–2010 między 2014 a 2015 rokiem
zaobserwowano wzrost sprzedaży kotłów automatycznych. Wpływ na to miały m.in. uruchomione systemy dotacji na modernizację systemów grzewczych,
które mają pomóc w walce ze smogiem. Aby ograniczyć emisję szkodliwych
substancji z tzw. kopciuchów, przyjęte zostały regulacje, które zakazują produkcji kotłów niespełniających ścisłych kryteriów dotyczących ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Ponadto od 1 lipca 2018 r. nie będzie można też wyprzedawać tych, które zostały wyprodukowane przed zmianą przepisów. Niemniej jednak wymiana kotłów na te nowoczesne i automatyczne zajmie wiele
lat45. Potrzeba jednak zdecydowanych działań towarzyszących, które przyniosą
wymierny efekt w krótszym horyzoncie czasowym.

43. Polish market analysis in regard to production..., op. Cit., s. 30  
44. Ibidem, s. 24.
45. Ibdiem, s. 17.
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Warto podkreślić, że instalacja nowoczesnych pieców
jest znacznie droższym rozwiązaniem. Kotły klasy 3 kosztują 2–3 razy więcej niż te tradycyjne zasilane ręcznie.
Kotły klasy 5 mogą być nawet 2 razy droższe niż odpowiednie konstrukcje spełniające kryteria klasy 346. Głównym czynnikiem, który determinuje rodzaj spalanego
paliwa oraz pieca wykorzystywanego do ogrzewania domów, są finanse. Wyższe normy jakościowe przekładają
się również na cenę paliwa. Polacy palą miałem i śmieciami w tzw. kopciuchach, ponieważ nie stać ich na wykorzystywanie paliw o lepszej jakości czy zmianę źródła
ogrzewania. W tym kontekście istotnym problemem pozostaje zjawisko definiowane jako ubóstwo energetyczne, czyli sytuacja, w której gospodarstwo domowe ma
trudności w zaspokojeniu swoich potrzeb energetycznych z powodu niskiego dochodu lub charakterystyki
mieszkania.
Jak wynika z wyliczeń Instytutu Badań Strukturalnych,
mimo że zjawisko to ulega zmniejszeniu, to nadal dotyczy ono 4,6 mln osób, czyli 12,2% mieszkańców Polski. Emeryci i renciści stanowią 25% osób dotkniętych
tym problemem. Z kolei według raportu przeprowadzonego w październiku 2017 roku przez Kantar TNS 31%
gospodarstw domowych opalanych węglem dotknięte
jest ubóstwem energetycznym. Wzrost jego ceny może
zwiększyć ten odsetek do 34%47. Najczęściej wykorzystywanym paliwem jest kostka i orzech, które odpowiadają
za ponad dwie trzecie całego zużycia, a także wspomniane ekogroszki. Na zakup węgla przeciętne gospodarstwo w skali roku przeznacza 2534 zł. Według badania to

w tej grupie wzrost cen węgla może być najbardziej dotkliwy. Grupa wydających najwięcej (ponad 5 tys. zł) to
ok. 8%. Około 23% nabywców węgla wydaje na to paliwo między 2 a 3 tys. zł, a 17% – 3–4 tys. zł rocznie48.
Kwota oscylująca w podanym przedziale może okazać
się trudna do zapłacenia przez gospodarstwa domowe,
w szczególności te dotknięte problemem ubóstwa energetycznego. Jednym z możliwych instrumentów upowszechnienia stosowania paliw bezdymnych mógłby
być mechanizm subsydiów (mimo że w Wielkiej Brytanii
i Irlandii nie sięgnięto po to rozwiązanie). W przypadku
Polski mogłyby one być wykorzystywane tylko w odniesieniu do tych gospodarstw domowych, które z przyczyn
finansowych nie mogą sobie pozwolić na wymianę pieca
i spalania paliw o niższej emisyjności. Zwłaszcza, że dla
przeciętnie zarabiającego Polaka oznacza to koszt wyższy o ok. 20–30% w stosunku do obecnie wykorzystywanych paliw stałych. W zależności od typu węgla, ceny
wahają się od 450 do 1000 złotych za tonę. Ich wartość
kaloryczna oscyluje w przedziale 21–30 MJ/kg. Dla porównania w przypadku paliw bezdymnych wskaźnik tej
wynosi 32 MJ/kg. Jeżeli paliwa bezdymne będą osiągalne w cenie poniżej 1000 złotych, to będą mogły konkurować z tym sortymentem węgla na polskim rynku. To
pokazuje, dlaczego paliwa bezdymne muszą być przystępne cenowo i uwzględniać zdolności nabywcze Polaków. Będzie to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu miału węglowego, co umożliwi redukcję kosztów produkcji.
Ponadto paliwa bezdymne można stosować w kotłach
zasilanych zarówno automatycznie, jak i ręcznie.

46. K. Matuszek, P. Hrycko, S. Stelmach, A. Sobolewski: Węglowe paliwo niskoemisyjne, s. 223.
47. Kantar TNS, Wydatki na zakup węgla w gospodarstwach domowych. Raport z badania ilościowego. 25 września
2017 roku, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjntOz0iujb
AhUH3aQKHaKvCJsQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fpolski-wegiel.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F1
0%2FWydatki-na-zakup-w%25C4%2599gla_raport-z-badania_v2.pptx&usg=AOvVaw1kpzb018Kkia0X0LU2WiJH ,
dostęp: 26.05.2018 r
48. Ibidem.
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To także rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić budżetom domowym, czego dowodzi przykład Irlandii. Dzięki wyższej kaloryczności paliwa bezdymne
umożliwiają uzyskanie większej ilości ciepła i energii, co powoduje, że w ostatecznym rozrachunku jednostkowy koszt ciepła z tego źródła jest niższy od węgla. W tym kontekście interesujących wyliczeń dokonali analitycy PwC. Według
nich dzięki wykorzystaniu paliw bezdymnych klienci w Irlandii i Irlandii Północnej w latach 2017–2024 zaoszczędzą 165 tys. euro49.

Korzyści dla górnictwa
Na wykorzystaniu paliw bezdymnych skorzystają nie tylko konsumenci,
ale również sektor górniczy w Polsce, dla którego może to być szansa na rozwój. Węgiel kamienny jest ważnym źródłem energii pierwotnej w polskiej gospodarce. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 roku
zużycie węgla kamiennego wyniosło 74,2 mln ton. Największy udział w nim
miał sektor energetyczny – 59%. Z kolei przemysł i budownictwo odpowiadały
za 24% zużycia. Istotne miejsce w strukturze zużycia zajęły gospodarstwa domowe – 14%50. Stosunkowe duża konsumpcja węgla w tym sektorze wynika
z faktu, że węgiel kamienny nadal jest najpopularniejszym surowcem wykorzystywanym w celach grzewczych w polskich domach.

49. Cost Benefit Analysis of Smoke-free Ireland, PwC, czerwiec 2014 r., s. 18.
50. Zużycie paliw i nośników energii w 2016 roku, Główny Urząd Statystyczny, s. 8.
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Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w podziale na poszczególne nośniki energii w 2015 roku

2015

32%

węgiel kamienny

21%

ciepło z sieci

17%

gaz ziemny

13%

biomasa stała

13%

energia elektryczna

3%

LPG

1%

pozostałe

0,4%

lekki olej opałowy

Źródło: Energia 2017, Główny Urząd Statystyczny, s. 18.

Dla porównania w Unii Europejskiej znaczną część końcowego zużycia energii
w sektorze mieszkaniowym pokrywa gaz ziemny (37,1%) i energia elektryczna (24,5%). Niewielką część nadal stanowią produkty węglowe (paliwa stałe – 3,3%)51.

Bilans węgla kamiennego w latach 2010-2016 w Polsce
Wyszczególnienie

2010

2015

2016

2017

Wydobycie [mln t]

76,7

72,6

70,7

65,8

Import [mln t]

13,6

8,2

8,3

13,3

Eksport [mln t]

10

9,2

9,1

6,4

Zmiana zapasów [mln t]

-4,4

-0,1

-8,5

-

Zużycie [mln t]

84,7

71,7

78,4

-

Źródło: Energia 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017, s. 22; GUS: W 2017 roku spadła produkcja węgla kamiennego, http://biznesalert.pl/gus-2017-roku-spadla-produkcja-wegla-kamiennego/, dostęp: 16.05.2018 r.

51. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_consumption_in_households, dostęp:
27.05.2018 r.
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Zgodnie z deklaracjami rządu węgiel ma w przewidywalnej przyszłości stanowić podstawę naszego systemu elektroenergetycznego. Będzie on także bardzo ważnym paliwem dla polskiego systemu grzewczego. W 2021 roku popyt gospodarstw domowych na węgiel kamienny będzie kształtował się na
obecnym poziomie ok. 12 mln ton rocznie.52. Jednak w dłuższej perspektywie,
ze względu na zmiany legislacyjne dotyczące kotłów małej mocy i ograniczenia
w użyciu urządzeń opalanych paliwem stałym na wybranych obszarach kraju,
popyt na węgiel może zostać znacznie ograniczony.
Z kolei według wyliczeń Polskiej Akademii Nauk górnictwu nie będzie też sprzyjała sytuacja na rynku detalicznym, bo choć konsumuje on rocznie 11–12 mln
ton surowca, to jednak paliwo to, tak jak wspomniano wcześniej, pochodzi
w znacznej mierze z importu. Jest to efekt tego, że rodzime kopalnie nie wydobywają odpowiedniego wolumenu węgla grubego. To z kolei przełoży się na
spadek popytu53. Problemem pozostaje także dostępność złóż, których pokłady znajdują się na coraz większej głębokości.
Implikuje to pewne wyzwania dla górnictwa w Polsce. W wyniku braku zapewnienia odpowiednich wolumenów wydobycia Polska zmuszona jest do importu
węgla. Warto odnotować, że w 2017 roku importowaliśmy z zagranicy ponad
12 mln ton węgla, z czego 60% pochodziło z Rosji. To spowodowało, że w ubiegłym roku staliśmy się importerem netto, ponieważ wyeksportowaliśmy z naszego kraju 6,4 mln ton54. Było to efektem m.in. spadającej liczby działających
kopalń. Na początku lat dziewięćdziesiątych było ich 70. Natomiast według stanu na 2015 rok pozostało ich już tylko 3055. Wobec tego alternatywne zastosowanie węgla może stanowić istotny aspekt wpływający na zwiększenie niezależności energetycznej i wykorzystania rodzimych zasobów.
Surowy urobek z wydobycia wymaga odpowiedniego przetworzenia. W przeszłości oczyszczano jedynie węgiel koksowy, aby spełnić międzynarodowe normy jakościowe. Rozbudowa istniejących zakładów przetwórczych, a także uruchomione w ciągu ostatnich lat nowe instalacje wpłynęły znacząco na jakość

52. Instytutu Chemicznej Przegóbki Węgla w Zabrzu, Polish market analysis in regard to production of smokeless fuels with the use of domestic hard coals, s. 29.
53. Górnictwo nie uniknie kryzysu, Polityka Insight.
54. Czarne złoto płynie strugą, głównie ze Wschodu, Dziennik Gazeta Prawna, 25.01.2018 nr 18 (4668).
55. D. Ciepela, Raport o polskim górnictwie: wielki spadek zatrudnienia i wydobycia, źródło URL: http://gornictwo.wnp.pl/raport-o-polskim-gornictwie-wielki-spadek-zatrudnienia-i-wydobycia,319249_1_0_0.html, dostęp:
19.05.2018 r.
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wydobywanego w naszym kraju surowca. Niemniej jednak polski sektor górnictwa boryka się z problemami
ekonomicznymi wynikającymi z utrzymujących się przez
dłuższy czas niskich cen węgla. Rząd prowadzi działania
na rzecz przywrócenia rentowności sektora wydobywczego. W tym celu podejmowane są m.in. inwestycje
w modernizację infrastruktury, a wolumen wydobycia
jest dostosowywany do potrzeb rynkowych. Ponadto realizowana jest polityka efektywności kosztowej56. Należy
podkreślić, że proces przebiega w sytuacji, gdy w swojej polityce klimatyczno-energetycznej Unia Europejska kładzie nacisk na dekarbonizację, a Międzynarodowa Agencji Energii informuje o końcu czasów świetności węgla57.
Analizując wyzwania, jakie rysują się przed polskim sektorem górniczym, należy poruszyć również sprzeciw Komisji Europejskiej wobec pomocy publicznej dla firm
wydobywających paliwa kopalne. Poza nielicznymi wyjątkami (np. osłony socjalne dla górników przy zamykaniu zakładów górniczych, wsparcie przy remediacji terenów pogórniczych) jest ona traktowana jako zagrożenie
dla unijnej polityki energetycznej, niezależnie od tego
czy jest przyznawana w formie bezpośredniej, czy pośredniej (np. w postaci ulg podatkowych). Sprzeciw KE
wynika z obaw, że dzięki subsydiom energetyka w UE nie
będzie miała bodźców do odchodzenia od paliw węglowych na rzecz nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii. Dla
polskiego górnictwa oznacza to, że mając w perspektywie malejące rynki zbytu, musi poszukiwać innowacyjnych rozwiązań umożliwiających rentowne funkcjonowanie bez wsparcia ze strony państwa.

W takim otoczeniu prawno-regulacyjnym górnictwo
musi znaleźć nowe szanse rynkowe. Rozwój sektora
wytwarzającego paliwa bezdymne, szczególnie w formie brykietów, może pozwolić utrzymać się górnictwu
zwłaszcza w obszarze gospodarstw domowych.

Potencjał rynku
Produkcja bezdymnych paliw z miału węglowego dałaby
spółkom węglowym znaczny potencjał rozwojowy. Istnieje kilka czynników, które pokazują, że jest to obiecujący kierunek rozwoju polskiego górnictwa.
65% wydobywanego w Polsce węgla to miały o średnicy od 0 do 6 mm. Najczęściej cechują się dość wysoką
kalorycznością. Niemniej jednak niemożliwe jest spalanie nieprzetworzonego miału w piecach bez zwiększonej emisji szkodliwych pyłów w tym PM10 i PM2,5. Tym
bardziej, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem
sejmiki wojewódzkie mają możliwość ogłaszania tzw.
uchwał antysmogowych, na mocy których mogą zakazać stosowania określonych pieców i paliw w nich spalanych. Na razie z takich rozwiązań skorzystały sejmiki
województwa małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i łódzkiego. Łącznie w 2015 roku w sektorze gospodarstw domowych wspomniane regiony zużyły 6420 tys. ton węgla, co stanowi ok. 65,8% krajowego zużycia58. Niewykluczone, że w wyniku presji społecznej na wprowa-

56. Polish market analysis in regard to production of smokeless fuels with the use of domestic hard coals, s. 7-8.
57. Fundusz dla Środowiska, Nr 1 (2) styczeń-marzec 2018, NFOŚiGW, s. 11
58. Zużycie paliw…, op. cit., s. 12.

35

Polski węgiel 2.0. Paliwa bezdymne vs. smog raport

dzenie uchwał antysmogowych zdecydują się kolejne województwa. To z kolei może przełożyć się na zwiększenie zapotrzebowania na paliwa bezdymne
ze strony gospodarstw domowych.
Stwarza to szansę, aby wykorzystywać krajowe surowce bardziej efektywnie i z mniejszą szkodą dla powietrza, którym oddychamy. Biorąc pod uwagę,
że 40% węgla opałowego w Polsce pochodzi z importu, produkcja brykietów
bezdymnych może przyczynić się również do zbudowania perspektywicznego
rynku w oparciu o własną bazę surowcową. Miały węglowe mogą stanowić podstawowy surowiec do produkcji paliw bezdymnych. Dzięki procesowi brykietowania spalany w piecach surowiec będzie cechował się znacznie wyższą jakością względem materiału, z którego powstał. Ze specjalnie dobranej mieszanki
surowców wytwarzane są paliwa stałe o unikalnych parametrach grzewczych
i emisyjnych. Zawiera ona m.in. substancje, które absorbują związki siarki oraz
ograniczają emisję NOx oraz kancerogennych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Brykietowanie sprawia również, że w pierwszej fazie
spalania wewnątrz takiego paliwa zachodzi proces karbonizacji substancji organicznej węgla surowego (wykorzystanego w mieszance)59. W rezultacie przetworzony w ten sposób węgiel charakteryzuje się mniejszą emisją podczas spalania niż w postaci surowej.
Potencjał wynikający z produkcji paliw bezdymnych może być w przyszłości
wykorzystany również do ekspansji na sąsiednie rynki, np. niemiecki czy czeski. Mimo dostępnych alternatywnych paliw, które można wykorzystać w celach grzewczych w tych państwach, udział węgla w produkcji ciepła użytecznego w sektorze mieszkalnym to odpowiednio 7 i 8%60. W przypadku Polski według dostępnych szacunków w ciągu najbliższych kliku lat może powstać 5 zakładów produkcji nowego węglowego paliwa niskoemisyjnego, każdego o wydajności ok. 200 tys. ton rocznie61. Zwłaszcza że przy wysokiej wartości opałowej paliw bezdymnych i wykorzystaniu taniego surowca w postaci miału mogą
być one konkurencyjne cenowo z węglem. To otwiera szerokie spektrum moż-

59. K. Kubica, Paliwa niskoemisyjne, bezdymne – właściwości, zastosowanie, wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 2018 s. 13.
60. R. Kubica, K. Kubica, W. Bogacz, M. Stec, Poradnik ciepło w moim domu z paliw stałych, NFOŚiGW, s. 88.
61. K. Matuszek, P. Hrycko, S. Stelmach, A. Sobolewski: Węglowe paliwo niskoemisyjne…, op.cit., s. 226.
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liwości. Mimo że rynek paliw bezdymnych w Polsce dopiero się kształtuje, to ma on szansę stać się atrakcyjny
zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych podmiotów.
Z kolei dostęp do rozwiązań stosowanych w innych krajach stwarza szansę na zbudowanie innowacyjnego sektora gospodarki.

Podsumowanie
Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest na tyle
poważny, że wymaga podjęcia natychmiastowych działań, które pozwolą skutecznie prowadzić walkę ze smogiem. Zainicjowanie programu Czyste Powietrze, i jego
materializacja w postaci programu Stop Smog, przyjęcie
rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe oraz prace nad normami jakości dla paliw stałych można ocenić pozytywnie. Rozwiązania te wymagają jednak dodatkowych narzędzi. Jednym z nich mogą
stać się paliwa bezdymne, które pozwalają skutecznie
walczyć z zanieczyszczeniami powietrza, m.in. dzięki
wysokiej wartości opałowej i znacząco obniżonej emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Ponadto ich zastosowanie nie wymaga zakupu nowych pieców, ponieważ mogą być one spalane praktycznie we wszystkich
ich rodzajach. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście
tych regionów, które z różnych względów nie mogą być
podłączone do sieci ciepłowniczej bądź gazowej. Paliwa
bezdymne mogą być nie tylko konkurencyjne cenowo
i przynieść gospodarstwom domowym oszczędności,
gdyż umożliwią produkcję ciepła, którego koszt jednostkowy będzie niższy od węgla, ale pozwolą też na podjęcie natychmiastowych działań na rzecz walki z zanieczyszczeniem powietrza, które również wpływa na stan
naszego zdrowia. Jak udowodniły badania międzynaro-

dowych ekspertów, w regionach, gdzie zastosowano paliwa bezdymne, znacząco spadła zapadalność m.in. na
choroby układu oddechowo-krążeniowego.
Chcąc walczyć ze smogiem, kolejne województwa
w Polsce rozważają wprowadzenie tzw. uchwał antysmogowych, które zakazują spalania paliw o zbyt niskiej jakości. Rosnąca świadomość społeczna o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniami powietrza może
spowodować, że podobne rozwiązania zostaną wdrożone w kolejnych regionach. Warto jednak zaznaczyć,
że dzięki tym regulacjom skorzystają nie tylko środowisko, mieszkańcy i ich zdrowie, ale również gospodarka.
Paliwa bezdymne stanowią tym samym szansę dla górnictwa węgla kamiennego, w warunkach zaostrzających
się wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz ambitnych celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, i dla dalszego wykorzystywania tego surowca. Miał węglowy, którego w Polsce wydobywa się najwięcej, może posłużyć jako podstawa do produkcji paliw bezdymnych i zbudowania nowego sektora gospodarki w oparciu o własną bazę surowcową. Przetwarzanie go w postaci brykietów bezdymnych może natomiast stać się elementem szerszego planu modernizacji górnictwa. Pozwoli także zaoferować klientom produkt, który będzie konkurencyjny cenowo i odpowie
na wyzwania związane z zanieczyszczeniami powietrza.
To również szansa na ekspansję polskich firm na sąsiednie rynki oraz na pozyskanie zagranicznych inwestorów.
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3. Szanse i bariery
wprowadzenia w Polsce
	paliw bezdymnych
konsultacja merytoryczna – dr inż. Krystyna Kubica
- Ekspert PIE ds. jakości powietrza i spalania paliw stałych w SCIs.

Przedstawione w powyższych rozdziałach zagadnienia dotyczące
przyczyn występowania niskiej emisji w Polsce oraz wykorzystania innowacyjnych technologii do jej ograniczenia w krajach zagranicznych dały punkt wyjścia do dalszej analizy związanej z przedstawieniem potencjalnych korzyści wykorzystania paliw bezdymnych w naszym kraju.
Celem niniejszego rozdziału będzie przedstawienie m.in. aspektów prawnych, finansowych i technicznych związanych z wdrożeniem paliw bezdymnych
w Polsce oraz omówienie barier i szans związanych z tym procesem. Całość
rozdziału zamknie podsumowanie.

Propozycje narzędzi do walki z niską emisją
W celu przypomnienia należy podkreślić, że zła jakość powietrza, która generuje negatywne skutki dla zdrowia, łączy się z tzw. niską emisją – to znaczy, że
jest to emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z emitorów poniżej 40 m. Głównym źródłem występowania tego zjawiska jest spalanie paliw,
zwłaszcza stałych, w urządzeniach grzewczych. Warto nadmienić, że pojęcie niskiej emisji dotyczy także lokalnych kotłowni o małej mocy cieplnej, emisji komunikacyjno-transportowej oraz tzw. niezorganizowanej, czyli spowodowanej
m.in. pożarami, pracami polowymi czy pyleniem ze składowisk. Polska jest krajem, w którym głównym źródłem emisji pyłu (drobnych frakcji cząstek stałych,
czyli przede wszystkim PM10, PM2,5 oraz CO) jest sektor komunalno-bytowy,
zwłaszcza gospodarstwa domowe. Jak zostało wspomniane w powyższych rozdziałach, główną przyczyną tej sytuacji jest pozyskiwanie ciepła ze spalania paliw stałych, przede wszystkim węgla oraz drewna, w urządzeniach grzewczych
małej mocy. Dzieje się tak, ponieważ są to urządzenia znacznie mniej zaawansowane technicznie niż duże instalacje. Nie posiadają również nowoczesnych
systemów oczyszczania spalin. Wysokość kominów, do których są podłączone,
nie przekracza zazwyczaj 10 m. Zanieczyszczenia z takich kominów nie mogą
być efektywnie rozcieńczone w wyższych warstwach atmosfery, bo tam nie docierają. Duże ilości zanieczyszczeń powietrza, wyprowadzonych z niskich kominów w miejscach zwartej zabudowy mieszkalnej, w przypadku współwystępo-
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wania niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak zwiększona wilgotność powietrza i brak
przewietrzania/wiatru, prowadzą do powstania zjawiska
określanego mianem smogu. Nie dość więc, że instalacje te emitują więcej zanieczyszczeń, to jeszcze oddziałują na nasze bezpośrednie otoczenie i nas samych.

Analizując aspekty pozatechniczne, ustalono natomiast
listę następujących narzędzi:

W tym celu należy zastanowić się nad wielokierunkowymi działaniami, uwzględniając zarówno kwestie techniczne, jak i pozatechniczne dotyczące redukcji niskiej
emisji. Pozwoli to na zmniejszenie ilości emitowanych
zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego, a w
efekcie przyczyni się do poprawy jakości powietrza, stanu środowiska i zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia człowieka. Proponowanymi rozwiązaniami są przede wszystkim:

• uregulowania prawne dotyczące jakości paliw stałych stosowanych w sektorze komunalno-bytowym oraz kontroli i monitorowania ich jakości;

1) zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynków
mieszkalnych przez termomodernizację i termorenowację;

• odpowiednie uregulowania prawne dotyczące standardów emisji z instalacji spalania paliw stałych
o mocy poniżej 1 MW;

• ogólnokrajowy finansowy program motywacyjny dotyczący modernizacji systemu wytwarzania ciepła
użytkowego;
• promowanie dobrych praktyk w zaopatrzeniu w ciepło gospodarstw domowych z wykorzystaniem lokalnych surowców energetycznych, zwłaszcza paliw stałych węglowych i biomasowych, będących aktualnie w polskich warunkach podstawą bezpieczeństwa
energetycznego;

2) wykorzystanie istniejących sieci ciepłowniczych;
3) budowa lokalnych kotłowni dla budownictwa wielorodzinnego;
4) substytucja paliwowa – zastąpienie węgla gazem,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój
energetyki rozproszonej;
5) wymiana starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi – węglem, biomasą, na instalacje spalania spełniające wymagania BAT
(ang. Best Available Techniques), wysokosprawne
energetycznie i ekologicznie, zasilane kwalifikowanymi paliwami stałymi;

• ujednolicony w skali kraju system kontroli stanu instalacji spalania małej mocy w sektorze komunalno-bytowym z wykorzystaniem służby kominiarskiej,
straży miejskiej.
Na podstawie przedstawionych rozwiązań zauważa się,
że wykorzystanie paliw bezdymnych może przynieść
oczekiwane korzyści w walce ze zjawiskiem niskiej emisji, jednakże konieczne są odpowiednie uregulowania
prawne dotyczące jakości paliw stałych stosowanych
w sektorze komunalno-bytowym oraz kontrola i monitorowanie ich jakości.

6) stosowanie paliw bezdymnych, niskoemisyjnych.
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Charakterystyka techniczna paliw bezdymnych
Jak zostało już powiedziane, paliwa bezdymne w polskim prawie, po przyjęciu
nowelizacji Ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw, będą
definiowane jako produkty w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego, przeznaczone do spalania. Powszechnie
stosowana nazwa bezdymne została przyjęta z uwagi na ograniczoną emisję cząstek stałych, które stanowią czynnik powstawania dymu. Ograniczoną emisyjność zawdzięczają one redukcji substancji lotnych – prekursorów
organicznych zanieczyszczeń w procesie niepełnego spalania paliwa stałego
w złożu stałym. Warto podkreślić, że stopień ograniczenia zawartości części lotnych w paliwie bezdymnym winien zapewnić odpowiednią ich reakcyjność, pozwalającą na efektywne ekologicznie i energetycznie spalanie.
Jest to szczególnie istotne w przypadku ogrzewaczy pomieszczeń oraz kotłów
z ręcznym załadunkiem paliwa, tradycyjnej konstrukcji współprądowego spalania. Urządzenia te zainstalowane są w większości gospodarstw domowych,
które wykorzystują paliwa stałe w celach grzewczych.
Ważny jest także fakt, że redukcja części lotnych w paliwie bezdymnym może
być realizowana przez brykietowanie mieszanki paliw stałych o różnym udziale półproduktów o obniżonej zawartości części lotnych (koks opałowy, karbonizat, koks naftowy, antracyt). Co więcej, dzięki brykietowaniu uzyskuje się
lepsze parametry spalania oraz ogranicza się emisję dymu.
Istnieje również inna, mniej popularna technologia wytwarzania paliwa bezdymnego – piroliza (odgazowanie). Wykorzystując proces pirolizy (odgazowania), redukuje się w węglu zawartość części lotnych do bardzo niskiego poziomu (na przykład 10%). Jednakże w trakcie takiej obróbki traci się znaczną ilość surowca (tj. ponad 25–30%). Oznacza to, że technologia ta jest bardziej materiałochłonna, a co za tym idzie droższa (od brykietowania). Również sam proces technologiczny jest bardziej złożony i kosztowny. Z uwagi
na wysokie koszty, ta metoda przeróbki węgla nigdzie nie jest stosowana na
skalę przemysłową.
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Emisja pyłu całkowitego TSP ze spalania węgla, paliwa niskoemisyjnego (brykietów węglowokoksowych, ok. 18% Vdaf), paliwa bezdymnego (temp. obróbki ok. 700-800oC, Vdaf, ok. 5%), koksu
opałowego (Vdaf, ok. 1,1%) i antracytu w piecu stałopalnym o mocy 5,7 kW, [mg/MJ].62
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Źródło: Kubica. K, Paliwa niskoemisyjne, bezdymne – właściwości, zastosowanie, wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń

Znając już metody wytwarzania paliw bezdymnych, warto zapoznać się z ich
typologią.
• Koks opałowy: Paliwem bezdymnym, dostępnym na rynku polskim jest
koks opałowy. Charakteryzuje się on bardzo niską zawartością części lotnych (Vdaf poniżej 2%, w stanie suchym i bezpopiołowym), w efekcie
czego jego zastosowanie w ogrzewaczach pomieszczeń czy tradycyjnych kotłach grzewczych stosowanych w ogrzewnictwie indywidualnym
jest obarczone problemami z jego zapłonem (inicjacją procesu spalania),
wysoką temperaturą spalania (zagrożenie dla materiałów konstrukcyjnych kotłów) oraz wysoką emisją tlenku węgla (zachodzenie reakcji Boudouarda).

62. Kubica. K, Paliwa niskoemisyjne, bezdymne – właściwości, zastosowanie, wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
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• Koks niskotemperaturowy, karbonizat: W przypadku niskotemperaturowego koksu, karbonizatu o wyższej zawartości części lotnych (Vdaf
5–12%, w stanie suchym i bezpopiołowym), zapłon jest łatwiejszy, ale
występuje zagrożenie podwyższonymi temperaturami powstałymi w procesie spalania, jak również wyższą emisją tlenku węgla, CO63. Paliwa tego
rodzaju powstają w wyniku procesu pirolizy (odgazowania) surowego
węgla energetycznego o odpowiednio dużych rozmiarach ziarna i odpowiednio dobrych parametrach jakościowych (zwłaszcza niska zawartość
popiołu).
• Paliwo bezdymne kompozytowe, brykietowane paliwo bezdymne: Do
paliw bezdymnych zaliczane są także paliwa kompozytowe otrzymywane
w procesie mechanicznego formowania i następczej obróbki technologicznej, mieszanin drobnoziarnistych frakcji zawierających różne udziały węgla kamiennego, antracytu, koksiku/karbonizatu, koksu opałowego, węgla drzewnego, koksu naftowego. W procesie produkcyjnym może
być stosowana dodatkowo obróbka termiczna, mająca na celu podniesie jakości paliwa lub utwardzenie brykietu. Zaletą takiej metody otrzymywania paliwa bezdymnego jest także możliwość stosowania dodatków
działających jako sorbenty związków siarki powstających w procesie spalania czy dodatków o charakterze katalitycznego działania redukującego emisję NOx, a także wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 64. Należy podkreślić, że w procesie spalania paliwa brykietowanego
w jego pierwszym stadium wewnątrz brykietu następuje proces karbonizacji substancji organicznej węgla surowego, jeżeli takowy był dodany do
brykietu. W rezultacie czego emisja jest niższa niż w sytuacji, gdy ten sam
węgiel (w postaci nieprzetworzonej) spalany jest w takim samym urządzeniu grzewczym w formie drobnych ziaren (np. do 40 mm).

63. K. Matuszek, P. Hrycko, S. Stelmach, A. Sobolewski; Węglowe paliwo niskoemisyjne i nowoczesne konstrukcje kotłów małej mocy ograniczające „niską emisję”. Cz. II. Doświadczalna ocena nowego paliwa o obniżonej emisyjności; Przemysł Chemiczny; 95/2(2016), str. 228-230; DOI: 10.15199/62.2016.2.9 http://www.ichpw.pl/wp-content/
uploads/2016/03/Matuszek_i_inni_2_PCh-02_2016.pdf
64. Kubica K, Paliwa niskoemisyjne, bezdymne – właściwości, zastosowanie, wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
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Rynek paliw bezdymnych w Polsce
Pogłębienie analizy wymaga przybliżenia obecnej sytuacji produkcji tego surowca w Polsce. Aktualnie
w kraju nie ma instalacji, która produkowałaby wyłącznie węglowe paliwo niskoemisyjne dla ogrzewnictwa indywidualnego lub komunalnego oprócz koksu
opałowego. Warto zaznaczyć, że w Zakładzie Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych w Suszcu (JSW Innowacje) wytwarzane jest formowane paliwo węglowe,
wykorzystujące drobne frakcje węglowe o właściwościach fizykochemicznych zbliżonych do węgla dobrej
jakości (zawartość popiołu do 8%, siarki do 0,8%, wartości opałowej min. 27 MJ/kg). Jednak zawartość części lotnych na poziomie min. 32%, czyli na poziomie
węgla kamiennego, nie kwalifikuje tego paliwa do kategorii bezdymnych.
W poprzednim rozdziale zaznaczono, że polski sektor
górniczy w większości wydobywa sortymenty miałowe. Znaczny udział drobnych frakcji jest efektem wysoko zmechanizowanej technologii wydobycia węgla.
Surowiec o rozmiarach poniżej 20 mm, czyli wielkości ziarna, nie nadaje się do stosowania jako paliwo w
ogrzewaczach pomieszczeń oraz kotłach z ręcznym załadunkiem paliwa. Dlatego też jego stosowanie w celach grzewczych w gospodarstwach domowych zostało zakazane w wielu województwach.

stywany jako surowiec do produkcji brykietów bezdymnych. Jako komponenty paliw bezdymnych, brykietowanych (kompozytowych) mogą być wykorzystane węgle o podwyższonej spiekalności, które będą dawać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną paliwu
w trakcie spalania w warstwie, w złożu stałym. Stwarza to możliwość wykorzystania tego typu węgli (drobnych frakcji), które sprawiają problemy w trakcie spalania w złożu stałym. Dostępność na rynku ww. sortymentów węgla oraz atrakcyjna cena wskazują na celowość podjęcia działań dla wdrożenia do produkcji paliw bezdymnych, kompozytowych w Polsce.

Spalanie paliw bezdymnych
musi być bezpieczne dla konsumentów
Należy podkreślić, że w procesie produkcji paliw bezdymnych, obok ograniczenia emisji tak szkodliwych
substancji jak pyły, toksycznych zanieczyszczeń organicznych z nimi związanych oraz lotnych związków organicznych (OGC/VOCs), konieczne jest również obniżenie emisji tlenku węgla. Emisje CO z instalacji
grzewczych zwiększają się wraz ze spadkiem zawartości substancji lotnych w paliwie – dlatego niska zawartość części lotnych (do 10%) w paliwie stałym stwarza ryzyko zatrucia tlenkiem węgla w momencie spalania surowca przez gospodarstwa domowe65,66. Poniżej przedstawiono porównanie emisji CO z paliw o różnych zawartościach substancji lotnych67.

Nie oznacza to jednak, że miał węglowy nie może znaleźć zastosowania na rynku odbiorców indywidualnych. W przetworzonej postaci może on być wykorzy-

65. Kubica K.; Rozdział 7: ”Zanieczyszczenia środowiska powodowane termicznym przetwarzaniem paliw i biomasy” i
rozdział 8: „Przemiany termochemiczne węgla i biomasy” w Termochemiczne Przetwórstwo Węgla i Biomasy; str.
145-232, ISBN 83-913434-1-3, Copyright by IChPW and IGSMiE PAN; Zabrze-Kraków; 2003.
66. Kubica K., Paradiž B., Dilara P.; Small combustion installations: Techniques, emissions and measures for emission reduction; Scientific Reports of the IES JRC, EUR 23214 EN, ISBN 978-92-79-08203-0; http://publications.jrc.
ec.europa.eu/.
67. K. Kubica, Paliwa niskoemisyjne, bezdymne – właściwości, zastosowanie, wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń], 2018, s. 10.
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Emisja zanieczyszczeń ze spalania węgla i stałych paliw niskoemisyjnych,
bezdymnych w ogrzewaczu pomieszczeń (tzw. piecu stałopalnym), o nominalnej
mocy cieplnej 5,7 kW, mg/m3 a, b)

Parametry

Jednostka

Węgiel

Paliwo
niskoemisyjne
o obniżonej
zawartości
części lotnych

Emisja, CO

mg/m3

5280

2990

5300

5685

Emisja, TSP (PM)

mg/m

1066

227

126

48,5

Emisja, OGC

mg/m3

447

81

174

30

zanieczyszczenia org.

mg/m3

700

129

135

67

Emisja, NOx

%

228

230

63

194

Części lotne, Vdaf

%

36,4

19,4

10,7

1,1

3

Paliwo
niskoemisyjne
o niskiej
zawartości
części lotnych

Koks
opałowy

Emisja, OC (TOC)

Źródło: K. Kubica, Paliwa niskoemisyjne, bezdymne – właściwości, zastosowanie, wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń], 2018,

a) odniesione do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar; 13% O2; b) autorskie przeliczenie, wyniki oryginalne odniesione do jednostki energii
wprowadzonej z paliwem, MJ.

Wymogi jakościowe dla paliw bezdymnych w krajach UE
Przedstawione powyżej informacje wskazują, że paliwa bezdymne mogą
odegrać istotną rolę w procesie poprawy jakości powietrza w Polsce.
Przeanalizowano ich oddziaływanie na środowisko (powietrze), kwestie
technologiczne związane z ich wytwarzaniem, a także aktualny stan ich
produkcji w kraju.
Kolejnym krokiem będzie przestudiowanie wymogów jakościowych, jakie
stosowane są w wybranych krajach Unii Europejskiej. Stanowić to będzie interesujące tło do omówienia sytuacji prawnej w Polsce w kontekście norm
jakościowych.
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Wymogi jakościowe

Aktualna sytuacja prawna w Polsce

1) W Wielkiej Brytanii za paliwa bezdymne uznawane
są paliwa, których emisja w trakcie spalania dymu
nie przekracza 5 g/h. Paliwa bezdymne dopuszczone do obrotu charakteryzują się zawartością części
lotnych do 18%.

Obecnie (na dzień 28 czerwca 2018 roku) w Polsce
nie obowiązują wymogi jakościowe dla paliw stałych
(uwzględniając w tym paliwa bezdymne). Propozycja norm została określona w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Dla paliw bezdymnych właściwy jest projekt norm dla produktów w postaci stałej,
otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego przeznaczone do spalania (poprzednio definiowanych w projekcie ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw jako wymagania jakościowe dla paliw stałych otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla w temperaturze powyżej 450°C).

2) W Republice Irlandii według ustawy „Solid Fuels
Regulation”, która została uchwalona w 2012 roku,
dopuszcza się stosowanie paliw bezdymnych pod
warunkiem, że takie paliwo nie będzie generowało więcej niż 10 g dymu na godzinę. Należy podkreślić, że w Irlandii planuje się w przyszłości obniżyć
ten limit do 5 g/h68. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, na irlandzkim rynku dostępne są paliwa bezdymne o zawartości części lotnych do 18%.
3) Paliwa bezdymne o zawartości części lotnych
w przedziale od 13 do 18% rekomendowane są do
przeprowadzenia testów zgodności kotłów ze standardami wyznaczonymi w dyrektywie Ekoprojekt,
zgodnie z normą CEN prEU 16510-1: 2013 (stosowaną w połączeniu z rozporządzeniem Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. wdrażającym
dyrektywę 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe).

68. https://www.dccae.gov.ie/documents/Clean%20Air%20Strategy%20Public%20Consultation.pdf
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Wymagania jakościowe dla produktów w postaci stałej otrzymywanych
w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego przeznaczone do spalania
Parametry

Symbol

Jednostka

Min.

Max.

Zawartość popiołu

Ad

%

-

15,00

Zawartość części lotnych

Vdaf

%

-

10,00

Zawartość siarki całkowitej

Std

%

-

1,00

Wartość kaloryczna

Qd

MJ/kg

24,00

-

Źródło: rcl.gov.pl69

Projekt regulacji przewiduje piętnastoprocentowy limit dla zawartości popiołu, dziesięcioprocentowy dla części lotnych, jednoprocentowy dla zawartości siarki, a wartość kaloryczną określa się na minimalnym poziomie
– 24 MJ/kg. Uwagę zwraca wyjątkowo nisko zaproponowany limit zawartości części lotnych, niespotykany w innych krajach Unii Europejskiej (gdzie
dopuszczony jest parametr zawartości części lotnych na poziomie 18%)
oraz pośrednio w legislacji wspólnotowej w normach dla testów zgodności
pracy kotłów ze standardami wyznaczonymi przez dyrektywę Ekoprojekt70.
Warto zaznaczyć, że tak niski poziom zawartości części lotnych w paliwach
bezdymnych nie jest uzasadniony z punktu widzenia ochrony powietrza.
Związek między zawartością substancji lotnych a emisją cząstek stałych został zbadany przez naukowców z Uniwersytetu w Leeds. Wyniki badań wykazały, że paliwa o zawartości 23% substancji lotnych charakteryzowały się
do sześciu razy niższą emisją cząstek stałych w porównaniu do polskiego
węgla wysokiej jakości (sortyment kostka).

69. Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, https://legislacja.rcl.
gov.pl/docs//567/12294809/12412027/12412028/dokument271618.pdf
70. zgodnie z normą CEN prEU 16510-1: 2013 stosowaną w połączeniu z rozporządzeniem Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. wdrażającym dyrektywę 2009/125 / WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
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Zaproponowany poziom zawartości części lotnych wynoszący 10% nie jest ekonomicznie uzasadniony. Po
pierwsze, eliminuje praktycznie możliwość szerszego wykorzystania miału węglowego, który można wykorzystać do produkcji paliw bezdymnych. Zawartość
części lotnych w polskim miale węglowym występuje z reguły na poziomie przekraczającym 35%. Obniżenie zawartości części lotnych do poziomu 10% wymagałoby zastosowania kosztownego procesu pirolizy lub produkcji brykietów bezdymnych składających
się w głównej mierze z importowanego antracytu.
Oba przedstawione rozwiązania zdecydowanie podniosą cenę paliwa bezdymnego. Tymczasem podniesienie limitu zawartości części lotnych do 18% umożliwiłoby wykorzystanie miału węglowego do produkcji paliw w większym stopniu, a to z kolei przełożyłoby się na niższą cenę paliwa bezdymnego dla odbiorców końcowych. W celu potwierdzenia podanej tezy
została wykonana estymacja kosztów paliwa przy zawartości części lotnych na poziomie 10 i 18%.
Wykonana estymacja została przeprowadzona
na podstawie następujących danych oraz założeń:
1. W przypadku brykietów bezdymnych zawierających 18% części lotnych: szacunkowa cena
uwzględnia cenę zakupu surowców (polski miał
węglowy, miał antracytowy importowany do Polski). Uśrednione ceny węgla oparte na podstawie
informacji rynkowych oraz danych uzyskanych od

importera oraz koszt procesu brykietowania (kruszenie, mieszanie, formowanie brykietu, termiczne utwardzanie brykietu), w oparciu o koszty operacyjne zakładu produkcyjnego CPL Industries
w Foynes w Irlandii (dane dostarczone przez CPL
Industries).
2. W przypadku brykietów bezdymnych zawierających 10% części lotnych, otrzymywanych w procesie pirolizy, wykorzystano dane zaprezentowane w opracowaniu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla „Analiza rynku polskiego w zakresie produkcji paliw bezdymnych przy użyciu domowego
węgla kamiennego”71. Zawarte w nim dane dotyczące kosztów odgazowania węgla zostały zaktualizowane dla obecnej ceny rynkowej węgla72.
W celu porównania kosztów obu technologii jako
surowiec do produkcji przyjęto również polski
miał węglowy (uśredniony koszt na podstawie informacji dostępnych na rynku). Z kolei koszty brykietyzacji odgazowanego miału węglowego zostały obliczone na podstawie kosztów operacyjnych
zakładu produkcyjnego CPL Industries w Foynes
w Irlandii (dane dostarczone przez CPL Industries).
Uzyskane wyniki kształtują się następująco:

71. Instytutu Chemicznej Przegóbki Węgla w Zabrzu, Report on Polish market analysis in regard to production of
smokeless fuels with the use of domestic hard coals, kwiecień 2017.
72. Aktualizacja była konieczna z uwagi, że studium zostało opracowane w kwietniu 2017 roku.
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Paliwo bezdymne o zawartości cz. lotnych na poziomie:

Estymowana cena paliwa dla konsumenta za tonę w PLN

18%

950

10%

1425

Źródło: opracowanie własne

Interesujące jest także zestawienie kosztów uzyskania ciepła z różnych paliw:

zestawienie kosztów uzyskania ciepła z różnych paliw

Rodzaj paliwa

Węgiel typu
kostka73

Węgiel typu
orzech

Węgiel typu
groszek

Węgiel typu
ekogroszek

Paliwo bezdymne Paliwo bezdymne
(10% zawartość (18% zawartość
części lotnych)
części lotnych)

Wartość
kaloryczna
(GJ/kg)

0,029

0,022

0,022

0,025

0,02774

0,032

Cena za tonę
(PLN)

870

720

600

720

1425

950

Koszt ciepła
(GJ/PLN)

30

32,7

27,3

28,8

52,77

29,7

Źródło: opracowanie własne

73. Węgiel wydobywany w: KWK Wesoła (PGG), ZG Sobieski (Tauron), ZG Janina (Tauron). Węgiel ekogroszek Retopal produkowany przez PGG.
74. Marian NIESLER, Janusz STECKO, Damian GIERAD, Sławomir STELMACH, Martyna NOWAK, The assessment
of the possibility of the “blue coal” utilization in the iron ore sintering process, 2017, s. 1 źródło: https://
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwja8eCCi7zbAhVkL8AKHS0
JDGMQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fyadda%2Felement%2Fbwmeta1.element.baztech-2913d519-fce4-4601-a91a-4aa7b9556553%2Fc%2Fniesler_stecko_ocena_2_2017.pdf&usg=AOvVaw22FeB0o8Hzz0Y3dYUWCsnQ
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Jak widzimy z wyników analizy, paliwo bezdymne z udziałem części lotnych na
poziomie 10% może kosztować ponad 1400 złotych za tonę. Tym samym będzie zbyt drogie dla większości konsumentów (por. dane o wydatkach polskich
gospodarstw domowych na zakup paliw przedstawione w rozdziale II). Koszty
ogrzewania takim materiałem są porównywalne do kosztów ogrzewania gazem.
W przypadku brykietów bezdymnych koszt ogrzewania jest niższy w porównaniu z węglem wysokiej jakości. W zależności od tego czy zakład będzie produkował brykiety zawierające 18% części lotnych, czy też paliwo bezdymne za pomocą odgazowania (pirolizy) węgla (w celu uzyskania paliwa o zawartości 10% substancji lotnych), różnice w kosztach inwestycyjnych niezbędnych do jego rozruchu również będą znaczące. Szacunkowy koszt budowy zakładu produkującego
bezdymne brykiety (o wydajności 250 000 ton rocznie) wynosi 77 mln złotych.
Tymczasem zakład produkujący (o analogicznej wydajności) z wykorzystaniem
procesu pirolizy kosztuje 328 mln złotych75.
Z poprzednich rozdziałów wiemy, jak ważnym czynnikiem w walce o lepszą jakość powietrza jest cena paliwa, która musi uwzględniać możliwości nabywcze
Polaków. Jeżeli paliwa bezdymne nie będą konkurencyjne cenowo w stosunku
do węgla wysokiej jakości (np. pod względem kosztów wytwarzania ciepła), nie
będą one szeroko stosowane. W konsekwencji nie tylko nie będą miały jakiegokolwiek wpływu na poprawę jakości powietrza, ale zostaną również utracone szanse na rozwój nowego sektora przeróbki węgla w ramach polskiej branży górniczej.

75. części lotnych powstały w oparciu o opracowanie Instytutu Chemicznej Przegóbki Węgla w Zabrzu „Report
on Polish market analysis in regard to production of smokeless fuels with the use of domestic hard coals,
(April 2017) oraz dane dotyczących kosztów linii brykietującej udostępnionych przez CPL Industries.
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Podsumowanie
Wykazano, że paliwa bezdymne mogą istotnie ograniczyć emisje zanieczyszczeń. Testy paliwowe przeprowadzone w Wielkiej Brytanii i w Polsce wykazały,
że emisje pyłów, OGC, WWA i CO2 ze spalania paliw bezdymnych są niewielkie
w porównaniu z węglem wysokiej jakości. Charakteryzują się one również bardzo dobrymi parametrami spalania (wysoka wartość opałowa, niska zawartość
popiołu). Brykiety bezdymne mogą być spalane w większości kotłów zainstalowanych w polskich domach. Jest to istotne, ponieważ większość urządzeń zainstalowanych w Polsce jest niskiej jakości i o niskiej wydajności, a zatem przyczynia się (obok spalania odpadów i złej jakości paliw stałych) w znacznym stopniu do emisji zanieczyszczeń do powietrza. Nawet jeśli przyjmiemy, że wszystkie te kotły zostaną zastąpione nowoczesnymi urządzeniami, proces ten zajmie
lata (nie wspominając o jego kosztach). Tymczasem bezdymne brykiety spalane w tak zwanych kotłach klasy „0” zapewnią natychmiastową i znaczącą redukcję emisji. Dlatego szczególnie użytkownicy tych urządzeń grzewczych powinni być zachęcani do korzystania z tego paliwa. Brykiety bezdymne mogą być
stosowane również w miejscach, w których inne rozwiązania długoterminowe
(ogrzewanie gazowe lub olejowe) nie są możliwe do zastosowania, na przykład
ze względu na warunki terenowe (obszar górski) lub niską populację. W związku z tym mogą być efektywnym rozwiązaniem dla niektórych obszarów wiejskich, uzdrowisk lub ośrodków narciarskich, które borykają się z problemem zanieczyszczenia powietrza.
Chociaż Polska ma rozwinięty sektor górniczy, wyspecjalizowane instytuty badawcze oraz ośrodki akademickie, obecnie nie ma instalacji do produkcji bezdymnych paliw na skalę przemysłową. Tymczasem rozwój sektora paliw bezdymnych może być korzystny jako nowy rynek zbytu dla polskiego przemysłu,
a także może prowadzić do wzrostu eksportu, ponieważ w innych krajach rośnie
zapotrzebowanie na paliwa bezdymne.
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Obecnie w Polsce trwają prace legislacyjne mające na
celu wprowadzenie wymagań jakościowych dla paliw
stałych, w tym paliw bezdymnych. Proponowane rozwiązania legislacyjne dotyczą wprowadzenia zawartości części lotnych w paliwach bezdymnych na poziomie 10%.
Byłby to najniższy wskaźnik w Europie, którego dolne
granice kształtują się obecnie na poziomie ok. 18%.
Jak wskazano powyżej, paliwa bezdymne z zawartością
części lotnych na poziomie 10% będą zbyt drogie dla
większości polskich gospodarstw domowych. Ponadto ich stosowanie w kotłach niższej klasy może być problematyczne (trudne do rozpalenia, generujące zbyt wysokie temperatury, o wysokiej emisja CO). Bardzo ważnym elementem skłaniającym gospodarstwa domowe
do zakupu odpowiedniego paliwa stałego jest jego cena.
W zależności od typu węgla kształtuje się ona w przedziale od 450 do 1000 złotych za tonę, a jego wartość
kaloryczna szacowana jest w przedziale 21–30 MJ/kg.
W tym kontekście należy zaznaczyć, że paliwa bezdymne
w cenie poniżej 1000 złotych i wartości kalorycznej na
poziomie 32 MJ/kg mogłyby być atrakcyjnym dla konsumentów rozszerzeniem oferty węgla opałowego dostępnego na polskim rynku detalicznym. Możliwe byłoby to
dzięki dopuszczeniu do obrotu paliw bezdymnych o zawartości części lotnych do 18%.

Niski limit zawartości części lotnych w paliwach bezdymnych wpłynie również negatywnie na rozwój przemysłu.
Wytwarzanie paliw bezdymnych o zawartości 10% części
lotnych przy użyciu procesu odgazowywania jest kosztowne i wymaga bardzo dużej inwestycji (nawet 4 razy
droższej niż w przypadku zakładu wytwarzającego brykiety bezdymne o zawartości części lotnych na poziomie
18%). To z kolei stawia pod znakiem zapytania gotowość
firm do inwestowania w zakłady wytwarzające paliwa
bezdymne. Wysokie koszty kapitałowe i prognozowana
ograniczona skala sprzedaży (cena paliwa vs. możliwości
nabywcze większości polskich gospodarstw domowych)
są raczej odstraszające niż zachęcające dla inwestorów.
Bazując na przedstawionych danych, zasadnym wydaje
się podniesienie limitu zawartości części lotnych do maksymalnego poziomu 18%, dzięki czemu możliwe będzie
wykorzystanie polskiego węgla kamiennego (sortymenty
miałowe) w procesie produkcyjnym. To może przełożyć
się na rozwój nowego obszaru biznesowego, który mógłby skutecznie konkurować na rynku europejskim. Gospodarstwa domowe mogłyby używać paliw bezdymnych,
ponieważ stałyby się one dostępne cenowo, a co za tym
idzie, zanotowana zostałaby redukcja niskiej emisji.
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