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1. DEFINICJA TWORZENIA SCENARIUSZY
Scenariusze są jedną z metod przewidywania, która polegają na opisie zdarzeń i przedstawieniu ich
logicznego następstwa w celu ustalenia, w jaki sposób rozwijać się będzie przedmiot naszego
zainteresowania. Według H. Kahna scenariusz powinien:


opisać, jakie hipotetyczne sytuacje mogą wystąpić w przyszłości, rozpatrując przyszłość krok po
kroku,



określić warianty dla każdego zdarzenia, na każdym kroku, które mogą wystąpić lub ułatwić jego
wystąpienie.

Scenariusz ma także stworzyć warunki do pozyskiwania umiejętności poszukiwania i wykorzystania
informacji i wiedzy z różnych źródeł w celu przewidywania przyszłych zdarzeń.

2. POWIĄZANIA I WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z FORESIGHT-ów
ENERGETYCZNEGO I GÓRNICZEGO
Foresight OGWK jest ściśle powiązany w obszarze odpadów powstających z bieżącej produkcji, z
opracowanymi wcześniej foresightami energetycznymi i górniczymi.
W foresightcie energetycznym opracowano dwa podstawowe scenariusze rozwoju: referencyjny i
alternatywny. Każdy ze scenariuszy będzie realizowany w identycznych warunkach otoczenia
(makroekonomicznych i politycznych), tj.:


wzrost PKB,



tendencje cenowe podstawowych pierwotnych nośników energii (węgiel, ropa
naftowa, gaz),



rozwój poszczególnych sektorów gospodarki.

Podstawową różnicę w scenariuszach stanowią założone ceny za emisję CO2,


5 Euro /tonę od 2013 – dla scenariusza referencyjnego,



20 Euro/tonę – dla scenariusza alternatywnego.

Z powyższych założeń wynikają kolejne konsekwencje, w tym prognozowane wielkości zużycia
nośników pierwotnych.
W wariancie referencyjnym zakłada się wzrostową tendencję wydobycia węgla kamiennego (Tabela 1).

Tabela 1.

Prognoza wydobycia węgla kamiennego w wariancie referencyjnym

Rok

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Mln Mg

78,2

88,8

92,1

94,5

100,8

108,3
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Również w wariancie alternatywnym, pomimo wzrostu udziału produkcji energii z innych źródeł
(wiatrowa, geotermalna, jądrowa, słoneczna itp.), zakłada się wzrostową tendencję wydobycia węgla
kamiennego (Tabela 2)
Tabela 2.

Prognoza wydobycia węgla kamiennego w wariancie alternatywnym

Rok

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Mln Mg

78,2

88,8

92,3

91,4

93,6

93,2

W obydwu scenariuszach przewiduje się wdrażanie instalacji spalania węgla o wysokiej efektywności
energetycznej, takich jak kotły pyłowe na parametry nadkrytyczne i ultranadkrytyczne oraz kotły
fluidalne atmosferyczne na parametry podkrytyczne i nadkrytyczne. W ślad za tymi technologiami
będą wdrażane technologie przygotowania węgla do spalania, z uwzględnieniem konieczności
uzyskania surowca o właściwościach optymalnych dla konkretnego zastosowania tzn. minimalizacja
ilości zanieczyszczeń (popiołu, siarki, metali, w tym głównie rtęci) oraz wilgotności. Poprawa jakości
węgla jest pierwszym z szeregu możliwych, a równocześnie z najbardziej efektywnych procesów
mających wpływ na środowisko naturalne. Ogranicza ona emisję SO2, zmniejsza ilość odpadów
produkowanych przez elektrownię oraz poprawia sprawność termiczna, przez co redukuje emisję CO2.
Najnowsze technologie przeróbki węgla mogą produkować paliwo węglowe o zawartości popiołu
poniżej 0,25% i o bardzo niskiej zawartości siarki, co pozwala na spalanie pyłu węglowego w
nowoczesnych instalacjach z bardzo wysoką sprawnością nawet do 55%, dając w efekcie ultraniskie
emisje gazów cieplarnianych. Zmniejszenie CO2 ze spalani węgla można osiągnąć w następujący
sposób (Clean Coal…WCI 2004):


redukcja do 5% - poprawa jakości wzbogacania,



redukcja do 22% - poprawa sprawności pracy elektrowni konwencjonalnych; obecność
sprawność wynosi 38 – 40%, natomiast instalacje super nadkrytyczne i ultra-super-nadkrytyczne
umożliwiają osiągnięcie sprawności powyżej 45%,



redukcja

do

25%

-

zaawansowane

technologie

(zintegrowane

zgazowanie

w

cyklu

kombinowanym IGCC, spalanie w ciśnieniowym złożu fluidalnym PFBC); Obecnie instalacje
IGCC i PFBC pracuje w USA, Japonii i Europie,


redukcja do 99% - technologie zero emisyjne.

Ze wzbogacaniem węgla i jego spalaniem wiąże się bezpośrednio ilość wytwarzanych odpadów.
Powyższe prognozy w zakresie zapotrzebowania na węgiel kamienny oraz planowany rozwój
technologii w zakresie wzbogacania i jego spalania, określają ilość i jakość pozyskiwanego produktu
ubocznego, który przy braku możliwości gospodarczego wykorzystania staje się odpadem. Tak
powstały nagromadzone, zdeponowane w środowisku odpady z górnictwa węgla kamiennego.
Niektóre z nich wpisały się na trwałe w krajobraz terenów, pod którymi prowadzono eksploatację, inne
zaś są eksploatowane jako cenny surowiec budowlany, a jeszcze inne czekają na ich gospodarcze
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wykorzystanie. Prognozy wydobycia węgla kamiennego zawarte w scenariuszach foresightu
górniczego pozwoliły na sformułowanie kilku najważniejszych tez:


Zaprezentowane wyniki badań potwierdzają optymistyczne rządowe założenia rozwoju sektora
górnictwa węgla kamiennego. Krajowe górnictwo węglowe w świetle dotychczasowych prognoz
popytowych jest w stanie zachować swoja pozycję na rynku paliw.



Zasadniczą kwestią jest odpowiedź na pytanie, czy istnieją moce produkcyjne kopalń, aby
przewidziany popyt na węgiel mógł być w pełni zaspokojony.



Największy odbiorca węgla, krajowa energetyka musi w szerokim zakresie przeprowadzić
modernizację urządzeń wytwórczych, by móc dostosować się do zaostrzonych przepisów
emisyjnych.

Dla potrzeb opracowania scenariuszy przyjęto trzy warianty:


ograniczenie działalności produkcyjnych do 80 mln ton węgla energetycznego w 2020 r.



stabilizację wydobycia na poziomie 100 mln ton zgodnie z prognozą zawartą w „Strategii
działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2015”,



wzrost wydobycia węgla energetycznego do około 116 mln ton; (w oparciu o analizę zasobów i
zdolności produkcyjnych funkcjonujących kopalń).

Ponadto istnieją realne szanse na utrzymanie obecnego poziomu wydobycia węgla koksowego.
Można przyjąć, że wydobycie węgla kamiennego do 2010 roku będzie utrzymywana na poziomie 16,5
mln ton rocznie.
Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów z
górnictwa węgla kamiennego powinien odnieść się w pierwszym rzędzie do kopaliny towarzyszącej,
sposobu jej racjonalnego wykorzystania lub bezpiecznego składowania. Opierając się na
scenariuszach przedstawionych foresightach energetycznym i górniczym należy stwierdzić, że ilość
tzw. odpadów z górnictwa węgla kamiennego, będzie oscylowała pomiędzy 25 – 30 mln ton rocznie, a
ich charakter zależeć będzie od zakresu stosowanego wzbogacania.

3. ASPEKTY I UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
Wielkość wydobycia węgla kamiennego w Polsce w mln Mg /rok zaprezentowano w tabeli 3.
Tabela 3.

Wielkość wydobycia węgla kamiennego w Polsce w latach 2003 - 2010

Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Mln Mg

97,2

95,6

95,4

95,2

98,2

88,6

77,3

76,6

Prezentowane uprzednio scenariusze, w konfrontacji z wielkościami wydobycia węgla kamiennego
szczególnie w latach 2009, 2010 wskazują jak czuły jest rynek węgla, na który wpływa wiele
czynników zewnętrznych, a mianowicie:


światowy kryzys (zmniejszone wydobycie węgla koksowego),



mniejszy wzrost gospodarczy (mniejsze zapotrzebowanie na energię),
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wzrost eksportu węgla na rynek polski, zwłaszcza z Rosji / pod wpływem załamania się światowej
gospodarki, zamiast do krajów Europy zachodniej – węgiel był eksportowany do Polski, z uwagi
na niższe konkurencyjne ceny w odniesieniu do węgla krajowego.

Spośród krajów UE węgiel wydobywa się już tylko w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii i
Czechach. Pomimo malejącej produkcji zużycie węgla w krajach „piętnastki” wciąż wynosi prawie 180
mln rocznie, a dla UE 27 ponad 250 mln, przy czym produkcja własna w 2009 wynosiła 31,5 mln ton w
UE 15, a w UE 27 106,1 mln ton.
Ponieważ zapotrzebowanie na węgiel w UE zdecydowanie przewyższa produkcję własną, import
odgrywa ważną rolę w zapewnieniu surowca do wytworzenia energii i ciepła. W 2009 roku wynosił on
ponad 120 mln ton. Natomiast produkcja węgla kamiennego w świecie od roku 2000 praktycznie
podwoiła się do ponad 6 mld ton w roku 2010. Trend ten utrzymuje się z uwagi na dynamiczny wzrost
gospodarczy takich krajów jak Chiny, Indie, Brazylia, Iran i inne. Do roku 2030 prognozowany jest
wzrost wydobycia światowego węgla kamiennego nawet o 3 mld ton. Innowacyjne metody spalania w
nowopowstających elektrowniach wraz z podnoszącą się sprawnością energetyczna są w stanie
produkować więcej energii i ciepła z mniejszej ilości węgla, przy okazji zmniejszając emisję CO2. Z
tego też względu wzrasta zainteresowanie ultraczystymi węglami o zmniejszonym zapopieleniu i
zawartości wilgoci, co w znacznym stopniu obniża koszty transportu. Ponadto wielkie mocarstwa takie
jak USA, Rosja, Japonia nie zamierzają rezygnować z wykorzystania węgla do produkcji energii i
ciepła, a wielcy eksporterzy, tacy jak Australia, Rosja, RPA, Indonezja, dostarczają węgiel o
parametrach dostosowanych do nowoczesnych technologii spalania. Rolę węgla wzmocniły także
wydarzenia z Japonii. Wiele krajów, w tym Niemcy wycofują się ze stosowania energii jądrowej. Przy
wysokich kosztach wytwarzania energii z OZE i ich ograniczonych możliwościach, wydaje się, że
można prognozować wzrost zapotrzebowania na węgiel kamienny jako źródło energii. Istotnym
aspektem ekonomicznym dla polskiego górnictwa są procesy prywatyzacyjne (Lubelski Węgiel
„Bogdanka” S.A., PKW S.A., SILTECH, JSW S.A.) Zaobserwowano w tych podmiotach większą
rentowność. Nie należy zapominać także o sprzedaży lub udzielaniu koncesji podmiotom
zagranicznym (P.G. Silesia, Dębieńsko), które w ten sposób starają się zapewnić sobie surowiec dla
własnych potrzeb.
Wielką nadzieją dla polskiej energetyki jest też tzw. gaz łupkowy. Prowadzone są badania
rozpoznawcze. Z tego też względu udział własnego paliwa gazowego może być rozważany w dalszej
perspektywie czasowej.
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4.

WARIANTY SCENARIUSZY ROZWOJU TECHNOLOGII
ZAGOSPDAROWANIA ODPADÓW Z GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO

Założenia dla scenariuszy Foresight OGKW:
PIE1

-

prawne i ekonomiczne warunki wymuszają całkowite zagospodarowanie odpadów
wydobywczych z bieżącej produkcji,

PIE2

-

prawne

i

ekonomiczne

warunki

wymuszają

zagospodarowanie

odpadów

zdeponowanych w środowisku,
WW

-

wielkość wydobycia,

PPO

-

popyt na produkty z odpadów wydobywczych,

AS

-

akceptacja społeczna

WARIANT OPTYMISTYCZNY
PIE1+2

- obowiązuje ustawa o odpadach wydobywczych, prawne i ekonomiczne aspekty
wymuszają

całkowite

zagospodarowanie

odpadów

z

bieżącej

produkcji

i

zdeponowanych w środowisku, renegocjacja pakietu energo-klimatycznego
WW

- wzrost wydobycia ze względu na zapotrzebowanie na energię,
uwarunkowania:


docelowo produkcja węglu o parametrach europejskich 25,0 MJ/Kg (dotychczasowo
21,8MJ/kg) - z uwagi na zmieniające się technologie spalania, produkcja węgli
ultraczystych,

PPO



wzrost eksportu,



pozyskiwanie kapitału na inwestycje początkowe – prywatyzacja,



eksploatacja na zawał,



eksploatacja w filarach ochronnych i resztkach pokładów,



odzysk węgla z odpadów drobnoziarnistych z uwagi na koniukturę.

- zapotrzebowanie na odpady.
Wiodące kierunki:
Grupa I - Budownictwo hydrotechniczne,ziemne,rekultywacja terenów:


prawny

obowiązek

przywrócenia

funkcji

pierwotnej

terenom

pod

którymi

prowadzona była eksploatacja,


rozwój infrastruktury na terenach poddanych rewitalizacji,



budownictwo hydrotechniczne zwalczanie zagrożenia przeciwpowodziowego,

Grupa II - Roboty likwidacyjne w kopalniach węgla kamiennego:


eksploatacja w filarach ochronnych i resztkach pokładów wymaga ochrony
powierzchni przez podsadzanie i lokowanie odpadów,

Grupa III - Podsadzanie wyrobisk eksploatacyjnych:

6



szeroko

pojęta

profilaktyka

przeciwpożarowa,

izolacja

zrobów

i ochrona powierzchni,
Grupa IV - Kruszywa i ceramika:


produkcja
w

kruszyw

środowisku

z

bieżącej

dla

produkcji

prowadzenia

i

z

odpadów

robót

zdeponowanych

inżynieryjskich

ujętych

w kierunku: budownictwo hydrotechniczne, ziemne, rekultywacja terenów.
Grupa V - Odzysk substancji węglowych:


pozyskiwanie pełnowartościowego paliwa ze stawów osadowych – powstający w
tych technologiach odpad, należy przeznaczyć do lokowania pod ziemią w pracach
likwidacyjnych.

AS

- akceptacja społeczna wysoka:


czyste środowisko,



lokowanie pod ziemią,



rewitalizacja,



roboty hydrotechniczne,



nowe miejsca pracy,



rozwój branży i otoczenia.

Prace naukowo – badawcze:


wzbogacanie

najdrobniejszych

frakcji,

technologia

nanopęcherzyków

z

produkcji

bieżącej

i

pogłębiona
-

flotacja,

dotyczy

wzbogacania

nowe
to

odpadów

reagenty
odpadów

zdeponowanych

w stawach osadowych. Rozwój nowych technologii zagospodarowania odpadów
drobnoziarnistych.


produkcja paliw kompozytowych z OZE i miałów oraz mułów niskoenergetycznych,



opracowanie zasad pełnej rekultywacji i rewitalizacja terenów zdegradowanych
działalnością

górniczą

zgodnie

z

lokalnymi

planami

zagospodarowania

przestrzennego,


odkamienianie
na

powierzchni

metodami
–

na

ograniczenie

sucho
zużycia

w

podziemiach
wody

i

kopalni

zmniejszenie

lub

wilgoci

w węglu handlowym,


ewidencja odpadów zdeponowanych w środowisku z podziałem na:


trwale wkomponowane w środowisko,



przeznaczone do eksploatacji i przetworzenia na materiały kruszywowe,
budowlane i podsadzkowe,



odzysk metali krytycznych z odpadów powydobywczych z bieżącej produkcji i
zdeponowanych w środowisku,



ograniczenie urabiania pozapokładowego, wpływ na koszty urabiania, transportu,
wzbogacania, ochrony środowiska i jakość końcowego produktu handlowego.
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WARIANT UMIARKOWANY
PIE1

WW

PPO



obowiązuje pakiet energo-klimatyczny,



zagospodarowanie odpadów z bieżącej produkcji,



obowiązuje ustawa o odpadach wydobywczych,



wydobycie na obecnym poziomie:





prywatyzacja i wzrost rentowności,



szeroki zakres wzbogacania,



poprawa jakości węgla handlowego,



wzrost ilości odpadów z bieżącej produkcji.

prace

związane

z

usuwaniem

szkód

na

powierzchni

związanych

z eksploatacją:

AS



lokowanie odpadów z przeróbki węgla na dole kopalni,



produkcja kruszyw wg potrzeb rynku.

Umiarkowana akceptacja społeczna:


utrzymanie miejsc pracy,



zmniejszenie uciążliwości środowiskowych związanych z bieżącą produkcją,



lokowanie odpadów pod ziemią wg potrzeb i możliwości,



ograniczone

możliwości

korzystania

z

odpadów

zdeponowanych

w środowisku,


ograniczenie prac badawczo – naukowych.

WARIANT PESYMISTYCZNY
PIE1



obowiązuje pakiet energo-klimatyczny,



obowiązuje ustawa o odpadach wydobywczych, zagospodarownie odpadów z
bieżącej produkcji,

WW
PPO



ograniczenie wydobycia węgla,



prywatyzacja – pozostają najlepsze zakłady, likwidacja nierentownych kopalń,



z uwagi na zmniejszenie wydobycia brak popytu na odpady wysoko przetworzone,



likwidacja

w

kopalniach

działających,

bieżących

skutków

eksploatacji

na powierzchni,


likwidacja nierentownych kopalń,



wstrzymanie

działań

związanych

z

dla

zagospodarowaniem

odpadów

zdeponowanych w środowisku,
AS

Brak akceptacji społecznej


likwidacja miejsc pracy,



stagnacja gospodarcza regionu i kraju,



pozostałości po dawnej działalności górniczej,



migracja siły roboczej na tereny o lepszej koniunkturze gospodarczej + emigracja
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górnicza (przykład Czechy),


wzrost cen energii do 30% wg prognoz wdrożenia pakietu energetyczno –
klimatycznego,



brak prac badawczo – naukowych.

W każdym ze scenariuszy odpady wydobywcze znajdą zastosowanie w zaprezentowanych kierunkach
gospodarczego wykorzystania. Różnice w poszczególnych scenariuszach występują w skali ilościowej
ich zagospodarowania oraz różnorodności stosowanych technologii przetwarzania. W scenariuszu
umiarkowanego rozwoju czy zmniejszenia wydobycia kierunki i technologie ograniczają się do prac
odtworzeniowych na powierzchni oraz respektowania ustawy o odpadach wydobywczych.
Technologie o mniejszym zasięgu ilościowym o bardziej wyrafinowanym technologicznym
przetwarzaniu, z uwagi na aspekty ekonomiczne, brak popytu i opłacalność nie będą szeroko
stosowne. Niemniej prace naukowo- badawcze powinny być ukierunkowane na nowe technologie
użytkowania węgla drogą konwersji gazowej czy płynnej. Te nowe rozwiązania rodzą nowego typu
zagrożenia dla środowiska w postaci odpadów gazowych, stałych czy płynnych, trudnych obecnie do
zdefiniowania. Nowe problemy powinny być poddane dogłębnej analizie.
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