
WĘGIEL, ELEKTROWNIE I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Czyli tematy często poruszane w prasie, ale zwykle już po zaistniałych zda- 
rzeniach. Tym cenniejsze są artykuły o sprawach, które dopiero mają się stać 

faktami. W grudniowym numerze „Problemów zamieszczony jest m. in. artykuł 
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A. Kasprzyckiego zatytułowany „Elektrownie bełchatowskie a zanieczyszcze- 

nie atmosfery”. Przytaczamy obszerne fragmenty, ponieważ temat ten często będzie 

jeszcze gościł na łamach prasy i warto być troszeczkę zorientowanym. 

„Dwie bliźniacze elektrownie bełchatowskie, odległe od siebie zaledwie o 10 km, 

o łącznej mocy około 8600 MW, z blokami po 360 MW (dzisiaj zaliczanymi już do 

średniego typu), a być może także po 720 MW będą największym zespołem energe- 

tyki konwencjonalnej, tzn. wytwarzającym energię elektryczną w wyniku spalania 

węgla. Okres eksploatacji tego największego rozpoznanego na Świecie złoża węgla 

brunatnego jest przewidziany na około 30 lat (...). 

Przy tej skali eksploatacji szczególnego znaczenia nabierają problemy ochrony 

atmosfery. Podstawowymi uciążliwościami energetyki konwencjonalnej są emisje 

ogromnych ilości dwutlenku siarki, pyłu lotnego i tlenków azotu. W pewnych 

przypadkach — również emisja izotopów radioaktywnych oraz substancji w spa- 

lonym węglu. 

Bełchatowskie złoże węglowe składa się z dwu pól: 

— mniej zasiarczonego, o średniej zawartości siarki około 0,6% (pole Bełchatów), 

— bardziej zasiarczonego, o średniej zawartości siarki 1,06% (pole Szczerców) (...). 

Dla oszacowania stopnia uciążliwości elektrowni i przyszłej degradacji Środo- 

wiska naturalnego w tym rejonie nieodzowne jest określenie wielkości imisji przy- 

ziemnych podstawowych komponentów zanieczyszczenia powietrza. (...) Prognoza ta 

może być opracowana jedynie na podstawie modelu matematycznego dyfuzji zanie- 

czyszczeń w różnych warunkach meteorologicznych (...). 

Kombinat energetyczny w Bełchatowie będzie największym tego rodzaju obiek- 

tem na świecie, o wyjątkowo dużym zrzucie zwiiązków siarki do atmosfery i wy- 

daje się, że tego typu badania specjalne są w tym przypadku koniecznością. Pod- 

stawowe problemy, które muszą zostać rozwiązane na podstawie wiarygodnych da- 

nych meteorologicznych dla rejonu lokalizacji elektrowni bełchatowskich, są ma- 

stępujące: | 

— Oszacowanie parametrów modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (...). 

— Określenie warunków przebijania warstw inwersyjnych przez wydmuchy spalin 

z kominów elektrowni. Warstwy takie hamują pionową dyspersję zanieczyszczeń, 

powodując, w przypadku miskich źródeł emisji, nadmierną koncentrację zanieczysz- 

czeń (...). | 

—- Określenie warunków meteorologicznych, w których elektrownie będą mnajbar- 

dziej uciążliwe dla środowiska (...). 

Charakterystyka zasiarczenia bełchatowskich złóż węgla brunatnego pozwala na 

zaproponowanie jeszcze jednego sposobu polepszenia ochrony środowiska przyrod- 

niczego w rejonie lokalizacji kombinatu. Mianowicie w sytuacjach meteorologicz- 

nych, które zostaną rozpoznane jako najbardziej niekorzystne dla tego obszaru, obie 

elektrownie mogłyby spalać węgiel o najmniejszym zasiarczeniu, pochodzący ze 

środkowej części złoża Bełchatów. Propozycja ta została również wstępnie zaapro- 

bowana przez inwestora, który ma w przyszłości zapewnić warunki techniczne do 

takiej gospodarki paliwowej. W celu realizacji tej koncepcji złoże o najmniejszym 

zasiarczeniu zostanie połączone taśmociągami z obu elektrowniami. Przy czym elek- 

trownia spalająca normalnie węgiel o większym zasiarczeniu będzie posiadała awa- 

ryjne składowisko do magazynowania interwencyjnego zapasu węgla niskosiarko- 

wego (...). 

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule artykułu, można chyba stwier- 

dzić, że w zasadzie nie ma przesłanek do obaw o nadmierne zanieczyszczenie atmo- 
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ry w szeroko pojętym rejonie lokalizacji Kombinatu Paliwowo-Energetycznego 

w Bełchatowie. Na obecnym etapie zostały również w dostatecznym stopniu wyko- 

rzystane współczesne możliwości techniczne w celu złagodzenia ujemnego wpływu 

na otoczenie ogromnych ilości zanieczyszczeń, które będą w niedalekiej przyszłości 

emitowane do atmosfery. Osobiście jestem również przekonany, że ewentualna de- 

koncentracja mocy na większą ilość mniejszych elektrowni rozrzuconych po kraju, 

poza znacznym zwiększeniem kosztów wytwarzania energii, nie spowodowałaby po- 

lepszenia ochrony czystości powietrza, a wręcz przeciwnie — degradacja Środowiska 

naturalnego w skali krajowej na jeden MW uzyskany ze spalania węgla byłaby 

większa (...).” 

Wszystko to bardzo pięknie, ale fakt pozostaje faktem — zanieczyszczenia będą 

wydalane do atmosfery, a cała działalność skupiła się na opracowaniu metody wy- 

rzucenia ich na jak majwiększą wysokość. Tak więc jest to pozomna ochrona $го- 

dowiska. Oczywiście prawdą jest, że skutki nie będą tak szybkie, ale będą. Jest 

to tylko kwestia czasu i miejsca ich wystąpienia. Wiatry u nas przeważają z kie- 

runku zachodniego. A co z tego wyniknie, chyba nie trudno przewidzieć... chociażby 

czytając notatkę zamieszczoną w październikowym numerze miesięcznika „Wszech- 

świat” zatytułowaną:


