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ENERIA WSPIERA ENERGETYCZNYCH GIGANTÓW
Czy największa polska spółka obracająca gazem oraz elektroenergetyczny lider na Sląsku mogą
znaleźć pole do korzystnej współpracy? Okazuje się, że tak – wszystko za sprawą kogeneracyjnego
układu prądotwórczego na metan, który od kilku miesięcy produkuje prąd dla gospodarstw domowych
w Gilowicach.
Jak się okazuje, między potężnymi podmiotami, zapewniającymi Polakom różne rodzaje energii,
znaleźć można miejsce na współpracę. Dwaj czempioni z sektora gazu i elektroenergetyki udowodnili
to na przełomie 2018 i 2019 roku, kiedy to uruchomiony został gazowy agregat prądotwórczy wytwarza energię elektryczną dla spółki energetycznej z metanu dostarczanego przez potentata
gazowego.
Urządzenie zostało zamontowane w Gilowicach na Sląsku. Wybór tej lokalizacji jest nieprzypadkowy –
to właśnie na tym obszarze spółka gazowa prowadzi testy pozyskiwania metanu z kopalń węgla.
Technologia ta może zwiększyć polskie wydobycie błękitnego paliwa o miliard metrów sześciennych
rocznie. Stwarza to zatem niebagatelne perspektywy – taki wzrost oznaczałby bowiem powiększenie
krajowej produkcji gazu o 25%.
Polski potentat gazowy dostrzegł w odmetanowaniu kopalń perspektywę także dla polskiego rynku
energii elektrycznej – spółka postanowiła zainwestować w gazowy zespół kogeneracyjny, który
wytwarzałby prąd z przechwytywanego w Gilowicach gazu. Pozyskana w ten sposób energia mogłaby
być potem sprzedawana do sieci elektroenergetycznej, by zasilać odbiorców indywidualnych.
We współpracę przy tym projekcie włączyła się spółka będąca elektroenergetycznym liderem na
Sląsku. Tak doszło do uruchomienia agregatu, który działa już od lutego 2019 roku.
Dostawcą jednostki kogeneracyjnej była ﬁrma Eneria, będąca ekspertem z zakresu rozwiązań
energetycznych. Spółka gazowa zdecydowała się na model Caterpillar CG170-12. Ten agregat w
zabudowie kontenerowej dysponujący mocą ok. 1 MW, został przewieziony do Gilowic w listopadzie
2018 roku.
Przez następne miesiące technicy Enerii opracowywali szereg instalacji, które zespoliły agregat z
odwiertami spółki gazowej dostarczającymi na powierzchnię metan pochodzący z pokładu węgla.
Zastosowanie tego rozwiązania wymagało ogromnej wiedzy, zaawansowania i fachowości. Eneria
potraﬁła dopasować się do wymogów i potrzeb dwóch gigantów energetycznych, dzięki czemu
dostawa, montaż oraz uruchomienie przebiegły sprawnie.
Efektem prac Enerii było oddanie układu kogeneracyjnego do użytku już w lutym 2019 roku, co
uświetniła uroczysta ceremonia. Produkowana w nim od tego czasu energia elektryczna jest
przesyłana do Spółki energetycznej, która z kolei sprzedaje ją swoim klientom. Rozwiązanie
zaoferowane i zainstalowane przez Enerię, współpraca dwóch potężnych polskie spółki energetyczne
wyszła w życiu. W konsekwencji wytwarzana energia wykorzystywana jest przez użytkowania

koń cowego z korzyścią dla środowiska. Zastosowanie tego proekologicznego rozwiązania pozwoli
znacznie ograniczyć emisję metanu do środowiska – silnego gazu cieplarnianego.
„Praca przy projekcie w Gilowicach była dla Enerii szansą na zdobycie unikalnego doświadczenia w
wielu płaszczyznach. Nasi technicy zdobyli wyjątkowe umiejętności, mogli uczyć się od kolegów po
fachu z wiodących spółek energetycznych i jednocześnie poszerzać swoją wiedzę o zagadnienia
związane z zagospodarowywaniem metanu z kopalń . Co więcej, nasza ﬁrma z sukcesem pomogła
wdrożyć model współpracy, działający między dwoma krajowymi gigantami. Jest to dla nas niezwykle
cenne doświadczenie. Jestem pewien, że wykorzystamy je z pożytkiem dla nas i naszych klientów” –
mówi Leszek Nicgorski, Dyrektor Generalny Eneria Sp. z o.o.
Potencjał drzemiący w metanie z polskich kopalń węgla sprawia, że projekty podobne do tego w
Gilowicach mogą stać się chlebem powszednim dla rozmaitych spółek energetycznych.
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