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• luty 1937 r.- Decyzja o budowie Elektrowni: Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej zatwierdza plan Centralnego Okręgu 
Przemysłowego (COP).

• marzec 1938 r. – Podpisanie umowy na budowę Elektrowni
z francuską firmą „Als Thom” z Belfort. 

• maj 1939 r. – Uruchomienie pierwszej turbiny 20 MW i dwóch 
kotłów rusztowych.

• sierpień 1939 r. - Uruchomienie drugiej turbiny 20 MW i dwóch 
kotłów rusztowych.

• wrzesień 1944 r. – Uruchomienie Elektrowni po działaniach 
wojennych.



Wykopy pod Elektrownię, układanie bocznicy kolejowej, 1938r. 



Elektrownia I w budowie, 1938r.



Elektrownia I, 1939r.



1949÷1950r.
� Zakończenie odbudowy linii przesyłowych po zniszczeniach 

wojennych
� Włączenie Elektrowni do ogólnopolskiej sieci energetycznej
� Rozbudowa Elektrowni o jedną turbinę 35 MW i 3 kotły pyłowe.

1957 r.
� Rozbudowa Elektrowni (nowa siłownia nazywana Elektrownią II) 

dwie turbiny 55 MW i 4 kotły pyłowe OP-130, komin 106 m, 
rozbudowa rozdzielni 110 kV, modernizacja kotłów rusztowych.

1960 r. 
� Rozbudowa Elektrowni II o człon ciepłowniczy wyposaŜony 

w turbinę przeciwpręŜną o mocy 10 MW. Jest to początek 
tworzenia ciepłowni. Likwidacja kotłowni osiedlowych w Stalowej 
Woli. Ogrzewanie miasta Stalowej Woli jest realizowane z 
Elektrowni.

Z kronik historycznych miasta Stalowej Woli i Elektrowni wiadomo, 
Ŝe lokalne kotłownie nie spełniały oczekiwań w zakresie ogrzewania i 
były uciąŜliwe dla mieszkańców, ze względu na opadający pył. Jest to 
okres budzenia się świadomości ekologicznej społeczeństwa.



Elektrownia II, 1957r.



1965÷1966r.
� Rozbudowa Elektrowni (nowa siłownia nazywana Elektrownią III) 

dwa bloki energetyczne – kaŜdy wyposaŜony w turbinę 125 MW 
i kocioł pyłowy OP-380, wspólny dla obu bloków komin 120 m.

1978÷1979r.
� Rozbudowa Elektrowni związana z rozwojem ciepłownictwa 

(dostawą gorącej wody do podziemnego wytopu siarki): kocioł 
wodny WP70, stacja uzdatniania wody 1400 t/h, modernizacja 
El.I, 

� Brak kompleksowych regulacji prawnych w zakresie ochrony 
środowiska, funkcjonują uregulowania prawne w odniesieniu do 
niektórych elementów środowiska, jak ustawa o ochronie 
przyrody, prawo wodne …



� UciąŜliwość nadmiernego opadu pyłu nad miastem rozwiązuje się 
w Elektrowni „Stalowa Wola” – dwutorowo poprzez:

� Budowę wysokiego komina i włączenie do niego spalin z niskich 
kominów najstarszej części Elektrowni, tzw. El. I, (uzyskując w 
ten sposób większe wyniesienie spalin i większe rozproszenie 
opadającego pyłu, a tym samym mniejszą jego koncentrację na 
powierzchni) 

� Modernizację elektrofiltrów i odpylaczy mechanicznych.



Elektrownia III w budowie, 1965r.



1980 r. 
� PRAWO DLA OCHRONY ŚRODOWISKA – wchodzi w Ŝycie pierwsza 

w Polsce ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska 
(Dz. U. Nr 3, poz. 6), która z niewielkimi zmianami funkcjonuje 
ponad 20 lat, zostaje teŜ utworzona Inspekcja Ochrony 
Środowiska. 
To powoli, zmienia świadomość ekologiczną społeczeństwa, 
a przede wszystkim wymusza na podmiotach gospodarczych 
działania uwzględniające troskę o stan środowiska.

1980÷1983r.
� dalsza rozbudowa Elektrowni związana z rozwojem ciepłownictwa: 

wybudowano kocioł wodny WP120, rozbudowano stację 
uzdatniania wody do 2600 t/h, wymieniono na nowe 2 turbiny na 
El. II (60MW i 40 MW) oraz zmodernizowano elektrofiltry 
i odpylacze mechaniczne.



� Najstarsze kotły rusztowe wyposaŜone są w odpylacze 
mechaniczne (cyklony), zaś pozostałe istniejące kotły pyłowe 
i nowobudowane kotły wodne w elektrofiltry. Były to urządzenia 
polskiej myśli technicznej, doskonałe, ale niestety dobudowywane
do funkcjonujących juŜ kotłów, sprawiały problemy techniczne 
i eksploatacyjne. 
Wyraźne obniŜenie emisji pyłów udało się osiągnąć w 1990 roku.





1988÷1989 r.
� Rozpoczęcie demontaŜu najstarszej części El. I (TG 1 i TG 2), 
� Modernizacje urządzeń odpylających 
� Od tego czasu wszystkie realizowane inwestycje i modernizacje 

są ściśle związane z ochroną środowiska.
� Wymiana elektrofiltru kotła OP-380 Nr 13 (czterostrefowy, skuteczność > 99%).

� Utworzenie (decyzją Ministra przemysłu) przedsiębiorstwa 
państwowego – Elektrownia Stalowa Wola.

1990÷1995r.
� Wymiana elektrofiltru kotła OP-380 Nr 12 (czterostrefowy, skuteczność > 99%).

� Modernizacja 2 bloków 125 MW. WdroŜenie systemu 
komputerowego do sterowania automatyką, zbierania danych 
i obliczeń techniczno-ekonomicznych.

1994 r.
� Instalacja pomiarów ciągłych emisji zanieczyszczeń na kanałach 

spalin kotłów OP-380, w zakresie pyłu, SO2, NO2. 
� Modernizacja kotła OP-150, Nr 11 w celu ograniczenia emisji NO2.



1996 r.
� Przekształcenie (decyzją Ministra przemysłu i handlu) 

przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną: 
Elektrownia „Stalowa Wola” S.A.

1996÷1998r.
� Modernizacja pozostałych kotłów OP-150 (Nr 8, 9, 10) oraz kotłów 

OP-380 (Nr 12 i 13) pod kątem ograniczenia emisji NO2.
� Wymiana elektrofiltrów wszystkich 4 kotłów OP-150 

(trzystrefowe, skuteczność > 98%).

� Wyłączenie dostaw gorącej wody do wytopu siarki.

1997÷2001r.
� Likwidacja El. I, WP70, WP120, komin 150m, część stacji 

uzdatniania wody.



2001 r.

� PRAWO DLA OCHRONY ŚRODOWISKA – wchodzi w Ŝycie ustawa 
Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) nazywana 
konstytucją polskiego prawa ekologicznego, a wraz z nią 
kilkadziesiąt ustaw córek i setki rozporządzeń.

� Dziś kaŜde zamierzenie inwestycyjne jest oceniane pod kątem 
ochrony środowiska przed jego realizacją.



Likwidacja najstarszej części – Elektrownia I, 2001r. 





2004 r.
� Modernizacja El. II (wymiana turbiny przeciwpręŜnej 7UP40 na 

kondensacyjno-upustową) w celu skojarzonego wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła.

� Produkcja energii elektrycznej i ciepła z Odnawialnych Źródeł 
Energii (OZE) poprzez współspalanie biomasy z węglem.

2005 r.
� Modernizacja kotła Nr 13, turbozespołu TG 8, układów sterowania 

blokiem.
� Wymiana elektrofiltru kotła OP-380, Nr 13. (czterostrefowy, skuteczność > 99%)

2006÷2008r.
� Budowa przedpaleniska do kotła OP-150, Nr 11 umoŜliwiającego 

zwiększenie produkcji z OZE. 
� Wymiana elektrofiltru kotła OP-380, Nr 12. (trzystrefowy, skuteczność > 99%)



Urządzenia do rozdrabniania biomasy



Urządzenia do rozdrabniania biomasy



PRODUKCJA  I  EMISJE  w latach 1945-2007
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2008÷2013r.

Zamierzenia - BUDOWA nowych mocy 400 MW (blok gazowo-parowy).
� Jest to przedsięwzięcie jak najbardziej uwzględniające 

oddziaływanie na środowisko, poniewaŜ gaz w odniesieniu do węgla
zawiera śladowe ilości siarki, pyłu, a takŜe emisja dwutlenku węgla 
jest o 2/3 niŜsza.

2009÷2011r.

Zamierzenia - PRZEBUDOWA kotła OP-150, Nr 10 do spalania biomasy.
� Przedsięwzięcie to zapewnia zrównowaŜony rozwój, produkcję 

energii ze źródeł odnawialnych, jest akceptowane przez pakiet 
klimatyczny, tzn. uwaŜa się, Ŝe emisja CO2 z odnawialnych źródeł
energii jest dobrą emisją, potrzebną w środowisku dla wegetacji 
roślin.



Teren pod nową inwestycję po zlikwidowanej Elektrowni I



Dziękuję za uwagę

Więcej informacji na stronie: http://www.esw.pl


