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Początek dwudziestego wieku 
obfitował w ważkie wydarzenia, które 
nadały nowy kształt Polsce. W ich cen-
trum znalazła się Ziemia Śląska. W Ła-
ziskach wówczas dominował przemysł 
górniczy. W 1914 roku kopalnia Brada, 
jako pierwsza w regionie, otrzymała ze-
zwolenie na przewóz załogi podziemną 
kolejką elektryczną. W tym samym roku 
powstała kopalnia Książątko. Energia 
elektryczna stała się wówczas dla ko-
palń innowacją pozwalającą zwiększać 
wydobycie, dlatego w 1917  roku Jan 
Henryk XV Hochberg, książę pszczyń-
ski, rozpoczął budowę dużej elektrowni 
i fabryki karbidu.

1 lipca 1918 r. – w rejestrze prze-
mysłowym pojawia się zapis pod nazwą 
Elektrownia i Karbidownia Kopalni „Ksią-
żątko”. Była ona wyposażona w dwa 
turbozespoły o łącznej mocy 11,6 MW 
i generatory Siemens – 6 kV.

rok 1927 – elektrownia zmienia 
nazwę na Zakłady „Elektro” Spółka z ogra-
niczoną poręką, własność Towarzystwa 
Akcyjnego „Elektra” Zurych. 

100 LAT ELEKTROWNI ŁAZISKA
Najważniejsze wydarzenia

Wraz z Górnośląskim Zakładem 
Energetycznym, Zakłady „Elektro” stano-
wiły podstawę górnośląskiego systemu 
energetycznego pracującego na napię-
ciu 60 kV.

rok 1928 – Zakłady „Elektro” roz-
poczynają poważną rozbudowę. Przy 
opracowywaniu projektów wzorowano 
się na elektrowni Kligenberg w Berlinie, 
najnowocześniejszej i największej wów-
czas w Europie. 

Nowa kotłownia i dwa turboze-
społy zwiększyły kilkakrotnie moc czy-
niąc ją największą elektrownią cieplną 
w  Polsce. Zainstalowane wtedy nowo-
czesne turbozespoły firmy Brown-Boveri 
o mocy 28 i 36 MW posiadały generato-
ry należące do największych jednostek 
na świecie. Przez kolejne 23  lata elek-
trownia w  Łaziskach była największą 
elektrownią w kraju.

rok 1935 – Zakłady „Elektro” połą-
czyły się z Elektrownią Okręgową Ligota, 
przejmując sieci elektryczne tej firmy. 

Elektrownia zasilała 50 miast i gmin 
o  łącznym zaludnieniu 160 000 miesz-
kańców.

W 1941 roku oddano do użytku 
nowy kocioł 30 atmosfer (zamówiony 
jeszcze przed wybuchem wojny w Za-
kładach Hipolita Cegielskiego). Był to 
pierwszy w elektrowni kocioł z elektro-
filtrem. Później zbudowano kotłownię 
80 atmosfer z kotłami firmy Borsig wypo-
sażonymi w elektrofiltry i zainstalowano 
dwa turbozespoły firmy Brown-Boveri 
o mocy 35 MW.

W latach 1941-1945 elektrownia 
została rozbudowa do mocy 122,1 MW.

W 1946 roku nastąpiła nacjona-
lizacja Zakładów „Elektro” a 1 stycznia 
1949 r. odbył się podział Zakładów „Elek-
tro” na dwa zakłady: Elektrownię Łaziska 
i Hutę Łaziska. 

W pierwszych latach po wojnie 
dokończono montaż kotła 80 atmosfer 
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dla turbogeneratora 6 i zainstalowa-
no zamówiony w Szwajcarii nowy ge-
nerator 3. Moc elektrowni wzrosła do 
122 MW.

W latach pięćdziesiątych zain-
stalowano dwa nowe turbogeneratory 
BBC po 35 MW (7 i 8). TG 7 postawio-
no na istniejącym fundamencie, a dla 
TG 8 rozbudowano halę maszyn. Dwa 
nowe kotły 80 atmosfer zmieściły się 
w istniejącej kotłowni, a dla dwóch dal-
szych rozbudowano budynek kotłowni. 
Podniesiono moc turbiny 4 z 28 MW do 
35  MW przez zmianę ciśnienia pary. Po 
tej modernizacji w hali maszyn pracowa-
ło osiem zespołów, w tym pięć o mocy 
35 MW każdy. Łączna moc Elektrowni 
osiągnęła prawie 200 MW.

Na początku lat sześćdziesiątych 
zlikwidowano wysłużoną kotłownię 
15  atmosfer wraz z kominami i trzema 
turbinami, które zasilała. Na miejscu 
starej kotłowni i części hali maszyn po-
wstały w latach 1963-1967 dwa bloki 
po 120 MW.

W latach 1967-1973, tuż obok pra-
cującego zakładu, powstała odrębna, 
nowoczesna elektrownia. Cztery nowe, 
prototypowe bloki 200 MW produkcji 
krajowej wraz z 8 pracującymi do tej 
pory dawały moc ok. 1220 MW. Dzięki 
trzykrotnemu wzrostowi mocy „Łaziska” 
zostały największą krajową elektrownią 
opalaną węglem kamiennym.

Lata 80. to początek rozwoju in-
nowacyjności w Elektrowni Łaziska. Naj-
lepsze rozwiązania zostały zgłoszone do 
ochrony patentowej, dzięki czemu wy-
nalazki elektrowni chronione były w Pol-
sce i w ośmiu innych krajach świata 107 
patentami. We współpracy z wieloma 
polskimi naukowcami powstało wtedy 
około 50 prac badawczo-rozwojowych.
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Pod koniec lat 80-tych rozpoczę-
ła się szeroko zakrojona modernizacja 
urządzeń wytwórczych. 

Największą inwestycją w ekologię 
była budowa instalacji odsiarczania spa-
lin dla wszystkich bloków energetycz-
nych Elektrowni. Dla bloków 125  MW 
zastosowano metodę półsuchą. Dla 
bloków 225  MW zastosowano metodę 
mokrą, w  której przed odsiarczaniem 
spaliny oczyszczane są z pyłu przez elek-
trofiltry.

rok 1989 – nastąpiło przejście 
z hydraulicznego na pneumatyczny sys-
tem transportu popiołu spod elektrofil-
trów bloków 200 MW.

Dzięki przeprowadzonej w latach 
1989-2000 modernizacji Elektrowni, 
przedłużono żywotność bloków o kolej-
ne 20  lat, podwyższono ich sprawność 
o 3%, uzyskując dodatkowo 115  MW 
mocy, zmniejszono ilość awarii oraz 
znacznie ograniczono negatywny 
wpływ Elektrowni na środowisko natu-
ralne.

Lata dziewięćdziesiąte to prócz 
nowatorskich technologii także okres 
przekształceń własnościowych. Elek-
trownia w  ramach restrukturyzacji 
wydzieliła niektóre oddziały, tworząc 
z nich odrębne przedsiębiorstwa. Sama 
Elektrownia w  1996 roku została prze-
kształcona z przedsiębiorstwa państwo-
wego w jednoosobową spółkę Skarbu  
Państwa.

Lata 1993-1995 – modernizacja 
bloków 120 MW (moc bloków wzrasta 
do 125 MW).

Lata 1994-1997 – zabudowa in-
stalacji do redukcji tlenków azotu na 
wszystkich blokach.

rok 1997 – oddanie do użytku 
nowej Stacji Ciepłowniczej.

rok 1999 – moc elektrowni wyno-
si 1155 MW (100x więcej niż w 1917 r.). 
Następuje otwarcie Zakładu Wzbogaca-
nia i Odsiarczania Miałów Energetycznych 
przy KWK „Bolesław Śmiały” oraz połą-
czenie Elektrowni bezpośrednim taśmo-
ciągiem z tym Zakładem.

Najbardziej znaczącym osiągnię-
ciem w najnowszej historii Elektrowni 
Łaziska było skreślenie, w 1999 roku, 
z Listy „80” – listy najbardziej uciążliwych 
zakładów dla środowiska w skali kraju.
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28 grudnia 2000 r. – wejście Elek-
trowni Łaziska w skład Południowego Kon-
cernu Energetycznego SA; wykreślenie „Ła-
zisk” z rejestru spółek handlowych; zakład 
przyjmuje nazwę: Południowy Koncern 
Energetyczny SA Elektrownia Łaziska.

rok 2000 – oddano do eksploatacji 
nowe laboratorium chemiczne.

rok 2001 – wdrożono i uzyskano 
certyfikaty Zintegrowanego Systemu Za-
rządzania zgodnego z normami ISO 9001, 
ISO 14001 i PN-EN 18000.

rok 2003 – wdrożono i uzyskano 
certyfikat normy SA 8000 – Odpowie-
dzialności Społecznej. 

Elektrownia Łaziska uzyskuje wy-
różnienia w V edycji Śląskiej Nagrody 
Jakości.

Następuje rozpoczęcie ruchu cią-
głego instalacji separacji żużla. Układ 
odżużlania z systemem separacji żużla 
umożliwił gospodarcze wykorzystanie 
żużla, dzięki czemu całość odpadów 
powstających w wyniku spalania węgla 
i odsiarczania spalin jest zagospodaro-
wywana.

Wydział Analiz Chemicznych otrzy-
muje certyfikat Polskiego Centrum Akre-
dytacji dla laboratorium chemicznego.

rok 2007 – wdrożenie i weryfikacja 
systemu zarządzania środowiskowego 
wg rozporządzenia EMAS.

Polska Nagroda Jakości w kategorii 
dużych organizacji produkcyjnych – XIII 
edycja konkursu.

Lata 2009 i 2011 – Srebrne i Złote 
Godło Jakości w Konkursie Quality Inter-
national dla Elektrowni Łaziska.

rok 2011 – powstanie nowego 
organizmu pod nazwą TAURON Wytwa-
rzanie S.A. Od tej pory „Łaziska” noszą na-
zwę: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział 
Elektrownia Łaziska. Elektrownia posiada 
1 155,00 MWe osiągalnej mocy elektrycz-
nej brutto oraz 196,00 MWt osiągalnej 
mocy cieplnej.

rok 2006 – Śląska Nagroda Jakości 
dla Elektrowni Łaziska.

24 stycznia 2011 r. – zostaje pod-
pisana umowa z konsorcjum STRABAG 
na wybudowanie nowoczesnej instalacji 
odazotowania spalin dla czterech bloków 
225/230 MW”. Instalacja selektywnej re-
dukcji katalitycznej (SCR) tlenków azotu, 
obejmowała zabudowę instalacji na po-
szczególnych kotłach oraz stacji maga-
zynowania reagenta stanowiącej część 
wspólną dla tych bloków. Zgodnie z har-
monogramem inwestycja realizowana 
była w czterech kolejnych etapach mo-
dernizacji bloków w latach 2011-2014.

rok 2012 – Złote Godło Jakości 
w  Konkursie Quality International dla 
Laboratorium Wydziału Analiz Chemicz-
nych w  Elektrowni Łaziska. Perła Jakości 
dla Elektrowni Łaziska.

Za swoje osiągnięcia Elektrownia 
Łaziska była wielokrotnie nagradzana 
w kraju i za granicą. Wśród wielu wyróż-
nień warto wymienić m.in.:
 Złoty Medal WIPO (Światowej Orga-

nizacji Własności Intelektualnej) – 
organu ONZ – najwyższe w świecie 
wyróżnienie za innowacyjność;



SILESIAN ELECTRICAL JOURNAL  Year XXIV  No 4’2017 (133)8

ELEKTROENERGETYKA     POWER ENGINEERING  100 LAT ELEKTROWNI ŁAZISKA     100TH YEARS OF ELEKTROWNIA ŁAZISKA

 22 złote, srebrne i brązowe medale 
na targach wynalazków w Brukseli 
i Genewie;

 Krzyż Komandorski i 2 Krzyże Kawa-
lerskie w Brukseli;

 Polskie Godło Promocyjne „Teraz 
Polska”;

 Medal Europejski;
 tytuł „Lidera Innowacji”;
 tytuł „Lidera Polskiej Ekologii”;
 Certyfikat Marki Firmowej.

marzec 2013 r. – do Elektrowni 
Łaziska przetransportowana zostaje pi-
lotażowa instalacja CCS – aminowego 
usuwania CO2 ze spalin. Projekt badaw-
czy prowadzony jest przy współpracy 
Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla 
w ramach zadania realizowanego przy 
wsparciu Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju.

Lata 2016-2017 – bloki 200-me-
gawatowe Elektrowni Łaziska, stają się 
laboratorium dla nowych technologii. 

Już dziś działają tam dwie pilotażo-
we instalacje: instalacja pilotowa ami-
nowego usuwania CO2 ze spalin oraz 
instalacja demonstracyjna do monitoro-
wania i redukcji emisji rtęci ze spalania 
węgla w kotłach pyłowych, wsparta ze 
środków UE – KIC – projekt CoalGas.

Niebawem powstanie kolejna insta-
lacja: układ metanizacji CO2 dla przecho-
wywania energii elektrycznej z OZE po-
przez produkcję SNG (gazu syntezowego). 

W ramach realizacji projektu po-
wstanie układ umożliwiający wyko-
rzystanie dwutlenku węgla z instalacji 
przemysłowych oraz nadmiarowej elek-
tryczności ze źródeł odnawialnych do 
produkcji metanu.

Przed nami kolejne wyzwania zwią-
zane z zaostrzeniem polityki klimatycz-
nej UE. Musimy podjąć działania mające 
na celu redukcję emisji związaną z  do-
stosowaniem do konkluzji BAT (Naj-
lepsze Dostępne Techniki). Zaostrzone 
normy dotyczą nie tylko SO2, NOx oraz 
pyłów, ale także Hg, HCl, HF, NH3.

2017 2021 (BAt)

SO2 200 mg/Nm3 130 mg/Nm3

NOx 200 mg/Nm3 150 mg/Nm3

Pył 20 mg/Nm3 8 mg/Nm3

Sporym wyzwaniem dla nas, jak i ca-
łej energetyki jest również tzw. „Pakiet 
zimowy” zakładający obniżenie w mixie 
energetycznym emisji CO2 do poziomu 
550g/kWh (550 kg/MWh).

W związku z powyższym jesteśmy 
zawsze na bieżąco z  najnowszymi roz-
wiązaniami technologicznymi, korzy-
stamy z  pomocy naszych uczelni i na-
ukowców by być przygotowanym do 
stawiania czoła nowym wyzwaniom, 
aby Elektrownia Łaziska mogła funkcjo-
nować bez większych problemów przez 
co najmniej następnych kilkanaście lat.

Oprac. na podstawie archiwalnych 
materiałów Elektrowni Łaziska


