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Szanowni
CZYTELNICY
Za nami jesienne targi i konferencje. W większości z nich redakcja „Nowej Energii” uczestniczyła, często w roli patrona medialnego. Mamy nadzieję,
że nowo nawiązane kontakty podczas
spotkań branżowych zaowocują w przyszłości. Mając nadzieję na dalszą współpracę z naszym wydawnictwem, załączamy plan wydawniczy „Nowej Energii”
na rok 2009.
Już dziś zapraszamy do współpracy
przy tworzeniu kolejnego numeru podsumowującego bieżący rok. Zachęcamy
do wyrażania swoich opinii, spostrze-

żeń i komentarzy. W numerze podejmiemy tematykę inwestycji w branży energetycznej. Przede wszystkim tych, które
zostały zrealizowane w ostatnim czasie,
są w trakcie realizacji, bądź też są zaplanowane na najbliższy okres.
Tymczasem zapraszamy do lektury
bieżącego wydania, którego tematem
przewodnim są zagadnienia związane
z automatyzacją i informatyzacją sektora. Liczymy, że zamieszczone artykuły
Państwa zainteresują.
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

Zamów prenumeratę
Formularz zamówienia dostępny na www.nowa-energia.com.pl

1

2

nr 5/2008

Spis TREŚCI
4

w numerze

RAPORT 2030. Wpływ regulacji
unijnych w zakresie CO2 na
bezpieczeństwo energetyczne
Polski – część I
Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o.

46

8

Mamy ambitny plan rozwoju
Rozmowa z Tadeuszem Witosem, prezesem zarządu
PGE Elektrownia Opole SA

54

12

Polska polityka energetyczna.
Deklaracje i rzeczywistość –
część V
prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmĳewski, Politechnika
Warszawska, dr Andrzej Kassenberg, Instytut na
rzecz Ekorozwoju

AZYMUT – milowy krok
w nowoczesnym zarządzaniu
Rozmowa ze Zbigniewem Mazurkiem, dyrektorem
Metod i Narzędzi Eksploatacji Dalkia Polska S.A.

57

CCS nadzieją dla polskiego węgla
Rafał Bernasiński, Fortum Heat Polska Sp. z o.o.

60

Community Renewable Energy –
czyli „małe jest piękne”
dr Rafał Riedel, Max Planck Institute for the Study of
Societies in Cologne

Centralny system pozyskiwania
danych procesowych
mgr inż. Arnold Kondrowski, Energetyka Cieplna
Opolszczyzny S.A.

62

Sto wiorst do niebios – czyli
rzecz o polskiej energetyce
bezemisyjnej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmĳewski, Politechnika
Warszawska

Refleksje o roztropności, czyli
o porządku podejmowanych
działań
Tadeusz Szulc, Infovide-Matrix SA

66

Europower 2008
Redakcja NE

70

Nowe technologie obróbki cieplnej
mgr inż. Jacek Osadnik, mgr inż. Rafał Kempiński,
HEATMASERS Sp. z o.o.

72

Automatyzacja urządzeń kotłowych
Redakcja NE

76

Pod kontrolą specjalistów
Redakcja NE

80

Po tej samej stronie barykady
Jacek Safuta, Urząd Dozoru Technicznego

82

Ciekłe mieszaniny węglowodorów
lpg i lng jako alternatywne źródła
energii
Romuald Baranowski, ZKS Ferrum S.A.

20

22

24
25
26

Targi Energii 2008
Redakcja NE
Efektywne wykorzystanie energii
w napędach elektrycznych
Krzysztof Brzoza-Brzezina, Krajowa Agencja
Poszanowania Energii S.A.

29

połączenie systemów handlowych
poee i NordPool
Redakcja NE

30

Kompleksowy System Operatora
Pomiarów w ENION SA
Wojciech Ostrowski, INNSOFT Sp. z o.o.

34

Narzędzia IT wspomagające
proces zarządzania majątkiem
sieciowym
Piotr Rafalski, Vattenfall Distribution Poland

36

Systemy wspomagające
w EnergiaPro
Mariusz Klimek, BTC; Daniel Wojtanowski,
EnergiaPro Grupa Tauron SA Oddział w Jeleniej
Górze; Paweł Puszczyński, EnergiaPro Grupa Tauron
SA Oddział w Legnicy; Tomasz Mierzwa EnergiaPro
Grupa Tauron SA Oddział we Wrocławiu

40

Biznes OSD pomiarami stoi
Mirosław Matusewicz, ENERGA-Operator SA

43

Centralizacja danych i procesów
w ENION Energia
Redakcja NE

85

88

Branża węgla brunatnego
w Polsce – część V
dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, prof. AGH,
mgr inż. Maciej Zajączkowski, Wydział Górnictwa
i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej

Symulatory w energetyce –
przyszłość czy rzeczywistość?
Tomasz Kosik, Emerson Process Management Power
& Water Solutions

Sorbenty do oczyszczania gazów
spalinowych w energetyce – część I
Xavier Pettiau, Lhoist Coordination Centre, Limelette,
Belgium; Marcin Leszczyński, Lhoist Polska, Kraków,
Poland; Martin Sindram, Rheinkalk GmbH, Wülfrath,
Germany

POLECAMY
str.
Raport 2030. Wpływ
regulacji unijnych
w zakresie CO2 na
bezpieczeństwo
energetyczne Polski –
część I
Badania Systemowe
„EnergSys” Sp. z o.o.

str.

Rola służb remontowych – część II
Waldemar Daraż, Przedsiębiorstwo Enercom

94

Sprawdzone metody produkcji
Sabina Mostek, NE

30

Kompleksowy System
Operatora Pomiarów
w ENION SA
Wojciech Ostrowski,
INNSOFT Sp. z o.o.

str.

46

Branża węgla
brunatnego w Polsce
– część V
dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz,
prof. AGH, mgr inż. Maciej Zajączkowski

str.

54

AZYMUT – milowy
krok w nowoczesnym
zarządzaniu
Zbigniew Mazurek, Dalkia Polska S.A.

Transformatory TPC z układem
zabezpieczenia bezpiecznik/
rozłącznik – część II
Sebastian Skipor, Nowa Plus Sp. z o.o.

92

4

str.
Refleksje
o roztropności,
czyli o porządku
podejmowanych
działań
Tadeusz Szulc, Infovide-Matrix SA

62

nr 5/2008

ABOUT US
„Nowa Energia” (New Energy) has
been launched as a new two-month
magazine directed to electric and heat
sector as well as to industial energy addresses, companies connected with
these lines and other institutions which
are intersted in scientific research in aid
of power industry.
The readers of „Nowa Energia” are
mostly the staff of research and management. The magazine is going to
reach as fair, conference and traninig
organisers, as ministry, research institutes, high schools.
The magazine is going to present
the current situation in the the pool of
power industry and its investments.
Moreover, it is going to inform about
important events in the line. The subject
matter will include modern solutions towards energy, innovations, implementations and other interesting ideas in
the field.
The publisher will contain a constant chapters: energy, energy market,
fuel, heat.
„Nowa Energia” is the source of lots
of news and information presented in
a clear and professional way. With our
assistance it will be possible to pass on
ideas, opinions and solutions – even
these controversial ones. We would
like to invite to cooperate all those who
wish to share their experimence and
knowledge.
Our aim is also to organize meetings and conferences concerning the
subject and make people realize how
important it is to be aware of using energy.

Dear
READERS
Autumn trade fairs and conferences are already behind us. We took part
in most of these events, frequently as
a press partner. We do hope that contacts and relations created during said
professional meetings shall prove to be
fruitful for all of us in the future. Awaiting
your further co-operation with our publishing house, we enclose the list of „Nowa
Energia” issues planned for 2009.
Let us invite you to assist us in elaboration of the next issue, which is meant
to summarise the events of this year.

We’d like you to express your opinions,
remarks and comments. This issue is devoted to the investment in power generation sector, especially the recently completed ones, the ones under construction
and those planned in near future.
Meanwhile, let us recommend the
current issue focused on automation
and IT developments in power generation sector. We do believe that you’ll
find it interesting.
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

You can

order a subscription of „Nowa Energia” magazine

using an order form from our website www.nowa-energia.com.pl
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Opracowanie: Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o.

RAPORT 2030

Wpływ regulacji unijnych w zakresie CO2

na bezpieczeństwo energetyczne Polski
–

CZĘŚĆ

I

P

ELEKTROENERGETYKA

odstawą pracy jest umowa z dn. 7 października 2007 r. pomiędzy Polskim
Komitetem Energii Elektrycznej a spółką Badania Systemowe „EnergSys”
Sp. z o.o. na wykonanie pracy pt.: „Raport dotyczący wpływu proponowanych
regulacji unĳnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki
wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności
możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz
poziom cen energii elektrycznej” – zwany dalej „Raportem 2030”.
Cele pracy sformułowano jako:
wsparcie w wypracowaniu solidnego i dobrze uzasadnionego merytorycznie stanowiska do debaty
nad propozycjami UE, obejmującymi nową europejską politykę energetyczną,
 stworzenie ram metodycznych i zgromadzenie danych do prowadzenia
dalszych analiz strategicznych, obejmujących zagadnienia kluczowe dla
przyszłości polskiej energetyki i gospodarki krajowej.


W momencie rozpoczynania pracy
elementem oceny był pakiet dokumentów KE, składający się na propozycję
nowej Polityki energetycznej dla Europy,
opublikowany 10 stycznia 2007 r. Po
zakończeniu etapu 1 w styczniu 2008 r.
ukazał się drugi zestaw dokumentów
KE, składający się na tzw. Pakiet ener-

getyczno-klimatyczny. Ze względu na
jego wagę dalsze prace skoncentrowały się na ocenie skutkówj wdrożenia
tego pakietu w Polsce.
Zakres analiz obejmuje horyzont
czasowy do 2030 r. Ze względu na silne oddziaływanie wielu czynników na
przyszły rozwój elektroenergetyki krajowej, praca objęła także powiązane z nią
sektory, kluczowe elementyotoczenia
oraz scenariuszowe badania rozwoju
całej gospodarki krajowej.

 Nowe cele i wymagania

polityki energetycznej UE

W styczniu 2007 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet propozycji, który składał się na projekt nowej
polityki energetycznej UE1. Na posie1) COM (2007) 1: An Energy Policy for Europę i dokumenty związane

dzeniu 8-9 marca 2007 r. Rada Europy
potwierdziła cele przedstawione w propozycji KE (konkluzje Prezydencji).
W nawiązaniu do tych uzgodnień
Komisja Europejska przygotowała zestaw dokumentów (tzw. Pakiet energetyczno-klimatyczny), które mają przekształcić uzgodnione politycznie cele
w konkretne działania.

 Cele europejskiej polityki
energetycznej
Cele nadrzędne
Unijna polityka energetyczna budowana jest wokół trzech następujących
głównych celów:
1. Przeciwdziałanie zmianom klimatu;
2. Ograniczenie podatności Unii na
wpływ czynników zewnętrznych,
wynikających z zależności od importu węglowodorów;
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Cele ilościowe (tzw. Pakiet 3*20)
Głównym, traktowanym priorytetowo celem w polityce energetycznej UE
jest ochrona klimatu. W oparciu o ten
cel główny KE sformułowała a Rada
Europy zatwierdziła następujące cele
ilościowe w skali całej UE:
 Redukcji emisji CO 2 o 20% do
2020 r.,
 Zwiększenie udziału energii odnawialnej do 20% całkowitego zużycia,
 Poprawa efektywności energetycznej skutkująca zmniejszeniem zużycia paliwa 20%,
 Zwiększenie udziału biopaliw do
10% zużycia paliw napędowych.

 Pakiet energetyczno-klimatyczny z 2008 r.
Najważniejsze dla Polski elementy
Pakietu energetyczno-klimatycznego:
1. Modyfikacja systemu EU ETS,
w tym:
 ustanowienie jednego unijnego limitu emisji i centralnego przydziału
uprawnień emisyjnych (rezygnacja z krajowych planów rozdziału
uprawnień);
 wprowadzenie obowiązku zakupu uprawnień emisyjnych na aukcji, dla elektrowni zawodowych
w 100% już od 2013 r., a dla pozostałych sektorów stopniowo – od
20% w 2013 r. do 100% w 2020 r.
i w latach późniejszych.
2. Wprowadzenie limitu emisji gazów
cieplarnianych dla źródeł Non ETS
(nie objętych systemem handlu emisjami) na poziomie 114% emisji gazów cieplarnianych z 2005 r.
3. Obowiązek uzyskania przez Polskę
od 2020 r. produkcji energii ze źródeł odnawianych na poziomie 15%
finalnego zużycia energii.
4. Wprowadzenie za pośrednictwem
dyrektywy CCS2 nowych zapisów
do dyrektywy 2001/80/WE, wpro2) KOM (2008) 18

Zmiana
cen energii

Zalozenia makroekonom.:
- zasób i produktywnosc
czynników produkcji
- ceny i elastycznosc popytu
w handlu zagranicznym
- dane finansowe
(podatki, subwencje, stopa
podatkowa)

Parametry
technicznoekonomiczne
- tablica I/O
- funkcja CES
- model LES

Prognozy produkcji
energochlonnych
produktów i uslug
--------------------------------Energochlonnosc
produkcji w dzialach
i galeziach gospodarki

Baza
danych
technologii
uzytkowania
energii

CGE-PL

Dynamika
i struktura PKB
w sektorach, popyt finalny
na grupy paliw i energii w
sektorach, zmiany cen
grup paliw i energii,
pracy i kapitalu

PROSK-E

Popyt na energie
koncowa wg sektorów
i nosników energii,
emisje zanieczyszczen
z finalnego uzytkowania
energii

Zalozenia do obliczen:
- wymagania srodowiskowe
- ceny importowe
i eksportowe paliw
- opcje polityki energet.
- zasoby paliw

Baza danych
technologii:
- pozyskania
energii
- przetwarzania
energii
- uzytkowania
energii
- oszczedzania
energii

WYNIKI
KOLEJNYCH
ITERACJI

EFOM-PL

Struktura
mocy i technologii,
bilanse energii,
koszty energii, emisja
zanieczyszczen
i koszty redukcji

PĘTLA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO

Rys. 1. Zastosowany układ obliczeniowy modeli CGE-PL, PROSK-E i EFOM-PL

wadzających obowiązek dostosowania zakładów spalania o mocy
powyżej 300 MW do stosowania
instalacji CCS (tzw. CCS ready).
Obok obowiązku zakupu uprawnień
przez uczestników systemu ETS Polska ma uzyskać określoną pulę uprawnień emisyjnych do sprzedaży w drodze
aukcji. Przychody z tego tytułu zasilą
budżet i w części (ok. 20%) muszą być
wydane na określone w dyrektywie cele, a w pozostałej części – zależnie od
decyzji rządu.
Według analiz KE, cena uprawnień
do emisji w systemie EU ETS po 2013 r.
wyniesie 30-39 euro/t w zależności od
zakresu możliwego korzystania przez
uczestników systemu z kredytów CDM
do pokrycia ich emisji CO2.
Powyższe elementy były przedmiotem analiz mających na celu ocenę ich
ilościowych i jakościowych skutków
na system energetyczny, gospodarkę
i mieszkańców w Polsce.

 Metodyka analiz
 Modele obliczeniowe
Do ilościowej oceny skutków nowej polityki unijnej, zarówno w sektorze
wytwarzania energii elektrycznej jak i w
powiązanych z nim procesów energe-

tycznych i gospodarczych, zastosowano
zestaw trzech modeli, który tworzą:
 makroekonomiczny model równowagi ogólnej (CGE-PL),
 model prognozowania popytu na
energię PROSK-E,
 optymalizacyjny model całego systemu energetycznego kraju EFOM
-PL.
Zestaw ten był wielokrotnie wykorzystywany w pracach dla administracji
rządowej (MŚ, MG oraz organizacji międzynarodowych, m.in. Bank Światowy).
Istotne dla obecnego badania było wykorzystanie pętli sprzężenia zwrotnego
pomiędzy wynikami modelu EFOM-PL
a modelem CGE-PL. Wyniki modelu
EFOM-PL, określające koszty marginalne dostaw energii elektrycznej, były
wykorzystywane do sformułowania założeń o zmianach cen energii elektrycznej
w modelu CGE-PL. Model ten następnie
był wykorzystany do wyznaczenia wpływu zmian cen energii na gospodarkę.

 Warianty obliczeniowe
Do obliczeń przyjęto trzy warianty
nowej polityki UE, w których wprowadza się kolejne wymagania proponowane przez KE: (i) zaostrzenie działań
na rzecz redukcji emisji CO2, (ii) obowiązkowe cele dot. rozwoju OZE, (iii) hi-

ELEKTROENERGETYKA

3. Wspieranie zatrudnienia i wzrostu
gospodarczego.
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Tab. 1. Charakterystyka badanych wariantów polityki energetyczno-klimatycznej
Oznaczenie
wariantu

Główne założenia

Interpretacja

BAU
(Kontynuacji)

Warunki funkcjonowania energetyki z końca
2007 r., w tym: zerowa cena uprawnień do
emisji CO2

Wariant porównawczy do oceny
całości skutków polityki klimatycznej
UE, w tym jej skutków cenowych w
porównaniu do sytuacji sprzed 2008 r.

ODN
(Odniesienia)

• bez nowych działań na rzecz ograniczenia
na emisję CO2 w Polsce i UE,
• obecny system EU ETS, cena uprawnień
20 euro/t, w większości bezpłatny przydział uprawnień,
• cele dot. OZE wg aktualnej polityki (7,5%
udział energii elektrycznej z OZE od 2010 i
5,75% udział biopaliw).

Jest to wariant, porównawczy,
który słuŜy do oceny skutków nowych
elementów polityki unijnej zawartych
w propozycjach z 2007 i 2008 r. w
stosunku do wymagań wprowadzonych wcześniej m.in. poprzez aktualnie
działający system EU ETS.

Po 2013 r. cena uprawnień do emisji na
poziomie 39 euro/t:
• przydział uprawnień – w elektroenergetyce
100% przydział odpłatny po 2013 r., u
producentów ciepła 20-100% w okresie
2013-2020 i 100% po 2020 r.,
EU_CO2
• przychody z aukcji ze sprzedaży przy(redukcja emisji GC) dzielonych Polsce do zbycia uprawnień
emisyjnych zasilają budżet, a pośrednio
zwiększają przychody gospodarstw domowych i sektorów produkcyjnych,
• bez nowych wymuszeń na OZE i kogenerację (rozwijają się do poziomu uzasadnionego wymaganą redukcją emisji).

ELEKTROENERGETYKA

• stymulowanie redukcji emisji CO2 i przyEU-MIX
chody z aukcji jak w EU_CO2,
(emisja GC i rozwój • nowe cele EU odnośnie rozwoju produkcji
OZE)
energii z OZE (15% w 2020 r., w tym 10%
biopaliw).

Wariant ten pokaże skutki spowodowane wprowadzeniem proponowanych
modyfikacji systemu EU ETS:
• odpłatny przydział uprawnień emisyjnych na aukcji,
• wzrost cen uprawnień emisyjnych.
Skutki będą opisane głównie przez:
• zmiany struktury technologicznej i
paliwowej w energetyce,
• zmiany kosztów produkcji energii.

Wariant ten pozwoli na ocenę wykonalności i skutków proponowanych
nowych celów dotyczących rozwoju
OZE

• wymagania dot. redukcji CO2 i rozwoju
EU-CCS
Ocena skutków kosztowych i cenoOZE jak w EU-MIX,
(dodatkowo – obowych hipotetycznego, obowiązkowego
• wymóg stosowania instalacji CCS w nowiązkowy CCS)
stosowania CCS od 2025 r.
wych elektrowniach węglowych od 2025 r.

Tab. 2. Układ i oznaczenie badanych wariantów obliczeniowych
Polityka ochrony klimatu i rozwoju OZE
Wariant

Wymagania
aktualne

Pakiet KE 2008

Obowiązkowy
CCS

Opis wymagań

Scenariusz makroekonomiczny i popyt na energię
BAZOWY PODSTAWOWY BAZOWY EFEKTYWNY
(bez polityki poprawy
(z polityką poprawy
efektywności)
efektywności)

Bez EU ETS lub zerowe ceny
uprawnień – jak do 2007 r.

BAU

EU ETS – ceny uprawnień jak
dla okresu 2008-2012

ODN

ODN-E

Nowy EU ETS, wyższe ceny
uprawnień, alokacja na aukcji

EU_CO2

EUCO2-E

Nowy EU ETS i rozwój OZE
(15%)

EU_MIX

EUMIX-E

obowiązkowy od 2025 r.
w elektr. węgl.

EU_CCS

EUCCS-E

potetyczne, obowiązkowe stosowanie
instalacji CCS. Warianty te oznaczono
nazwami wskazującymi na unijne źródła
głównych uwzględnionych w nich elementów: EU_CO2, EU_MIX i EU_CCS.
Taki zestaw wariantów obliczeniowych
umożliwia ocenę skutków osobno każdego z elementów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.
Ocena różnych wariantów polityki
unijnej dokonana została w odniesieniu
do wariantów porównawczych. Pierwszy z nich (tzw. wariant Odniesienia) zakłada utrzymanie w okresie do 2030 r.
aktualnej polityki energetyczno-klimatycznej, w tym obecnego systemu EU
ETS przy cenie uprawnień emisyjnych
na poziomie 20 euro/t.
Do oceny pełnych skutków polityki
klimatycznej UE jako punkt odniesienia przyjęto wariant Kontynuacji (BAU),
który zakłada zerową cenę uprawnień
do emisji CO2 i stanowi kontynuację
warunków funkcjonowania energetyki
sprzed 2008 r.
Ocenę skutków pakietu energetyczno-klimatycznego z 2008 r. przeprowadzono dla warunków BAZOWEGO
scenariusza makroekonomicznego oraz
dwóch wariantów popytu na energię:
 podstawowego – bez szczególnych działań na rzecz poprawy
efektywności energetycznej,
 efektywnego – zakładającego
wdrożenie aktywnej polityki efektywności energetycznej nakierowanej na uzyskanie ok. 20% redukcji
zużycia energii w 2020 r., zgodnie
z propozycją KE zawartą w ramach
tzw. Pakietu 3*20 z 2007 r.

BAU-E

Uwaga: czcionką pogrubioną zaznaczono warianty, których wyniki prezentowane są w pełnym zakresie

Każdy wariant polityki energetyczno-klimatycznej był analizowany w warunkach kontynuacji aktualnej polityki
efektywności oraz w warunkach hipotetycznej, aktywnej polityki poprawy
efektywności. Takie podejście pozwala
zaobserwować czy wdrożenie aktywnej polityki efektywności energetycznej spowoduje znaczące zmniejszenie
kosztowych i cenowych skutków propozycji KE z 2008 r.
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Budujemy pierwszy na świecie kocioł ﬂuidalny
CFB na parametry nadkrytyczne

W kotłach pyłowych i ﬂuidalnych na parametry
nadkrytyczne stosujemy nowoczesną technologię
z pionowym parownikiem Bensona

Zmieniamy bezużyteczne odpady w cenną energię

Co dalej ??

Poprawimy sprawność naszych urządzeń
i przystosujmy je do wymagań związanych
z ograniczeniem emisji CO2

Tak to jest nasze następne zadanie !!
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Rozmowa z Tadeuszem Witosem, prezesem zarządu PGE Elektrownia Opole SA

Mamy ambitny

Fot. NE

PLAN ROZWOJU

W lutym minęło 15 lat, kiedy to nastąpiła pierwsza synchronizacja
Elektrowni Opole z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Jakie zmiany organizacyjne zaszły
w firmie przez ten okres?
Rzeczywiście minęło 15 lat od uruchomienia pierwszego bloku energetycznego w Elektrowni Opole. W tym
czasie na pewno zintegrowaliśmy się
jako załoga tej firmy. Do elektrowni pracownicy w zdecydowanej większości
przybyli w latach 1991-1992, przeważnie z różnych stron Polski oraz z różnych firm. Posiadaliśmy duży bagaż
doświadczeń z różnych kultur organizacyjnych. Teraz możemy powiedzieć,
że mamy wypracowaną własną kulturę
organizacyjną.
W ciągu tych 15 lat musieliśmy
pokonać szereg problemów. Pierwszy z nich dotyczył zapewnienia przychodów elektrowni na spłatę dużego
kredytu, który na przełomie lat 80-90.
znacznie się zwiększył, ze względu na
urynkowienie udzielonej pomocy finansowej dla tego typu inwestycji. Od
1997 r. zaczęliśmy spłacać kredyt w wysokości około 6 mld zł.
Na kiedy jest zaplanowana całkowita spłata zadłużenia?
Po zakończeniu budowy Elektrowni
Opole zawarliśmy kontrakt długoterminowy na uruchomienie jej eksploatacji,
a dokładnie na blok 1-4 wraz instalacjami mokrego odsiarczania spalin. Dzięki
temu kontraktowi otrzymaliśmy gwarancję przychodów do 2012 r. na poziomie
zapewniającym pokrycie kosztów operacyjnych i obsługę spłaty zadłużenia.
Do 2007 r. spłaciliśmy około 4 mld zł.
Na podstawie ustawy o rozwiązaniu
kontraktów długoterminowych, która
weszła w życie w roku ubiegłym, podpisaliśmy umowę rozwiązującą nasz
kontrakt.
Obecnie uzyskujemy przychody na
zasadzie wolnorynkowej. Uczestniczymy w konkurencyjnym rynku sprzedaży
energii elektrycznej. Jesteśmy również
uczestnikiem systemu rekompensat,
czyli systemu, który daje nam dodatko-

we możliwości uzyskania przychodów
na obsługę tego zadłużenia. Do 2012 r.
zgodnie z umową kredytową, zadłużenie na budowę bloków 1-4, powinno
zostać całkowicie spłacone.
Jakie systemy zostały wdrożone
w Elektrowni Opole w tym czasie?
W przeciągu tych 15 lat, Elektrownia Opole cały czas doskonaliła swoje systemy zarządzania. Wdrożyliśmy
m.in. system zarządzania bezpieczeństwem pracy, system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą 14 001
oraz system społecznej odpowiedzialności wg normy SA 8 000. Jesteśmy
pierwszą firmą w Polsce, która została zarejestrowana w systemie EMAS.
W ostatnim czasie wdrożyliśmy system
bezpieczeństwa informacji. Obecnie jest
na ukończeniu wdrożenie zintegrowanego systemu jakości wg normy 9 001.

”

Warto podkreślić,
że udało nam
się utrzymać na
bardzo wysokim
poziomie wskaźnik
awaryjności
– poniżej 1%,
a także wskaźnik
dyspozycyjności
urządzeń –
ok. 89%

Spodziewając się, że wdrożony
zostanie w pełni konkurencyjny rynek
energii elektrycznej w naszym kraju,
staraliśmy się zrestrukturyzować naszą
firmę w taki sposób, aby być jak najbardziej konkurencyjnym. W związku
z tym znacząco obniżyliśmy zatrudnienie. W szczytowym okresie w elektrowni pracowało około 1700 pracowników.
Obecnie zatrudnionych jest około 1200
osób. Mamy dalsze plany ograniczania
kosztów funkcjonowania naszej spółki,
ale również znaczącego zwiększania
naszych przychodów.

Jakie są najważniejsze osiągnięcia
Waszej firmy?
Warto podkreślić, że udało nam się
utrzymać na bardzo wysokim poziomie wskaźnik awaryjności – poniżej
1%, a także wskaźnik dyspozycyjności
urządzeń – ok. 89%. Są to dość istotne
parametry technologiczne.
Chciałbym również dodać, że udało
nam się zaprojektować wszystkie urządzenia i instalacje w taki sposób, aby
zminimalizować oddziaływanie na środowisko do poziomu akceptowalnego
przez obowiązujące przepisy oraz otoczenie, co jest dla nas bardzo istotne.
Społeczeństwo dość szczególnie reagowało na budowę bloków energetycznych, wynikało to ze wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie
ochrony środowiska. Myślę, że udowodniliśmy mieszkańcom Opolszczyzny i gminy, na terenie której funkcjonujemy, że nasza ingerencja w środowisko
jest znikoma. Organizowaliśmy różnego
rodzaju konferencje oraz dni otwarte,
w trakcie których można było odwiedzić naszą firmę i zobaczyć na własne
oczy odczyty urządzeń, które rejestrowały emisje różnych związków.
Myślę, że równie dużym osiągnięciem naszej firmy jest to, że wszystkie
produkty uboczne towarzyszące produkcji energii elektrycznej wykorzystujemy gospodarczo. Nie składujemy żadnych odpadów. Gips sprzedajemy do
pobliskiej fabryki. Popiół i żużel, poprzez
naszą spółkę córkę, w całości zagospodarowywany jest w przemyśle.
Jednym z elementów planu rozwoju Waszej firmy jest budowa nowych bloków energetycznych…
Rzeczywiście, Elektrownia Opole
posiada bardzo obszerny plan rozwoju wynikający z przyjętej strategii rozwoju, a obowiązującej od ubiegłego
roku. Strategia przewiduje między innymi znaczący wzrost zainstalowanej
mocy poprzez budowę nowych bloków 5-6. Na chwilę obecną pracujemy
nad optymalną wielkością tych bloków.
Przeprowadzone analizy techniczne
wskazują na to, że mogą to być moce
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Witos objął funkcję wiceprezesa zarządu ds. wytwarzania PGE Górnictwo i Energetyka S.A.

ELEKTROENERGETYKA

2 x 1000 MW. Natomiast uwarunkowania ekonomiczne mogą spowodować, że to będzie nieco niższa moc. Do
końca roku będzie podjęta ostateczna
decyzja w tej sprawie. W pierwszym
kwartale przyszłego roku planujemy
przeprowadzenie przetargu na generalnego realizatora tej inwestycji.

Z jednej strony na pewno musimy bardzo mocno ograniczać koszty. Udział
w wolnym rynku energii elektrycznej
wymusza na nas obniżanie zatrudnienia. Z drugiej strony jesteśmy na etapie
realizacji tych wszystkich projektów w
jednym czasie. Dlatego niewątpliwie
naszym celem jest znaczące zwiększenie efektywności operacyjnej. Wymaga
to na pewno ewolucyjnej zmiany kultury w naszej firmie na kulturę jeszcze
bardziej proefektywnościową, a także
wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania. Dlatego wdrażamy system
zarządzania projektami, aby jeszcze
bardziej skutecznie i efektywnie nimi
zarządzać.
Czy Elektrownia Opole jest zaangażowana w program integracji
Polskiej Grupy Energetycznej?
Jesteśmy przekonani, że nasze plany rozwojowe nie miałyby szansy na
realizację, gdybyśmy nie brali czynnego udziału w programie integracji grupy wydobywczo-wytwórczej, która jest

jedną z linii biznesowych Polskiej Grupy
Energetycznej. Jest to bardzo ważny
projekt dla grupy wydobywczo-wytwórczej, oraz dla całej PGE. Znaczna ilość
pracowników, na czele ze mną, jest bardzo czynnie zaangażowana w realizację
tego projektu. Nasi pracownicy są często kierownikami projektów w ramach
dużego przedsięwzięcia integracji. Ja
do niedawna byłem dyrektorem portfela projektów w obszarze zarządzania
majątkiem. Obecnie jestem dyrektorem
portfela projektów związanych z przebudową organizacji.
Podsumowując, mogę powiedzieć,
że naszym głównym celem jest budowa
i zwiększanie skuteczności operacyjnej
naszej firmy, co powinno nam dać gwarancję realizacji wszystkich zaplanowanych projektów, wprowadzanie nowych
metod zarządzania oraz aktywny udział
w programie integracji grupy wydobywczo-wytwórczej.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

W jakie inne projekty jesteście jeszcze zaangażowani?
W ramach zwiększania przychodów
planujemy również nowe instalacje do
bezpośredniego podawania biomasy
do kotła 1. Od 2004 r. produkujemy już
energię elektryczną zaliczaną do energii odnawialnej, która powstaje podczas
procesu współspalania biomasy. Obecnie produkujemy około 160 tys. MWh
tej energii odnawialnej. Nasz plan to
istotne zwiększenie produkcji co będzie możliwe po uruchomieniu projektu bezpośredniego podawania biomasy
właśnie do kotła 1.
Jaki jest najważniejszy cel zarządu do zrealizowania w najbliższym
czasie?
Dla obecnego zarządu największym
wyzwaniem jest doprowadzenie do skutecznej realizacji założonych projektów.
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Polska

polityka energetyczna
Deklaracje i rzeczywistość – część V

 Energetyka jądrowa
W ostatnim czasie w Polsce można zauważyć nasilającą się kampanię
prowadzoną na rzecz rozwoju energetyki jądrowej. W rezultacie tych działań,
po raz pierwszy w historii demokratycznej Polski, w 2005 r. ankieta Instytutu Badania Opinii i Rynku PENTOR
SA wykazała niewielką przewagę zwolenników energetyki nuklearnej nad jej
przeciwnikami. Badanie było przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji
Atomistyki, a pytanie miało charakter
naprowadzający: czy w związku z tym,
że energetyka jądrowa nie powoduje
emisji CO2 należy tę formę wytwarzania energii – podobnie jak odnawialne
źródła energii – szczególnie preferować? (rys. 17)

Oczywiste działania sektora naukowo-technicznego związanego z fizyką
jądrową i energetyką atomową wspierane są przez część sektora elektroenergetycznego, a szczególnie przez
PSE S.A. (obecnie PGE S.A.) – do niedawna właściciela Operatora Systemu
Przesyłowego PSE-Operator. Jedną
z przesłanek ogłoszonego w 2006 r.
przez rząd, w Programie dla Energetyki, projektu pionowej integracji wytwarzania, dystrybucji i obrotu, jest konieczność przyspieszonej akumulacji
na nowe inwestycje w podsektorze
wytwarzania z uwzględnieniem potrzeb opcji elektrowni jądrowych. Argumentem podstawowym jest prognozowany m.in. przez Agencję Rynku
Energii intensywny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. W róż-

Tab. 11. Całkowita emisja gazów cieplarnianych1 wg energetycznych źródeł emisji
Dwutlenek węgla

Metan

Podtlenek azotu

Wyszczególnienie
w gigagramach
Ogółem

319082,42

1794,6

77,2

Energia łącznie

307099,8

845,1

7,5

...... Spalanie paliw

306887,1

50,2

7,5

............ w tym: przemysł energetyczny

182213,3

1,8

2,6

............ przemysł przetwórczy

43188,9

3,1

0,9

............ transport

30490,2

4,6

2,0

212,7

794,9

--

...... Emisja lotna z paliw

Źródło: dane Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji, zatwierdzone przez Min. Środowiska

Jednocześnie w oficjalnym dokumencie, jakim jest rządowy projekt Polityka Energetyczna, pojawiły się zapisy
o konieczności wdrażania opcji nuklearnej w perspektywie roku 2030 z jednoczesnym stwierdzeniem potrzeby
włożenia wysiłku w przekonanie społeczeństwa do tej opcji. To ostatnie wynika z faktu, że w/w badanie stwierdziło w dalszym ciągu silny efekt NIMBY
– powyżej 50%. Pomimo tego niektóre
władze samorządowe już zdeklarowały
gotowość goszczenia u siebie atomowej inwestycji.

nych wariantach scenariuszy wskazuje
w 2025 r. często dwukrotnie większe
zapotrzebowanie niż obecne. Eksperci ARE przyjmują w tej prognozie dwa
podstawowe, wyjściowe założenia. Po
pierwsze, wzrost PKB musi oznaczać
wzrost konsumpcji energii w relacji 1%
wzrostu PKB, co powoduje 0,4-0,8%
wzrostu zużycia energii elektrycznej.
1) Dane szacunkowe opracowane zgodnie z metodologia IPCC
2) Emisja netto, tj. z uwzględnieniem emisji i pochłaniania z sektora, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo
wynosi 293 177,8 Gg

Założenie to oznacza, że rozwój gospodarczy musi się odbywać na ścieżce energochłonnej, pomimo, iż fakty
wskazują, że nie jest to prawdą. Drugie
założenie to przyjęcie, że celem rozwoju gospodarki w Polsce winno być osiągnięcie europejskiego poziomu zużycia
energii elektrycznej na głowę mieszkańca, a więc jego podwojenie. Oba
te założenia abstrahują od niskiego
poziomu produktywności energetycznej w Polsce – dwukrotnie niższego niż
w EU-15. Jej ekstremalnie niski poziom
jest główną przesłanką do myślenia
o zastąpieniu gospodarki ekstensywnej – gospodarką intensywną.
Gdyby jako cel fundamentalny
przyjmować osiągnięcie europejskiego
poziomu efektywności energetycznej
w 2025 r., to wzrost produkcji energii
byłby całkowicie zbyteczny.
Drugim przytaczanym argumentem jest argument niskich kosztów
zmiennych energii elektrycznej z elektrowni atomowych rozciągany często
również na niskie koszty stałe. Niestety przy pokazywaniu wyników analiz
tego dotyczących często nie przedstawia się pełnego rachunku. Dla energetyki jądrowej przyjmuje się zwiększenie rocznej liczby godzin pracy
użytecznej do ok. 8000 h/rok, podczas gdy statystyczna średnia liczba
godzin pracy bloków w Polsce to ok.
4000 h/rok, a po uwzględnieniu bloków „martwych” 3 5000-5500 h/rok.
Dodatkowo w analizach tych koszty
inwestycyjne rozkłada się na 60 lat
czasu pracy, nie biorąc pod uwagę ani
technicznej, ani finansowej realności
tej liczby (tzn. możliwości uzyskania
60-letniego finansowania). W argumentacji wykorzystuje się również fakt
realizacji inwestycji uwarunkowanych
czynnikami politycznymi (np. w Finlandii), przedstawiając je jako materialny
dowód ekonomicznej opłacalności,
a nie ukazuje się kłopotów i opóźnień
przy realizacji inwestycji (jak choćby
w tejże samej Finlandii).
3) To znaczy takich, które oficjalnie istnieją, ale praktycznie nie pracują (martwe dusze)
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Przy podkreślaniu, że energetyka
jądrowa przyczynić się może w części
do przeciwdziałania globalnym zmianom klimatycznym, kwaśnych deszczy i innych, niszczących środowisko
emisji, bagatelizowane są zagrożenia
związane z atakami terrorystycznymi,
transportem i przechowywaniem odpadów oraz awariami technologicznymi. Przede wszystkim zaś ignorowany
jest fakt zupełnie innego charakteru
zagrożenia, jaki generuje energetyka
jądrowa. Chodzi mianowicie o zagrożenie dla genotypu ludzkiego. W ramach
tego nurtu argumentacji negowane są
skutki dotychczasowych awarii z Czarnobylem włącznie.
Czwarty pakiet argumentów ma
charakter makro społeczny i wskazuje na rozwój naukowo-techniczny,
wzrost zatrudnienia (!), poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz wzrost
prestiżu międzynarodowego z racji
przynależności do atomowego klubu.
Wspomina się też często o międzynarodowym trendzie i o historycznej konieczności. Podkreślany jest też fakt, że
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Polska otoczona jest elektrowniami nuklearnymi, a więc i tak nie da się uciec
od ewentualnego zagrożenia. Poziom
świadomości społeczeństwa o zakresie
zagrożeń związanych z energią atomową jest dość niski. Społeczeństwo nie
będąc w tym zakresie kształcone jest
bardzo podatne na argumenty w postaci: „energia jądrowa jest tania, bo
paliwo prawie nic nie kosztuje”.
Pełne dane o kosztach utylizacji,
składowania i demontażu urządzeń nie
są prezentowane. To samo dotyczy informacji o prawdziwej skali kosztów inwestycyjnych. O nietrafności informacji wskazuje fakt, że niektórzy eksperci
jądrowi obiecują wzrost zatrudnienia
wywołany budową elektrowni jądrowej, nie wspominając o konieczności
znacznych redukcji w energetyce konwencjonalnej. Wskazuje się na łatwość
zakupu nuklearnego paliwa nie wspominając, że praktycznie dostawcą będzie
Rosja, bo tania, ale głównie, dlatego, że
tylko ona zgodzi się udostępnić jądrowe cmentarzyska dla radioaktywnych
odpadów
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Rys. 17. Stopień akceptacji społeczeństwa polskiego dla wykorzystania energii jądrowej
do zaspokajania potrzeb energetycznych kraju w latach 1989-2004
Źródło: S. Latek. Stopień akceptacji społeczeństwa polskiego dla wykorzystania energii
jądrowej do zaspokajania potrzeb energetycznych kraju w latach 1989-2004, Państwowa
Agencja Atomistyki, Energetyka i Ekologia 10.2005

 Wpływ polityki

energetycznej na rozwój
w Polsce

 Przemysł
Pomimo podpisania i ratyfikowania Traktatu Europejskiej Karty Energetycznej, Polska nie dorobiła się żadnej,
oficjalnie lub nieoficjalnie obowiązującej Polityki Efektywności Energetycznej w Gospodarce. Natomiast opracowany w 1996 r. dokument „Założenia
Racjonalizacji Gospodarowania Energią w Sektorze Komunalno-Bytowym”
od dawna jest martwy. Na szczęście
rozpoczęto prace nad Ustawą o Efektywności Energetycznej obejmującej
utworzenie systemu wsparcia inwestycji proefektywnościowych (białe certyfikaty) oraz zasad współpracy rządbiznes (dobrowolne porozumienia).
Dyskutowana jest kwestia utworzenia
Agencji Energetyki na wzór holenderskiej Senter-Novem.
Pomimo znacznej redukcji zużycia,
energochłonność krajowej produkcji
przemysłowej jest ok. dwukrotnie wyższa od uzyskiwanej w krajach unijnej 15.
Przyczyna leży w nadmiernej materiałochłonności i dużej liczbie przemian
cieplnych w procesach przemysłowych,
złym stanie technicznym maszyn i urządzeń, niewystarczającym poziomie ich
obsługi i niewłaściwej organizacji procesów przemysłowych. Przyczyna pierwotna tkwi w marginalizowaniu i deprecjonowaniu problematyki prawidłowego
zarządzania energią w zakładach przemysłowych.
Rysująca się wyraźnie tendencja
drastycznego wzrostu cen paliw (szczególnie ropy i gazu) i energii (szczególnie
elektrycznej i ciepła), zmusza do podjęcia natychmiastowych kroków zmierzających do obniżenia kosztów energetycznych gospodarki. Osiągnąć to
można jedynie przez mitygujący ceny
rozwój rynku i mitygujące zużycie obniżenia energochłonności.
Celem strategicznym jest stworzenie warunków organizacyjnych, handlowych i inwestycyjnych sprzyjających
obniżeniu energochłonności polskie-
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Udział zużycia energii w gospodarstwach domowych w finalnym zużyciu energii wynosi ok. 32-33% i wykazuje nieznaczną tendencję rosnącą.
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Rys. 18. Dynamika zmian intensywności energetycznej Polski w okresie 1995-2005
PKB wg cen 1995
Źródło www. Europa.eu/Eurostat

Strukturę zużycia wg poszczególnych
kierunków użytkowania, wynikającą
z badań ankietowych wykonanych
przez GUS w 1993 r. i Agencję Rynku Energii w 2002 r. przedstawiono na
rysunku 19. Malejący udział zużycia
energii na ogrzewanie i przygotowanie posiłków jest związany z zastępowaniem niskosprawnych pieców węglowych nowoczesnymi urządzeniami
gazowymi i elektrycznymi. Wzrost zużycia energii elektrycznej jest związany z coraz bogatszym wyposażeniem
mieszkań w urządzenia elektryczne
i zmianami zachowań użytkowników
(np. zmiany w intensywności wyko-

rzystania urządzeń – pralek, zmywarek, TV, komputerów).
Na rysunku 20 przedstawiono
zmiany wskaźników zużycia energii
w przeliczeniu na 1 mieszkanie. Jak
widać wskaźnik z uwzględnieniem korekty klimatycznej ma trend malejący,
przy rocznym tempie spadku 4,69%.
Spadek jednostkowego zużycia energii w mieszkaniach jest związany z realizacją programu termomodernizacji
budynków, redukcją strat w sieciach
ciepłowniczych, poprawą sprawności
nowo instalowanych urządzeń.
W 2002 r. ceny energii elektrycznej
dla gospodarstw domowych wyrażone

Tab. 12. Zmiany struktury wytwarzania PKB pod względem udziału sektorów o różnej
energochłonności wytwarzania PKB w latach 1988-2021
Grupa

19882/

19902/

1995

2000

2002

A- sektory bardzo wysoko energochłonne

4,1

5,3

2,3

1,4

0,8

B - sektory wysoko energochłonne

4,2

4,9

4,3

3,4

3,2

C - sektory średnio energochłonne

25,8

21,0

23,0

16,6

17,5

D - sektory nisko energochłonne

65,9

68,7

70,4

78,6

78,5

Polska ogółem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1) Struktura PKB w cenach bieżących.
2) Szacunek w obrębie gałęzi przemysłowych, z wykorzystaniem porównania danych dla
roku 1993 wg dwóch układów klasyfikacyjnych (dawna Klasyfikacja Gospodarki Narodowej i układ PKD).
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS oraz Roczników
Statystycznych Przemysłu GUS
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go przemysłu o 30%, a w dalszym horyzoncie do poziomu średniej krajów
UE. Harmonogram osiągnięcia tego
ambitnego celu w perspektywie roku
2025 jest możliwy do realizacji, ponieważ sam potencjał zero i niskonakładowych przedsięwzięć energooszczędnych w Polsce jest szacowany przez
ekspertów z Japan Energy Efficiency
Institute i z KAPE na 5-10% całego zużycia energii w kraju.
Niepokój musi budzić fakt, że korzystny trend poprawy efektywności
energetycznej gospodarki, obserwowany w latach 1994-2000, został w ostatnim okresie 2001-2005 wyhamowany
i zatrzymał się na poziomie 0,30-0,29
koe/euro PKB, znacznie wyższym niż
średnia europejska równa 0,15 koe/
euro PKB (wykres z uwzględnieniem
PPP rys 18, tab. 12).
W Polsce służby energetyczne,
jeśli istnieją, zajmują się głównie tzw.
utrzymaniem ruchu. W Japonii, gdzie
dla większych konsumentów służby
te i audyty energetyczne są obowiązkowe, służby zajmują się głównie zarządzaniem energią, tzn. optymalizacją
kosztów energetycznych. Państwo tam
motywuje takie działania zezwalając na
przyspieszoną amortyzację inwestycji
energooszczędnych i proefektywnościowych. Europejski system VA (dobrowolnych zobowiązań) ma dwie istotne, a trudne do zrealizowania w Polsce,
cechy. Po pierwsze funkcjonuje publicznie, co oznacza, że wszystkie dokumenty systemowe są ogólnie dostępne
– zobowiązania, rezultaty, benchmarki.
Po drugie, opiera się na nienaruszalnej (w wyniku zmiany opcji, koncepcji
lub koalicji) deklaracji Rządu (w imieniu Państwa) o zamrożeniu adekwatnych regulacji prawnych na czas ważności zobowiązania np. 3 lat. Oznacza
to funkcjonowanie odpowiednio wysokiej kultury politycznej.
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Rys. 19. Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych

4500

2,5
2,3
2,1
1,9
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5

4000
3500
3000
2500
2000

liczba stopniodni

toe/mieszkanie

Źródło: Wnuk R., zespół pracowników GUS pod kierownictwem Beret-Kowalskiej G., Efektywność wykorzystania energii w latach 1993-2003, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005
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Rys. 20. Zmiany wskaźnika zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu
na 1 mieszkanie
Źródło: Wnuk R., zespół pracowników GUS pod kierownictwem Berent-Kowalskiej G.,
Efektywność wykorzystania energii w latach 1995-2005, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2007

Tab. 13. Ogrzewanie mieszkań
Dania
1995

Francja
1995

Niemcy Holandia
1995
1995

UK
1995

Polska
1998

Energia w kWh na ogrzewanie
1m2 z uwzględnieniem klimatu

151

247

250

256

180

318

Powierzchnia mieszkania
w m2 na osobę

51.2

33,1

35,5

45,6

32,7

18,5

Procentowy udział ogrzewania
% w wydatkach domowych

2,6

1,6

2,0

1,4

1,5

5,3

Źródło: OB. R Gospodarki Energetycznej, Instytut Techniki Budowlanej, Duński Instytut
Technologii, Agencja Energii i Środowiska, KAPE SA, „EnergSys”; Warszawa 2001

w euro 2000 spadły, ale już w 2003 r.
– wyraźnie wzrosły, pomimo osłabienia
złotówki względem waluty europejskiej.
Zmiana cen w ostatnim rozpatrywanym
okresie związana jest z obciążeniem
energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Podatek ten został wprowadzony
pod koniec I-go kwartału 2002 r., a więc
obowiązywał tylko przez część roku.
Natomiast w 2003 r. – już przez pełne 12 miesięcy. Obserwuje się również
wpływ wzrostu ceny na zużycie energii
elektrycznej na 1 mieszkanie.
Istotny udział w budżetach rodziny
ma koszt ogrzewania. W Polsce efektywność ogrzewania mieszkań jest od 1,3
do 2,1 gorsza niż w krajach Europy zachodniej o podobnym klimacie (tab. 13)
i to pomimo, iż mieszkania w Polsce są
bardziej „skompaktowane”.

 Transport
W Polsce transport drogowy zużywa ok. 89% popytu na energię w transporcie, a transport kolejowy ok. 5,6%.
Pozostałą energię zużywają transport
lotniczy oraz śladowo żegluga śródlądowa i przybrzeżna. W latach 1990-2005
obserwowany był stały wzrost zużycia
paliw w transporcie drogowym (w tempie ok. 2,5%/rok) przy jednoczesnym
wyraźnym spadku zużycia energii
w transporcie kolejowym.4
Rysunek 21 przedstawia zmiany
wskaźnika jednostkowego zużycia paliw w przeliczeniu na jeden samochód.
Na wartość wskaźnika wpływa głównie profil zakupu samochodów. Boom
zakupowy na koniec lat 90. i początku
XXI w. ujawnia rosnąca efektywność
nowych samochodów. Od 2004 r. widoczny jest wzmożony import samochodów używanych.
W tabeli 14 i na rysunku 22 przedstawiono zmiany zużycia paliw i energii elektrycznej w transporcie drogowym, kolejowym i miejskim w okresie
1990-2000, wg typów transportu i rodzaju paliw/energii na cele pracy prze4) Wnuk R., zespół pracowników GUS pod kierownictwem Berent-Kowalskiej G., Efektywność wykorzystania
energii w latach 1995-2005, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2007

Tab. 14. Zużycie energii na cele pracy przewozowej w transporcie w latach 1990, 1995 i 2000
Zużycie energii
Wyszczególnienie

Struktura zużycia

Dynamika

1990

1995

2000

1990

1995

2000

2000/1990

PJ

PJ

PJ

%

%

%

%

418,2

406,8

443,8

100,0

100,0

100,0

1,06

Transport kolejowy, drogowy
i miejski

361,6

398,4

435,9

86,5

97,9

98,2

1,21

Transport drogowy

290,5

359,9

402,0

69,5

88,5

90,6

1,38

– Transport zarobkowy1)

176,4

163,3

178,0

42,2

40,2

40,1

1,01

– Samochody osobowe2)

114,1

196,6

224,0

27,3

48,3

50,5

1,96

Transport kolejowy

44,5

22,0

19,4

10,7

5,4

4,4

0,44

– Paliwa ciekłe

27,8

7,7

6,2

6,6

1,9

1,4

0,22

– Energia elektryczna

16,7

14,2

13,2

4,0

3,5

3,0

0,79

Transport miejski – trakcja
elektr.

9,0

8,1

8,4

2,2

2,0

1,9

0,94

Pozostały transport
pozadrogowy

17,5

8,4

6,1

4,2

2,1

1,4

0,35

418,2

406,8

443,9

100,0

100,0

100,0

1,06

361,6

398,4

436,0

86,5

97,9

98,2

1,21

Paliwa ciekłe

325,6

375,9

414,2

77,9

92,4

93,3

1,27

– Benzyny

142,8

207,9

223,9

34,2

51,1

50,4

1,57

– Olej napędowy

182,8

161,0

170,2

43,7

39,6

38,3

0,93

– Ciekły gaz

0,0

7,0

20,1

0,0

1,7

4,5

2,883/

Węgiel kamienny

10,2

0,2

0,1

2,4

0,0

0,0

0,01

Energia elektryczna

25,8

22,3

21,7

6,2

5,5

4,9

0,84

Układ wg sektorów transportu
Transport ogółem
(bez bunkra)
w tym:

Układ wg rodzajów paliw i energii
Transport ogółem
(bez bunkra)
w tym:
Transport kolejowy, drogowy
i miejski
z tego:

1) samochody dostawcze, ciężarowe, autobusy w ruchu miejskim i zamiejscowym, ciągniki rolnicze,
2) razem z motocyklami i motorowerami,
3) indeks 2000/1995.
Źródło: obliczenia na podstawie inwentaryzacji IPPC 1990, 1995 i 2000, tabl. A.3 oraz
rocznika ARE Statystyka Elektroenergetyki Polskiej

wozowej. Przedstawione wyniki pokazują ogrom zmian, jakie nastąpiły
w poziomie i strukturze zużycia energii, a mianowicie:
 znaczący wzrost zużycia paliw występuje jedynie w grupie samochodów osobowych – wzrost o prawie
100%,
 zużycie paliw w transporcie drogowym pozostaje stabilne, przy
wzroście liczby przewiezionych tonokilometrów o ok. 80% i zmniejszeniu liczby pasażerokilometrów
o ok. 30%, co wskazuje na postęp w obniżaniu energochłonności przewozów,
 w transporcie kolejowym następuje wyraźne przesunięcie zużycia na
rzecz energii elektrycznej kosztem
paliw ciekłych (spadek odpowiednio o ok. 20% i o blisko 80%),
 częściowo jest to związane z szybszym spadkiem poziomu regionalnych przewozów pasażerskich
obsługiwanych przez zespoły
spalinowe; w dalszym horyzoncie
zmiany te będą musiały ulec wyhamowaniu,
 w trakcji miejskiej zużycie energii
elektrycznej spadło niewiele – jedynie o ok. 5%, przy zmniejszeniu
taboru tramwajów i trolejbusów
o ok. 8% i zmniejszeniu łącznych
przewozów pasażerskich w całej
komunikacji miejskiej o ok. 25%;
wskazuje to na potencjalne znaczenie substytucji przewozów
autobusowych i transportem indywidualnym przez sieć tramwajową
i metro.
Interesująco wygląda, w nawiązaniu
do powyższego zestawienia, porównanie kosztów zewnętrznych związanych ze zmianami klimatycznymi dla
różnych środków transportu, co obrazuje tabela 15.

 Podsumowanie
Zakres problematyki energetycznej jest bardzo szeroki i wielowątkowy.
Dlatego tak ważnym jest przedysku-
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Rys. 21. Zmiany wskaźnika zużycia paliw w przeliczeniu na 1 samochód
Źródło: Wnuk R., zespół pracowników GUS pod kierownictwem Berent-Kowalskiej G.,
Efektywność wykorzystania energii w latach 1995-2005, GUS, Warszawa 2007
Razem transport (bez bunkra)
Samochody osobowe
Transport drogowy zarobkowy
Kolej - paliwa ciekłe
Kolej - energia elektryczna
Transport miejski - trakcja elektr.
Pozostały transport pozadrogowy
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

[Indeks, 1990=1,00]

ELEKTROENERGETYKA

Rys. 22. Dynamika zużycia energii na cele przewozowe wg typów transportu, 2000/1990
Źródło: Wnuk R., zespół pracowników GUS pod kierownictwem Beret-Kowalskiej G., Efektywność wykorzystania energii w latach 1993-2003, GUS, Warszawa 2005

Tab. 15. Koszty zewnętrzne związane ze zmianami klimatu wg różnych rodzajów
środków transportu
Koszty zewnętrzne
Rodzaj środka transportu

Eurocent/pojazdokm

Eurocent/100paskm
lub Eurocent/100 t km

Samochód osobowy diesel

1,7-2,5

100,0-147,0

Samochód osobowy benzynowy

1,7-2,5

100,0-147,0

Samolot na krótkich dystansach

37,5

93,8

Samochód ciężarowy (32-40 t)

11,5-12,5

76,7-83,3

Autobus diesel

10

5,9

Pociąg pasażerski

4

1,6-2,7

Statek śródlądowy

19

1,6

Pociąg towarowy

6

1,1-2,4

Źródło: Transport and environment: facing a dilemma TERM 2005: indicators tracking
transport and environment in the European Union. EEA Report No 3/2006. http://reports.
eea.eu.int/eea_report_2006_3/en/tab_content_RLR+ obliczenia własne

towanie podstawowych problemów/
dylematów z szerokim gronem osób
nie tylko specjalistów w tej dziedzinie.
Identyfikacja tych problemów/dylematów stanowić będzie podstawę do formułowania scenariuszy ich rozwiązywania w ramach Alternatywnej Polityki
Energetycznej (APE). Obszary poszukiwań tych problemów/dylematów to
przede wszystkim:
 użytkowanie energii przez odbiorców indywidualnych i przemysłowo-usługowych, jak i administrację
publiczną,
 dystrybucja tej energii w różny sposób z zaangażowaniem różnych
środków technicznych,
 wytwarzanie energii z pozyskiwanych zasobów nieodnawialnych
i odnawialnych w postaci energii
elektrycznej, ciepła, gazu czy też
paliw,
 instytucjonalne rozwiązania służące energetyce w szerokim rozumieniu tych słów jak: podstawy
prawne, instrumenty finansowe,
dystrybucja informacji i w końcu
instytucje odpowiedzialne za powstawanie i wdrażanie polityki
energetycznej,
 obszar współpracy lub jej braku
w ramach UE, z sąsiadami jak i poza nimi,
 aspekt społeczny wyrażający się
przede wszystkim w problemach
osób zatrudnionych w szeroko rozumianej energetyce,
 wymiar ekologiczny zwłaszcza
w zakresie emisji CO2 i ograniczeń
środowiskowych rozwoju OZE,
 wpływ na rozwój lokalny, na lokalną
przedsiębiorczość.
Ważnym jest, aby w ramach tak zarysowanych obszarów wybrać to, co
jest strategiczne i ma charakter zintegrowany tak, aby rozstrzygnięcia, które
będą formułowane w ramach APE nie
były nadmiernie drobiazgowe w odniesieniu do poziomu krajowego i patrzenia w przyszłość na 20-30, a być
może więcej lat.
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– czyli „małe jest piękne”

W

wielu krajach Unii Europejskiej koncepcja tzw. Community Renewable Energy
(CRE) stała się częścią głównego nurtu polityki energetycznej. W Polsce termin
ten pozostaje nieodkryty, zarówno ze względu na względną słabość sektora energii
ze źródeł odnawialnych, słabość zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego –
szczególnie w skali lokalnej, jak również po prostu ze względu na brak takiego nurtu
w krajowej polityce energetycznej.

O

kreślenie danej inicjatywy w zakresie produkcji energii mianem
Community Renewable Energy wiąże
się nie tylko z pozyskaniem jej z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr
czy biomasa, ale również ze wspólnotowym charakterem inwestycji. Oczywiście słowo „community” – wspólnota, nie odnosi się w tym wypadku do
Unii Europejskiej (aczkolwiek inicjatywy CRE mogą i często są wspierane
przez środki pochodzące z funduszy
strukturalnych). Odnosi się natomiast
do wspólnoty w skali lokalnej – zorganizowanego społeczeństwa obywatel-

skiego, samodzielnie podejmującego
inwestycję energetyczną – najczęściej
o małej mocy i ograniczonym zasięgu
geograficznym. Jej efekty mają służyć danej lokalnej społeczności (najczęściej kilkutysięcznej), która podjęła
trud organizacyjny i ekonomiczny takiego przedsięwzięcia.
Wśród zalet takiego podejścia najczęściej wymienia się sam fakt produkcji energii w miejscu jej konsumpcji, co
ma istotne znaczenie z punktu widzenia ekonomicznych i ekologicznych
kosztów jej transportu. Inwestycje takie zawsze mają charakter ekologicz-

ny i w minimalnym (możliwym) stopniu
obciążają środowisko naturalne. Korzystanie z takiego lokalnego źródła
energii oznacza również dla jej finalnych odbiorców, iż pozostają wolni od
fluktuacji cenowych na rynku elektroenergetycznym. Dzieje się tak, ponieważ na „drugim końcu kabla” nie ma
koncernu energetycznego z taryfową
polityką cenową, względnie dystrybutora energii. Nie ma również interesu
ekonomicznego w postaci zwrotu z inwestycji uwzględnionego w marży narzuconej na koszty produkcji i transferu
energii oraz udziału pośredników. In-

westycja wg logiki CRE podejmowana
jest na rachunek danej lokalnej zorganizowanej społeczności i służy tej społeczności wg zasady non-profit. Bądź
też na warunkach korzystniejszych niż
tzw. rynkowe, wobec tej części lokalnej społeczności, która nie partycypuje
w przedsięwzięciu.
Formuła CRE jest w wielu krajach
członkowskich UE koncepcją tak zaawansowaną i powszechnie stosowaną,
iż doczekała się formalizacji w postaci
aktów normatywnych, jak również różnych form instytucjonalizacji. Za przykład może posłużyć założona w 2001 r.
brytyjska agencja Comunity Renewables Initiative, której zadaniem jest nie
tylko służenie poradą inicjatorom takiej
inwestycji w zakresie prawnym, ekonomicznym, czy technologicznym. Jej rolą
jest również wsparcie finansowe na etapie planowania, a następnie realizacji
projektu w postaci bezpośrednich dotacji lub pomocy w organizowaniu subsydiów, funduszy, kredytów lub innych
instrumentów prawno-finansowych pozwalających danej inwestycji rozwinąć
się. Historia tego typu instytucji sięga lat
70. XX w., kiedy to społeczni aktywiści,
czyli tzw. environmentaliści promowali lokalne, w małej skali, wspólnotowe
podejście do kwestii zrównoważonego
rozwoju rynku energetycznego.
Z biegiem czasu ten alternatywny nurt zyskał uznanie rządu i został
uwzględniony w ogólnych założeniach
polityki energetycznej. W efekcie uwaga decydentów polityki energetycznej
nie koncentruje się już tylko i wyłącznie
na dużych, zcentralizowanych inwestycjach, ale skierowana jest również do
samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych inicjatyw, a nawet grup
nieformalnych.
Wsparcie tego typu inicjatyw przybiera najróżnorodniejsze formy. Oprócz
wspomnianych już wcześniej porad na
etapie inicjacji projektu, poprzez bezpośrednie zaangażowanie finansowe podmiotów publicznych (różnego szczebla administracji państwowej), pomoc
w poszukiwaniu funduszy krajowych
i unijnych, na poręczeniach kredytów

skończywszy. Zazwyczaj wsparcie takie
przybiera format całych pakietów, opartych o kompleksowe programy wsparcia. Składają się na nie zarówno lokalne
sieci punktów konsultacyjnych, przygotowane wyspecjalizowane instrumenty
finansowe (najczęściej uwzględniające
partnerstwo publiczno-prywatne), jak
i łatwo dostępne technologicznie rozwiązania inżynieryjne, łatwo adoptowalne do lokalnych warunków.
Mała skala takich przedsięwzięć
sprzyja elastyczności, przede wszystkim w zakresie typu inwestycji (uzależnionej od lokalnych warunków geologicznych, wiatrowych, itd.), ale również
doboru optymalnej formy prawno-finansowej, która jest korzystna i preferowana przez daną społeczność.
Wśród negatywów podejścia CRE
należy zauważyć przede wszystkim
obserwowane nadużycia ze strony komercyjnych producentów energii, którzy posługują się terminem „community” w sposób nieuzasadniony, tzn. nie
odnoszący się do powyższego opisu
i charakterystyki projektów Community Renewables Energy. Samo słowo
„community” posiadające (w dojrzałych
społeczeństwach obywatelskich) pewien pozytywny potencjał marketingowy jest często eksploatowane przez
tradycyjnych („mainstreamowych”) dostarczycieli energii. Posługują się oni
tym swoistym znakiem towarowym
choćby dlatego, że produkują „czystą
energię”. Należy jednak zauważyć, że
komercyjna produkcja energii ze źródeł
odnawialnych nie kwalifikuje się do uzasadnionego użycia terminu Community Renewables Energy. Ważnym komponentem analizowanego podejścia
CRE jest fakt, iż jest to przedsięwzięcie o charakterze non-profit, które służy
zaspokojeniu potrzeb energetycznych
lokalnej społeczności po korzystnych
cenach, niezależnie od turbulencji na
szerszym rynku energetycznym. Ewentualny wypracowany zysk nie trafia do
kartelu, ale do społeczności, która podjęła inwestycję. Należy podkreślić, że
nie trafia tam wg zasad komercyjnych
– z maksymalizacją zysku jako naczel-

nym celem, ale z priorytetem najbardziej optymalnego zaspokojenia potrzeb elektroenergetycznych lokalnej
wspólnoty. Niewątpliwie takowe podejście kwalifikuje się do bycia uznanym
za część tzw. ekonomii społecznej, jak
również najlepiej pojętej polityki społeczno-ekonomicznej.
Należy zauważyć, że w polskich
warunkach również istnieją pewne mechanizmy zachęcające, których genezy
należy doszukiwać się w prawodawstwie wspólnotowym. Mogą one sprzyjać podejmowaniu tego typu inicjatyw,
czyli np.: obowiązek obniżenia o 50%
kosztów przyłączenia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej, obowiązek zapewnienia przez operatora systemu
elektroenergetycznego pierwszeństwa
w świadczeniu usług przesyłania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
czy np. zwolnienie przedsiębiorstw
energetycznych wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych
w jednostkach o mocy poniżej 5 MW
z opłat za udzielenie koncesji oraz opłat
związanych z uzyskaniem i rejestracją
świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych. Bezpośrednio
dyrektywa nr 2001/77/WE nakłada na
przedsiębiorstwa energetyczne pełniące rolę sprzedawcy z urzędu obowiązek
zakupu całej energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych z jednostek przyłączonych do sieci, znajdujących się w obszarze działania danego
sprzedawcy z urzędu, po średniej cenie rynkowej energii elektrycznej. Na
uwagę zasługuje również możliwość
uzyskania preferencyjnych kredytów
oraz dotacji z NFOŚiW oraz środków
z funduszy strukturalnych w ramach
Narodowego Planu Rozwoju na podejmowanie tego typu inicjatyw.
Na koniec należy odnotować, że
w przygotowanym przez Ministerstwo
Gospodarki dokumencie „Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku” nie ma
ani słowa o opisywanych powyżej inicjatywach CRE.
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Sto wiorst
do niebios
ELEKTROENERGETYKA

– czyli rzecz o polskiej energetyce bezemisyjnej

D

o niedawna głównymi zmiennymi bilansowanymi przez
rozstrzygnięcia polityki energetycznej były: prognozowane
zapotrzebowanie na energię z jednej strony i możliwości zaopatrzenia
w paliwa z drugiej. Prognozy te zazwyczaj niewiele miały wspólnego
z rzeczywistością, a co ciekawe, tym mniej im mniej konkurencji (czyli
rynku) było w danym podsektorze. Ta korelacja nie jest specjalnie
dziwna, jeśli tylko uświadomimy sobie, że w subsektorach rynkowych
prognozy mają charakter biznesowy (co m.in. oznacza, że za pomyłki
się płaci). Natomiast w subsektorach nierynkowych prognozy mają
charakter polityczny, tzn. służą do wsparcia jakiejś tezy i do przekonania
polityków i rządu do przeprowadzenia jakiś działań (np. konsolidacji
w elektroenergetyce lub monopolizacji w gazownictwie). Doświadczenie
mówi, że w Polsce za skutki tych działań nikt nie odpowiada. Mało
tego, nie są nawet podejmowane próby przeprowadzenia takich
rozliczeń. Liderzy poprzedniej koalicji (premierzy i ministrowie) jednym
głosem obiecywali: „sto wiorst do niebios” w wyniku przeprowadzenia
konsolidacji elektroenergetyki. Zarzekali się też, że nie będzie żadnych
podwyżek cen, a inwestycje ruszą z kopyta.

nr 5/2008

23

go. Do tegoż deficytu musimy dopasować wszystkie zamierzenia, koncepcje,
plany i polityki. Bo uprawnień do CO2
więcej już nie będzie – i już. A te, które
będą, będą niezwykle drogie. Ich cenę,
w długofalowej perspektywie, wyznaczy mniejsza z dwóch wartości: pierwszą z nich jest kara (lub opłata zastępcza) za bezprawną emisję (jeśli kara to
z podatkiem, bo kary płaci się z zysku);
drugą zaś dodatkowy koszt technologii
bezemisyjnej realnie dostępnej na rynku. Wedle prognoz Deutsche Banku ta
ostatnia wartość zamyka się w przedziale 69-(100+) euro/t CO2. Co do pierwszej, to w Polsce kara + podatek PIT
– deprecjacja kapitału dają około 118 euro/t CO2, a i tak będzie trzeba w następnym roku zdobyć brakujące uprawnienia. Podane powyżej liczby wskazują na
możliwą skalę wzrostu kosztów produkcji w Polsce, gdzie emisyjność specyficzna elektrowni mieści się w przedziale 0,9-1,2 t CO2/MWh. W dolnej strefie
mieszczą się nowsze elektrownie opalane węglem kamiennym, w górnej strefie
elektrownie na węgiel brunatny. Średnia
emisyjność to 0,94 t CO2/MWh – druga
co do wartości w Europie i ponad dwa
razy większa od europejskiej średniej
0,41 t CO2/MWh.
Mając to na uwadze, musimy zbilansować polską elektroenergetykę, zakładając – optymistycznie – że w 2020 r.
będziemy mieli do dyspozycji tylko i jedynie 117 mln t CO2, czyli 79% średniej
emisji elektroenergetyki z lat 2005-2006.

Tylko tyle, ale jednocześnie aż tyle, jeśli nam się uda zdobyć te uprawnienia
w ciężkiej walce z europejskimi potęgami energetycznymi. Pamiętajmy, że
nowa dyrektywa ETS nie gwarantuje
nam wyniku tej walki nawet na tym poziomie. Możliwe więc jest że wygramy
dużo mniej, albo nawet nic!
Załóżmy jednak, że wywalczymy
najpierw odpowiednie poprawki do dyrektywy ETS dające nam szansę przeżycia, a następnie same uprawnienia,
mniej więcej według zasady pro rata a nie pro pecunia. Oznacza to, że
musimy przymierzyć się do w/w limitu
117 mln t CO2. Jakie narzędzia i technologie mamy do dyspozycji?
Pierwszą i fundamentalną sprawą,
bez której rozwiązanie naszego równania będzie kompletnie niemożliwe, jest
zasadnicza poprawa naszej efektywności energetycznej. Jeżeli prawdą jest, że
wzrost PKB o 5% powodował w Polsce
wzrost zużycia energii elektrycznej o
2,7%, to przy zakładanym wzroście PKB
w tym samym tempie w 2020 r. musielibyśmy produkować ok. 158x(1,027)
(2020-2005) = 235 TWh, co przy obecnym energy-miksie oznaczałoby emisję
221 mln t CO2. W nowej Europie to rzecz
absolutnie niemożliwa.
Wszystko powyższe wskazuje, że
jeśli nie chcemy być zmuszeni do wyłączenia prądu, to będziemy zmuszeni do włączenia nowego myślenia. Im
szybciej tym lepiej.
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ymczasem z kopyta ruszyły ceny,
a inwestycje stoją tak jak stały (mam
na myśli wnioski o pozwolenie na budowę lub umowy o zakup bloku, a nie
fajerwerki prasowe jak np. elektrownia CCS w Żarnowcu). Odpowiedzialnych za ten stan rzeczy nie ma i nikt
ich nawet nie szuka, co umożliwia im
występowanie w roli ekspertów, bezkompromisowych krytyków rzeczywistości, a nawet zbawców gospodarki.
Ale może to nawet i dobrze, ponieważ
nadciąga tak wielka burza, że za chwilę
na pokładzie naprawdę potrzebne będą wszystkie ręce (byle chętne), a na
rozliczanie przeszłych pomyłek (głupot?) czasu nam zabraknie.
Zresztą i tak najlepiej to zrobią historycy przyszłych pokoleń. Natomiast
my dzisiaj musimy sobie uświadomić,
że w energetyce najważniejszym staje się prawo do istnienia równoznaczne z prawem do oddychania, czyli do
emisji dwutlenku węgla i innych gazów
cieplarnianych (GHG). W elektroenergetyce europejskiej od 2013 r. będzie
można albo produkować bezemisyjnie
– co w obecnych warunkach technologicznych oznacza drogo – wtedy produkcja ta jest nielimitowana, albo produkować emitując CO2. Jednak wtedy
prawo do tej emisji trzeba będzie wygrać na aukcji albo kupić na giełdzie –
co oznacza drogo lub bardzo drogo.
Wprowadzany przez Komisję Europejską znowelizowany system handlu emisjami (EU-ETS) nie jest, wbrew
pozorom, systemem rynkowym. Wzrost
cen uprawnień do emisji nie zwiększy
ich ilości na rynku pierwotnym (aukcjach) nawet o jedną tonę. Coroczny
limit sprzedaży określa jednoznacznie
dyrektywa i jest to limit systematycznie
malejący – w 2020 r. o 21% mniejszy
od wartości wyjściowej, którą prawdopodobnie będzie średnia emisji ETS
z lat 2005-2006.
Wiedząc wszystko powyższe musimy przymierzyć się do trwałego deficytu
uprawnień do emisji. Podkreślam, że nie
krótko-trwałego, ani nawet długo-trwałego, ale po prostu trwałego, stałego,
czyli permanentnego i coraz większe-
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Od ponad 10 lat konferencja EUROPOWER jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej
w Polsce. W ciągu ostatnich dziesięciu lat
konferencja zainteresowała ponad 4000
uczestników związanych z branżą, w tym
szerokie grono autorytetów polskiego
i europejskiego sektora energetycznego, przedstawicieli Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i UE, szefów największych
przedsiębiorstw branży, przedstawicieli
świata nauki i biznesu. Tegoroczna edycja odbyła się tradycyjnie na początku
października w Hotelu Sheraton w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją objął: Waldemar Pawlak – Minister
Gospodarki, Aleksander Grad – Minister
Skarbu Państwa, Maciej Nowicki – Minister Środowiska oraz Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, natomiast medialny
– m.in. wydawnictwo „Nowa Energia”
Głównymi tematami konferencji była ocena zrealizowanych założeń polityki energetycznej Polski oraz wizja jego
rozwoju na lata następne przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa
Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki oraz autorytety polskiego i europej-

skiego sektora energetycznego zarówno w sferze naukowej jak i biznesowej,
a zwłaszcza przez członków zarządów
koncernów energetycznych i poszczególnych firm sektora. Omawiane były
również uwarunkowania rozwoju polskiego rynku energetycznego w stosunku do wymagań nakładanych na Polskę
dyrektywami UE oraz efekty konsolidacji sektora energetycznego z punktu
widzenia wytwórców, spółek dystrybucyjnych, operatora i największych od-

biorców energii w naszym kraju. Tematy
usystematyzowane zostały w poszczególnych panelach: Redukcja emisji czy
rozwój sektora wobec wyzwań europejskiej polityki klimatycznej, Działania
międzynarodowych liderów na polskim
rynku energii, Priorytet gospodarki czy
sektora, Konsolidacja czy prywatyzacja?,
Inwestycje albo blackout – Polska energetyka w obliczu kryzysu oraz Atom dla
Polski – co zrobić dziś, a co jutro.
Red. „NE”
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poprowadził Andrzej Nehrebecki. Natomiast drugi związany w wdrażaniem
Ustawy o efektywności energetycznej
oraz oczekiwaniami wytwórców i odbiorców energii poprowadził Mirosław
Semczuk z PJCEE KAPE SA.
Targi Energii stanowiły unikalne forum, umożliwiające spotkanie wszystkich podmiotów uczestniczących w krajowym rynku energii elektrycznej. Idea
organizacji Targów Energii narodziła
się w 2004 r., jako pierwsze tego typu
przedsięwzięcie w Polsce, mające być
także (docelowo) podstawą do prezentacji ofert, zawierania porozumień handlowych, a także kontraktów.
Red. „NE”
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Kolejna, piąta już edycja TARGÓW
ENERGII 2008 odbyła się w Jachrance w dniach 23-24 października 2008 r.
w Centrum Kongresowym „Warszawianka”. Organizatorem była Izba Energetyki
Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz
Towarzystwo Obrotu Energią. Patronat
honorowy nad imprezą objęło ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Regulacji
Energetyki, natomiast patronat medialny
objęli: „Nowy Przemysł”, „Gigawat Energia”, portal CIRE i Energia365.pl oraz
dwumiesięcznik „Nowa Energia”.
Wzorem poprzednich lat targi składały się zarówno z części seminaryjnej,
jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można było zapoznać się
bezpośrednio z ofertami sprzedawców
energii elektrycznej. Część merytoryczna
podzielona została na tematyczne bloki
seminaryjne: Zmiany na rynku Energii
elektrycznej w 2008 r. i latach następnych, Aktualne uwarunkowania zakupu
i sprzedaży energii elektrycznej z punktu widzenia uczestników rynku energii
elektrycznej, Efektywność energetyczna w realiach 2008 r. i perspektywie lat
następnych. Podczas imprezy odbyły
się również panele dyskusyjne. Pierwszy z nich pt. „Jak rozwinąć konkurencję
na rynku energii elektrycznej w Polsce?”

Fot.NE
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Krzysztof Brzoza-Brzezina, kierownik projektu PEMP, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Efektywne
WYKORZYSTANIE ENERGII
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w napędach elektrycznych
S

prawność silników elektrycznych w dużym stopniu rzutuje na płacone przez
użytkowników rachunki za energię elektryczną. Wyższa sprawność energetyczna
oznacza niższe koszty eksploatacyjne silników, na które składają się głównie stale
rosnące ceny energii. Koszty zużywanej energii dominują w cyklu życia silnika.
Już w czasie pierwszych kilkuset godzin pracy, silnik pobiera energię elektryczną
o wartości równej jego cenie, z czego wynika, że w ciągu roku pobrana energia
kosztować może kilka lub nawet kilkanaście razy więcej niż zakup silnika.
 Zalety silników

energooszczędnych

Nowoczesna konstrukcja, stosowanie w procesie produkcji komponentów wyższej jakości, zwiększone
zastosowanie materiałów czynnych
oraz bardziej precyzyjne wykonanie
sprawiają, że silniki energooszczędne charakteryzują się lepszymi parametrami eksploatacyjnymi takimi jak:
wyższa sprawność, niższa awaryjność,
cichsza praca. Silniki te lepiej znoszą
przeciążenia i mogą być trwale obciążane mocą wyższą od znamionowej.

Są one urządzeniami o wyższej trwałości i niezawodności.
Większa niezawodność i wyższa
sprawność silników energooszczędnych,
niweluje nieco wyższy koszt ich zakupu
po krótkim okresie użytkowania.

 Polski Program

Efektywnego
Wykorzystania
Energii w Napędach
Elektrycznych (PEMP)

Zwiększeniu udziału elektrycznych
silników i układów energooszczędnych

w rynku ma służyć wdrażany obecnie
Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP). Jednym z istotnych elementów tego programu jest
system transformacji rynku. Ma on na
celu przełamanie barier rozwoju rynku
elektrycznych silników energooszczędnych. Ma również stworzyć motywację dla producentów do zwiększania
produkcji silników energooszczędnych
przy równoczesnym podnoszeniu wiedzy użytkowników o korzyściach, jakie
przynoszą te silniki. Program ma także pomóc producentom w złagodze-
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Moc znamionowa
silnika

Minimalna sprawność przy 2p=2

Minimalna sprawność przy 2p=4

Wysokości dopłat
jednostkowych

Pn

Ŋe

ŋe

US$

1.

0,75 kW

80,0%

81,0%

$40

2.

1,1 kW

82,8%

83,8%

$44

3.

1,5 kW

84,1%

85,0%

$53

4.

2,2 kW

85,6%

86,4%

$59

5.

3 kW

86,7%

87,4%

$77

6.

4 kW

87,6%

88,3%

$103

7.

5,5 kW

88,5%

89,2%

$130

8.

7,5 kW

89,5%

90,1%

$150

9.

11 kW

90,5%

91,0%

$106

10.

15 kW

91,3%

91,8%

$130

11.

18,5 kW

91,8%

92,2%

$156

12.

22 kW

92,2%

92,6%

$187

13.

30 kW

92,9%

93,2%

$273

14.

37 kW

93,3%

93,6%

$303

15.

45 kW

93,7%

93,9%

$363

16.

55 kW

94,0%

94,2%

$396

17.

75 kW

94,6%

94,7%

$440

18.

90 kW

95,0%

95,0%

$462

19.

110 kW

95,2%

95,2%

$484

20.

132 kW

95,4%

95,4%

$495

21.

160 kW

95,6%

95,8%

$539

22.

200 kW

95,6%

95,8%

$600

23.

250 kW

95,6%

95,8%

$665

Lp.

niu ponoszonych przez nich kosztów
wprowadzania do produkcji silników
o najwyższej klasie sprawności.
Głównym instrumentem transformacji rynku jest system dopłat do produkowanych silników energooszędnych.
Dotyczy on silników asynchronicz-

nych, trójfazowych, dwu i cztero-biegunowych, przeznaczonych do ruchu
ciągłego S1, na napięcie 400 V oraz
500V, o mocy w zakresie od 0,75 do
250 kW.
Obecnie silniki objęte dopłatami
dostępne są u następujących produ-

centów: Besel S.A., Celma S.A., Emit
S.A., Indukta S.A., Siemens Sp. z o.o.
oraz Tamel S.A.
Uzyskiwane przez producentów dopłaty z programu PEMP do wyprodukowanych silników energooszczędnych,
mogą być przez nich przeznaczane na
dodatkowe rabaty oferowane swoim
klientom, dzięki czemu silniki energooszczędne stają się dostępne po bardzo atrakcyjnych cenach.
Przyjęty w Europie przez producentów zrzeszonych w stowarzyszeniu CEMEP, sposób etykietowania silników
elektrycznych w trzech klasach sprawności energetycznej, poczynając od najniższej eff3, poprzez eff2 do najwyższej
eff1 sprawia, że silniki o wyższej sprawności są łatwo rozpoznawalne.

Rys. 1. Sprawności dla trzech
wymienionych w artykule klas efektywności
w zależności od mocy silników

Największe różnice sprawności
energetycznej pomiędzy silnikami energooszczędnymi (eff1), a standardowymi
(klasy eff2), a więc i największe oszczędności, uzyskiwane są dla silników małej
mocy. Dla przykładu różnica sprawności
pomiędzy klasami eff1 a eff2 dla silników
o mocy 1,1 kW kształtuje się na poziomie 7%. Natomiast różnica ta dla silników o mocy 90 kW wynosi około 1%.

 Narzędzia do

doboru i oceny
elektrycznych silników
energooszczędnych

Na stronach projektu PEMP www.
pemp.pl dostępny jest program komputerowy EFEmotor, ułatwiający inwen-
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Tab. 1. Minimalne sprawności silników, które mogą zostać zakwalifikowane do udziału
w programie PEMP/wysokości dopłat jednostkowych do silników energooszczędnych
obowiązujące od początku 2008 r.
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taryzację, dobór i ocenę efektów stosooraz szacowanie łącznych efektów
wania silników energooszczędnych.
ekonomicznych dla przedsięwzięć
typu wymiana grupy silników.
Program ten jest udostępniany bezpłatnie. Jest to narzędzie programoBaza danych programu zawiera dane
we, które może być bardzo przydatne
silników energooszczędnych producenw przedsiębiorstwie w zarządzaniu za- tów biorących udział w programie PEMP
sobami posiadanych silników oraz na- i jest sukcesywnie aktualizowana.
prawami, wymianą i zakupami nowych
napędów elektrycznych. Program EFE-  Norma SEP:
motor składa się z trzech modułów:
N SEP-E-006
1. Analiza Ekonomiczna – moduł służący do szacowania korzyści ekoSilniki energooszczędne stanowią
nomicznych wynikających z wyboru
specjalną odmianę silników indukcyjsilnika energooszczędnego.
nych. Różnią się one od silników stan2. Inwentaryzacja – moduł służący
dardowych ogólnego przeznaczenia.
do zarządzania zasobami silników
W tej sytuacji uznano za celowe opracow przedsiębiorstwie.
wanie normy dotyczącej silników ener3. Automatyczna analiza – moduł po- gooszczędnych. Norma ta powstała jazwalający na automatyczne wyszu- ko dobrowolna norma Stowarzyszenia
kiwanie zamienników dla wybranych
elektryków Polskich (SEP). Oprócz magrup silników
z bazy użytkowników
o charakterze typowo normalizaPEMP_ogl reklama 2006.qxd
2006-05-10
14:33 Page teriału
1

cyjnym, zawiera ona informacje o charakterze poradnikowym, takie jak między
innymi: wytyczne doboru silników energooszczędnych czy też obliczanie efektu energooszczędnościowego uzyskiwanego w wyniku zastosowania silników
o wyższej sprawności. Norma ta dotyczy silników indukcyjnych klatkowych
energooszczędnych na napięcie znamionowe do 690 V, o mocach od 0,75
do 160 kW włącznie i o liczbie par biegunów 2, 4, 6 i 8.
Literatura
[1] Voluntary Agreement of CEMEP (28
June 1999)
[2] Zieliński T., Liszka Sz.: Klasy sprawności silników indukcyjnych niskiego napięcia,
Napędy i sterowanie, Nr 11, listopad 2006
[3] Norma SEP: N SEP-E-006



reklama

elektryczne

SILNIKI ENERGOOSZCZÊDNE
dostêpne po znacznie NI¯SZYCH CENACH

Elektryczne silniki energooszczędne to:

• najwyższa sprawność energetyczna,
• największa trwałość i niezawodność,
• większa przeciążalność,
• cichsza praca,
• znacznie niższe koszty eksploatacji.

dziêki dop³atom
z Funduszu na rzecz
Globalnego Œrodowiska

Silniki energooszczędne po bardzo atrakcyjnych cenach dostępne są już u producentów uczestniczących w programie PEMP.
Dane adresowe producentów oraz szczegóły dotyczące silników znajdują się na stronie internetowej www.pemp.pl
Więcej informacji uzyskać można w agencjach wdrażających projekt:
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.)
ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa, tel.: (+48) 22 626 0910, www.kape.gov.pl
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE)
ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice, tel.: (+48) 32 203 5114, www.fewe.pl
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Opracowanie: Redakcja NE

POŁĄCZENIE SYSTEMÓW HANDLOWYCH

poee i NordPool

Fot. NE

R

ynek handlu CO2 na poee umożliwia uczestnikom platformy zawieranie kontraktów z ofertami pochodzącymi
z innych giełd, a jednocześnie umożliwia
uczestnikom tych giełd zawieranie kontraktów z podmiotami polskimi.
Dla Internetowej Platformy Obrotu
Energią Elektryczną – poee to już drugie połączenie z giełdami europejskimi.
Wcześniejsze połączenie poee z giełdą
EEX, które nastąpiło w styczniu 2008 r.,
jest chwilowo zawieszone z powodu
wymiany aplikacji dostępowej, przeprowadzanej aktualnie przez EEX.
Handel na platformie odbywa się
w walucie euro. Uruchomione we współpracy z bankiem Nordea Polska S.A. rachunki walutowe dla uczestników poee,
umożliwiają sprawne rozliczenie każdej
transakcji.
16 października 2008 r. zawarto
pierwsze kontrakty z wykorzystaniem
ofert poee i giełdy Nord Pool. Potwierdziły one prostotę handlu na poee,
a tym samym prostotę dostępu do Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 (EU ETS).
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U

roczysta inauguracja połączenia platformy
poee z giełdą Nord Pool odbyła się
podczas konferencji zorganizowanej w dniach
13-14 października 2008 r. w Bełchatowie.
Fizyczne połączenie systemów handlowych nastąpiło
1 października br. w zakresie rynku spot i forward
dla uprawnień do emisji CO2 oraz kontraktów
forward dla CER. Rynek Uprawnień do Emisji CO2
(RUEC – poee) na poee jest częścią Europejskiego
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS).
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Wojciech Ostrowski, pełnomocnik zarządu ds. strategii i rozwoju INNSOFT Sp. z o.o.

Kompleksowy System

w ENION GT SA
D

Fot. NE
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OPERATORA
POMIARÓW

ata 1 lipca 2007 to jedna
z ważniejszych dat polskiej
energetyki. Tego dnia zgodnie
z dyrektywami europejskimi i prawem
krajowym, wydzielenie OSD stało
się faktem. Jest to również dzień
wprowadzenia swobody wyboru
sprzedawcy energii dla wszystkich
odbiorców oraz wprowadzenia
obowiązku zakupu energii na potrzeby
różnicy bilansowej przez OSD.
Wszystkie te wydarzenia spowodowały,
że jednym z ważniejszych obowiązków
OSD stało się pełnienie funkcji
Operatora Pomiarów.

nr 5/2008

ojęcie Operatora Pomiarów zostało umieszczone po raz pierwszy w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Przesyłowej z 1 czerwca 2006 r..
Zgodnie z definicją „...podmiot odpowiedzialny jest za przekazywanie
danych pomiarowo-rozliczeniowych
z Fizycznych Punktów Pomiarowych
Uczestnika Rynku Bilansującego do
OSP”. Funkcja Operatora Pomiarów
znana jest również w innych krajach
europejskich. W samej Wielkiej Brytanii istnieje nawet stowarzyszenie operatorów pomiarów zrzeszające kilkunastu członków. W naszej rzeczywistości
funkcja została przypisana w naturalny
sposób do OSD, bowiem to właśnie
OSD (a właściwie część dawnej spółki związana z dystrybucją) posiadała
systemy pomiarowe obsługujące pomiary graniczne.

 Uwarunkowania



obszar pomiarów związanych z infrastrukturą sieci dystrybucyjnej
(potrzebnych do wyznaczania różnicy bilansowej):
– potrzeby własne OSD, w tym
m.in. stacji energetycznych,
– pomiary na transformatorach
110/sN i sN/nN.

Graficzna prezentacja obszarów
jest przedstawiona na rysunku 1.

Rys. 1. Graficzna prezentacja obszarów
pomiarowych

i decyzje

Opisane we wstępie fakty spowodowały, że znacznie zwiększył się zakres pomiarów, które OSD musi pozyskiwać, przetwarzać i udostępniać.
Ogólnie rozszerzenie obejmuje następujące obszary:
 obszar pomiarów zainstalowanych
u odbiorców i wytwórców, których
układ pomiarowy posiada możliwość
rejestracji danych minimum średnio
godzinnych. Obszar ten dotyczy zarówno odbiorców/wytwórców TPA,
jak i odbiorców/wytwórców, którzy nie skorzystali z wyboru sprzedawcy. Najczęściej są to odbiorcy
z grup taryfowych A, B i częściowo
z grup C i G;
 obszar pomiarów zainstalowanych
u odbiorców i wytwórców, których układ pomiarowy nie posiada
możliwości rejestracji danych minimum średnio godzinnych. Obszar
ten dotyczy zarówno odbiorców/
wytwórców TPA, jak i odbiorców/
wytwórców, którzy nie skorzystali
z zasady wyboru sprzedawcy. Najczęściej są to odbiorcy z grup taryfowych C i G;

Istotnym jest, że niezależnie od obszaru pomiarowego i źródła pozyskiwania, dane pomiarowe muszą posiadać
rozdzielczość godzinną. Tak postawione wymagania były praktycznie nie do
spełnienia zarówno dla dotychczasowych systemów pomiarowych, jak i systemów bilingowych.
W zaistniałej sytuacji, Operatorzy
Systemów Dystrybucyjnych stanęli
przed koniecznością podjęcia decyzji
o wdrożeniu nowych rozwiązań informatycznych w zakresie:
 Operatora Pomiarów,
 Zmiany Sprzedawcy,
 Bilingu.
Jednym z pierwszych operatorów,
który zdecydował się na kompleksowe
rozwiązanie problemu był ENION GT SA.
W zakresie działań Operatora Pomiarów wybrano rozwiązanie firmy INNSOFT z Warszawy w postaci gruntownie zmodernizowanego systemu
SKOME. Rozwiązanie zagadnień związanych z procesem zmiany sprzedawcy
i rozliczeń powierzono firmie SYGNITY
i ZSK. Decyzja została podjęta pod koniec 2007 r.

 Założenia i wymagania
Tworzenie założeń i specyfikacja wymagań od samego początku wydawały
się być zagadnieniem złożonym. Był to
niewątpliwie jeden z głównych powodów,
dla których ENION GT SA zdecydował
się na wybór firmy INNSOFT. Długoletnia współpraca nad rozwojem systemów
pomiarowych w oddziałach Częstochowa i Tarnów, znajomość oprogramowania oraz poziom wiedzy merytorycznej
zarówno użytkowników jak i wdrażających, był gwarantem sprawnego przygotowania nowego wdrożenia.
Niezwłocznie po podpisaniu umowy
w grudniu 2007 r. uzgodniono wspólnie
następujące założenia do systemu:
 System Operatora Pomiarów ma
na celu pozyskiwanie, archiwizację,
przetwarzanie oraz udostępnianie
danych pomiarowych odbiorców
i wytwórców detalicznych (URD)
z obszaru ENION GT SA;
 System zostanie zainstalowany w oddziale Częstochowa na nowym niezależnym serwerze bazy danych;
 System wykorzystywać będzie istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną ENION GT SA do podczytu
urządzeń pomiarowych;
 podczyt odbiorców z grup taryfowych A i B będzie odbywał się na
zasadzie odczytu bezpośredniego
z układów pomiarowych zainstalowanych u odbiorców. Podczyt odbiorców z grup taryfowych C i G
będzie odbywał się na zasadzie
podczytu pośredniego z plików pozyskanych z układów pomiarowych
URD przez urządzenia inkasenckie
typu mReader. Pliki licznikowe będą przekazywane do systemu drogą elektroniczną (FTP, e-mail);
 odczyty będą wykonywane, w zależności od potrzeb, przez pracowników
oddziałów aż do pracowników rejonów. Proces pozyskiwania danych
będzie realizowany w oparciu o lokalne serwery podczytowe zainstalowane w oddziałach ENION GT SA
(Bielsko-Biała, Będzin, Częstochowa, Kraków, Tarnów);
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weryfikacja danych będzie realizowana za pomocą technologii
serwerów terminali przez właściwy oddział, na terenie którego
znajduje się pomiar (Bielsko-Biała, Będzin, Częstochowa, Kraków,
Tarnów). Stanowiska Operatorskie
Terminalowe będą służyły pracownikom ENION GT SA do weryfikacji i korekty danych pomiarowych
z uwzględnieniem odpowiednich
praw dostępu do zdefiniowanych
przez administratora grup danych;
 z poziomu serwera centralnego wykonane zostaną interfejsy do systemu bilingowego i systemu zmiany
sprzedawcy.


URD z grupy
AiB

URD z grupy
CiG

Sieć pomiarowa

O/Tarnów
URD z grupy
AiB

URD z grupy
CiG

Centralny
System
Bilingowy

SP

Sieć pomiarowa

O/Kraków

SP

URD z grupy
AiB

URD z grupy
CiG

Sieć pomiarowa

SKOME
Centralna Baza
Operatora
Pomiarów
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O/Częstochowa

Przyjęcie założeń doprowadziło do
powstania koncepcji architektury logicznej i architektury fizycznej systemu.
Zgodnie z założeniami system Operatora Pomiarów składa się z:
 Centralnej Bazy Danych – składnicy przechowującej wszystkie dane
pomiarowe, konfigurację sieci zbierania danych, konfigurację narzędzi
do weryfikacji i uzupełniania danych
oraz definicję praw dostępu;
 Serwerów Terminali – serwerów
zainstalowanych w pięciu oddziałach ENION GT SA udostępniających użytkownikom ENION GT SA
funkcjonalność systemu Operatora
Pomiarów zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora
systemu w celu weryfikacji i korekty
danych pomiarowych;
 Serwera Udostępniania Danych –
wydzielonego i wydajnego serwera,
realizującego funkcje przetwarzania
i udostępniania danych do systemów zewnętrznych;
 Serwerów Podczytowych – maszyn
zainstalowanych w pięciu oddziałach ENION GT SA służących do
automatycznej akwizycji danych pomiarowych zarówno bezpośrednio
z urządzeń, jak i pośrednio z plików
licznikowych.
Architektura logiczna systemu jest
przedstawiona na rysunku 2.

SP

URD z grupy
AiB

URD z grupy
CiG

Sieć pomiarowa

O/Bielsko

SP

URD z grupy
AiB

URD z grupy
CiG

System
Zmiany
Sprzedawcy

Sieć pomiarowa

O/Będzin

SP

Rys. 2. Architektura logiczna systemu Operatora Pomiarów w ENION GT SA

Przed twórcami systemu stanęły
konkretne wyzwania. Można je podzielić na kilka kategorii:
 problem skali – ENION GT SA posiada ok. 2,5 mln odbiorców. Nawet przy założeniu, że system
w pierwszej kolejności musi obsłużyć tylko odbiorców, którzy skorzystają z prawa wyboru sprzedawcy,
ilość pomiarów w systemie sięgnie 250 000 profili pomiarowych.
Przy danych przechowywanych
z rozdzielczością 15’ daje to ok.
25 000 000 rekordów zapisanych
na dobę. W celu udostępnienia
danych w miejscach bilansowania,
serwer będzie musiał wykonać odczyt i przetworzyć taką samą liczbę rekordów. Mając powyższe na

uwadze, zastosowano następujące rozwiązania:
– wydajny Serwer Bazy Danych
z macierzą o dużej pojemności
pod kontrolą Oracle 9i EE,
– niezależny Serwer Udostępniania
Danych służący tylko do obliczeń
i udostępniania danych,
– rozproszoną strukturę pozyskiwania danych opartą na 5 Serwerach
Podczytowych zainstalowanych
w 5 oddziałach ENION GT SA,
– rozproszoną strukturę weryfikacji
danych opartą na 5 Serwerach
Terminali zainstalowanych w 5 oddziałach ENION GT SA.


pozyskiwanie danych pomiarowych
– ilość pomiarów w systemie oraz ko-
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nowe narzędzia do przetwarzania
danych – pełnienie funkcji Operatora Pomiarów na uwolnionym Rynku Energii wymaga udostępniania
pomiarów z rozdzielczością godzinową podmiotom sprzedającym
energię oraz bilansującym ją handlowo. Wymagało to stworzenia
nowych narzędzi rozszerzających
funkcjonalność systemu:
– modułu definiowania wzorców
– narzędzia umożliwiającego
tworzenie standardowych profili
zużycia, które przechowują definicję przebiegu energii za definiowalny okres powtarzania
w definiowalnych strefach czasowych oraz przy użyciu filtrów
na typy dni,
– modułu ukrzywiania – narzędzia
umożliwiającego aproksymację
danych 15’ na podstawie stanów
liczydeł lub ilości energii oraz dowolnego wzorca,
– modułu prognozowania typu inkasenckiego – narzędzia umożliwiającego wyznaczenie i wprowadzenie
planowanej ilości energii na przyszłe okresy rozliczeniowe,
– modułu prognozowania/uzupełniania typu grafikowego – narzędzia umożliwiającego wyznaczanie
grafików danych pomiarowych na

podstawie historycznych danych
godzinowych,
– modułu zarządzania danymi pomiarowymi – narzędzia umożliwiającego kontrolę kompletności
danych i szybkiego ich uzupełnienia,
– modułu zarządzania agregatami
danych pomiarowych dla sprzedawców energii i podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie
handlowe na podstawie czasu
obowiązywania umów sprzedaży energii.

 Wdrożenie
Proces wdrożenia podzielono na
następujące etapy:
 instalacja infrastruktury sprzętowej
i teleinformatycznej w architekturze uwzględniającej problem skali
wdrażanego rozwiązania z równoczesnym zainstalowaniem platformy testowej,
 produkcyjne uruchomienie części
systemu niezbędnej do wykonywania bieżących obowiązków, tj. wyznaczania i udostępniania danych
z miejsc bilansowania zarówno do
OSP, jak i sprzedawców energii działających na terenie ENION GT SA,
 uruchomienie docelowej sieci zbierania i weryfikacji danych w oparciu
o strukturę oddziałową,
 wdrożenie interfejsów do systemów bilingowego i zmiany sprzedawcy,
 uruchomienie narzędzi do sprawnego zarządzania masową ilością
danych pomiarowych.
Przyjęty harmonogram spowodował, że już w marcu system pracował
na platformie produkcyjnej i obsługiwał podstawowe zadania operatora,
tj. pozyskiwanie danych z punktów pomiarowych odbiorców, którzy dokonali
wyboru sprzedawcy, agregację tych pomiarów na miejsca bilansowania oraz
udostępnianie danych.
Dużym wyzwaniem kolejnych etapów było uruchomienie systemu we

wszystkich oddziałach. Związane było
ono z koniecznością przepięcia dróg
transmisji danych z istniejących programów do podczytu liczników wykorzystywanych do tej pory przez oddziały
oraz szkoleniem nowych użytkowników systemu. Uwagi zebrane w trakcie
wdrażania systemu w oddziałach spowodowały duży wzrost funkcjonalności
i niezawodności systemu.
Dzięki funkcjonującej platformie testowej, sprawnie i bez większych przeszkód uruchomiono sprzęgi do systemu bilingowego i zmiany sprzedawcy.
Możliwe było również bezproblemowe testowanie nowych modułów funkcjonalnych, które po zaakceptowaniu
przez ENION GT SA były uruchamiane
w środowisku produkcyjnym.
Wdrożenie systemu zakończyło się
w październiku 2008 r. Nie zakończył
się za to na pewno proces dalszego
rozwoju systemu.

 Podsumowanie
Wdrożony w ENION GT SA system jest jednym z pierwszych w kraju
kompleksowych rozwiązań związanych
z pozyskiwaniem i przetwarzaniem masowych danych pomiarowych na potrzeby Rynku Energii. Dzięki dużemu
nakładowi pracy zarówno ze strony
ENION GT SA, jak i INNSOFT, powstało narzędzie wspierające codzienne obowiązki OSD w zakresie pełnienia funkcji
Operatora Pomiarów. Już teraz system
jest przygotowany na dalszy rozwój rynku, który docelowo będzie wymagał pozyskiwania godzinowych danych pomiarowych od wszystkich odbiorców.
Zadanie to staje się coraz bardziej realne
z uwagi na coraz niższe ceny układów
pomiarowych, coraz większą przepustowość łączy bezprzewodowych oraz coraz większą wydajność serwerów.
INNSOFT Sp. z o.o.
04-136 Warszawa
ul. Mlądzka 42
tel./fax (022) 610 77 50
www.innsoft.pl
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nieczność wykorzystania istniejącej
infrastruktury przekłada się wprost
na znaczną ilość typów urządzeń
pomiarowych oraz dróg transmisji
danych. W związku z tym system
posiada następujące interfejsy do
podczytu danych pomiarowych:
– bezpośredni podczyt kilkunastu
typów liczników elektronicznych
i rejestratorów wszystkich znaczących producentów na rynku,
– pośredni podczyt kilkunastu typów liczników przez pliki pozyskiwane z urządzeń inkasenckich,
– wykorzystanie łączy przewodowych stałych i komutowanych
(światłowodowych, PSTN), bezprzewodowych stałych i komutowanych (GSM, GPRS, APN).
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attenfall Distribution Poland (VDP) jest
jedną z dwóch sprywatyzowanych spółek
dystrybucyjnych w Polsce. Spółka prowadzi
dystrybucję energii elektrycznej na części
terenu województwa Śląskiego (GOP)
i posiada majątek sieciowy składający się
z sieci elektroenergetycznej o napięciu
WN, SN i nN (w tym oświetleniowej) oraz
sieci telekomunikacyjnej powiązanej użytkowo
z siecią elektroenergetyczną. Pomimo
stosunkowo niewielkiego terenu działania
(4 221 km2) VDP zasila ok. 1 100 000
klientów i dystrybuuje ok. 9-11% krajowego
zużycia energii elektrycznej.

Fot. Vattenfall

wspomagające proces zarządzania majątkiem sieciowym

Narzędzia IT
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Piotr Rafalski, kierownik Ośrodka Dokumentacji, Vattenfall Distribution Poland

P

odstawą właściwego i zoptymalizowanego prowadzenia działalności biznesowej jest szybki dostęp
do informacji oraz posiadanie odpowiednich narzędzi ją wspomagających.
W VDP bardzo szybko zrealizowano
działania w zakresie sporządzenia bazy danych i systemu informatycznego zapewniającego odpowiednią informację i wspomagającego procesy
biznesowe. Z racji charakteru prowadzonej działalności, a także obowiązków wynikających z funkcji gestora
sieci uzbrojenia terenu, od razu zdecydowano się na rozwiązanie oparte
na platformie GIS. Już w 2002 r. rozpoczęto wdrożenie systemu PlaNet,
uzyskując produkcyjne uruchomienie
kompletnego systemu geoprzestrzennego pod koniec 2004 r.
W trakcie trzyletniej pracy produkcyjnej systemu dostrzeżono praktyczne
zalety rozwiązania, które pozwoliło na
bardzo szyki dostęp do informacji o majątku sieciowym oraz zapewniło efektywne zarządzanie tym majątkiem (dzięki
zinformatyzowaniu procesów). Dzięki
integracji z innymi systemami w przedsiębiorstwie, możliwe było również wykorzystywanie oraz przekazywanie danych
o sieci elektroenergetycznej z pozostałymi obszarami działania spółki.
Wypracowane doświadczenia
i oczekiwania nowych funkcjonalności
systemu, a także rozwój technologii
informatycznej, wpłynęły na decyzję
o unowocześnieniu systemu w oparciu
o nowsze komponenty oprogramowania ESRI oraz ORACLE i upgrade systemu do wersji SONET. Zadanie zrealizowane zostało w I połowie 2008 r.
W trakcie tych wszystkich prac
uzyskano rozwiązanie, które totalnie
zmieniło styl pracy, jej efektywność
i mentalność zachowań – otwierając
jednocześnie horyzonty dla nowych
rozwiązań.
Obecnie większość procesów dotyczących wspomagania dystrybucji,
czyli:
 planowanie rozwoju sieci i planowanie utrzymania sieci elektroenergetycznej,

proces przyłączania klientów do
sieci,
 uzgodnienia terenowe i uzgodnienia likwidacji kolizji,
 zlecanie i rozliczanie prac planowych w sieci,
 wspomaganie pracy dyspozytora,
 dostarczanie informacji dla klientów
poprzez call-center,
 wspomaganie prac w terenie (urządzenia mobilne),
 dostęp do danych poprzez www,
z dowolnego miejsca poprzez
VPN,
prowadzona jest w systemie SONET i powrót do korzystania z tradycyjnych sposobów pozyskiwania i przetwarzania informacji jest praktycznie
niemożliwy.


Osobnym zagadnieniem są korzyści i możliwości wynikające z posiadania systemu geoprzestrzennego
o dokładności geodezyjnej. SONET
jest wyposażony w odpowiednie narzędzia do obsługi operatów geodezyjnych w formacie shapefile i jest aktualizowany w oparciu o elektroniczną
dokumentację geodezyjną tworzoną
przez geodetów w procesie inwestycyjnym i w oparciu o dokumentację opisową zawierającą szczegółowe dane
i parametry techniczne elementów sieci elektroenergetycznej. Tak tworzona
geoprzestrzenna baza danych stwarza
bardzo korzystne warunki do współpracy z Ośrodkami Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie
wymiany danych (aktualizacja tła mapy w systemie SONET) i do budowy
GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci
Uzbrojenia Terenu).

 Co przed nami?
Rozbudowywujemy system o dodatkowe parametry techniczne w bazie danych oraz funkcje poszerzające
jego zakres i rolę w procesie wspomagania dystrybucji energii elektrycznej.
Ostatnio system został uzupełniony
o dane i funkcje dla sieci telekomunikacyjnej własności VDP. W trakcie jest

rozszerzenie SONET o wspomaganie
zarządzania EAZ (elektroniczna automatyka zabezpieczeniowa). Blisko
związanym z SONET jest toczący się
projekt informatyzacji procesu zarządzania nieruchomościami własnymi.
Istotne są też prace w zakresie budowy platformy integracyjnej pozwalające na bardziej efektywne wykorzystywanie danych o majątku sieciowym
w organizacji i łatwiejszą ich weryfikację i aktualizację.
Uruchomione są działania związane z budową systemu do zarządzania
pracą sieci elektroenergetycznej na niskim napięciu (SCADA nN) – bazującego na danych zawartych w systemie SONET. Wymusza to konieczność
posiadania bardzo dobrej jakości danych w SONET i zapewnienia procedur
do ich aktualizacji w systemie jeszcze
przed podaniem napięcia na urządzenia w terenie.
Posiadanie elektronicznej bazy danych o majątku sieciowym powoduje
bardzo szybkie dotarcie do informacji,
ale też bardzo szybko i bezwzględnie
identyfikuje wszystkie błędy lub braki
w danych, które zapewne nigdy by nie
byłyby dostrzeżone w przypadku korzystania z tradycyjnych dokumentacji
papierowych, gromadzonych w szafach i archiwach.
Jest to jedno z trudniejszych wyzwań. Wymusza bowiem nie tylko konieczność stworzenia odpowiednich
rozwiązań i narzędzi do korekty danych, ale także konieczność zmiany
w mentalności pracowników naszej
firmy i zmiany w zachowaniach firm
współpracujących z VDP. Pracujemy
nad tym. W tym celu zostały utworzone
odpowiednie zespoły, które rozpoczęły
pracę. Uważamy bowiem, że jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej
jakości danych w systemie.
Zmiany na rynku energii wymuszają
konieczność zwiększania efektywności
działań i poprawy konkurencyjności.
Efekty uzyskane z wdrożenia SONET
są krokiem w tym kierunku.
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Mariusz Klimek BTC; Daniel Wojtanowski kierownik Działu Informatyki Oddział w Jeleniej Górze;
Paweł Puszczyński kierownik Działu Operatora Sieci EnergiaPro Grupa Tauron SA Oddział w Legnicy;
Tomasz Mierzwa specjalista ds. telemechaniki Oddział we Wrocławiu

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

w EnergiaPro

ODBIORCY – RYNEK ENERGII

E

nergiaPro GRUPA TAURON S.A. zajmuje się przesyłem i dystrybucją energii
elektrycznej oraz eksploatacją urządzeń sieciowych. Działa w oparciu
o udzielone przez URE koncesje na przesył i dystrybucję energii elektrycznej na
terenie całego kraju. EnergiaPro z 11% udziałem w rynku dystrybucji energii
w Polsce jest jedną z największych i najważniejszych spółek sektora, drugim co
do wielkości przedsiębiorstwem na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W ramach
EnergiaPro wdrożono kilka systemów informatycznych, które ułatwiają nadzór
nad kluczowymi pracami związanymi z działalnością ﬁrmy.
 System Zarządzania

Siecią PRINS (SCADA)
w EnergiaPro Grupa
Tauron SA – Oddział
w Jeleniej Górze

BTC PRINS® jest zintegrowanym
systemem programowo-sprzętowym
do nadzorowania i sterowania procesami rozproszonymi oraz zcentralizowanymi w zakresie sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych
oraz wodno-kanalizacyjnych. System
bazuje na najnowszych osiągnięciach
techniki informatycznej, przesyłowej oraz
techniki z obszaru systemów sterowania procesami (DCS). BTC PRINS® posiada modułową budowę i może być
dowolnie konfigurowany. Od Systemu
kompaktowego do sterowania lokalnego,
aż po rozbudowany, wzajemnie ze sobą

powiązany zespół systemów do sterowania rozległymi sieciami, BTC PRINS®
może zostać optymalnie dostosowany
do wielkości zarządzanej sieci. System
posiada unikalne na rynku Polskim, funkcje bilansowania sieci, prognozowania,
symulacji, optymalizacji oraz obliczeń
technicznych. System BTC PRINS® może być stosowany w wersjach:
 BTC PRINS® sieć (wielo-komputerowy system dla dużych i średnich
ośrodków dyspozytorskich),
 BTC PRINS® zakład (wielo-komputerowy system dla średnich
ośrodków dyspozytorskich),
 BTC PRINS® kompakt (dla ośrodków dyspozytorskich na bazie jednego lub dwóch komputerów),
 BTC PRINS® kompakt stacja (dla
stacji rozdzielczych na bazie jednego komputera).

Wychodząc naprzeciw najnowszym
rozwiązaniom w zakresie struktury systemów SCADA, EnergiaPro Oddział w Jeleniej Górze zadecydowała o wdrożeniu
systemu pracującego w architekturze
systemu Centralnego, z możliwością tzw.
pracy wyspowej (pracę w trybie pełnej
i niepełnej wyspy), każdego z Centrów
Dyspozytorskich. Praca w trybie pełnej
wyspy, umożliwia lokalną pracę Centrum
Dyspozytorskiego (CD) w przypadku zerwania połączenia LAN-WAN. Lokalne
CD pracują nadal z własną siecią telemechaniki, jednak nie mają połączenia z centralnym bankiem danych. Istnieje możliwość uruchomienia jednego
z komputerów przy wykorzystaniu łącza
ISDN i podglądu sieci w systemie Centralnym, natomiast drugiego komputera jako stanowiska obsługującego sieć
lokalną – tryb niepełnej wyspy.

System BTC PRINS w EnergiaPro – Oddział w Jeleniej Górze

Wszystkie stanowiska dyspozytorskie w systemie BTC PRINS® są równoprawne, tzn. że każde stanowisko
pracujące z Systemem BTC PRINS®
może zostać wykorzystane zarówno
do prowadzenia sieci, jak również do
symulacji, czy np. do edycji lub administracji. Architektura systemu BTC
PRINS®, pozwala na dużą dowolność
w odniesieniu do konfiguracji zarówno
sprzętowej, jak również funkcjonalnej.
Wszystkie Centra Dyspozytorskie wyposażone zostały w funkcjonalne układy do projekcji wielkoformatowej, złożone z zestawów 6-cio monitorowych
LCD, wypierając tym samym wysłużone tablice synoptyczne. Specjalne
funkcje do obsługi wielomonitorowych
zestawów (mechanizmy zarządzania
oknami) sprawiają, iż obsługa dla użytkowników systemu jest łatwa i bardzo
przejrzysta. System wspiera nowoczesną metodę Drag & Drop, która jest
zaletą przy szybkim wyborze obrazów,
grafik, list jak również przy szybkim
ustalaniu kryteriów filtrowania, sortowania danych, itd.
System BTC PRINS® zachowuje
zdolność do funkcjonowania zgodnie
z zasadą tzw. „płynnego zmniejszenia
efektywności", tzn. w przypadku jeśli
jakikolwiek składnik systemu ulegnie
awarii, nie wpływa to w żaden sposób
na utratę ciągłości monitorowania i ste-

rowania siecią elektroenergetyczną, zapewniając bezpieczeństwo pracy ludzi
i urządzeń. W systemie pracują 2 główne serwery baz danych – Komputery
Online. Komputery te pracują w układzie gorącej rezerwy Duplex. Jeden
z nich jest zawsze głównym komputerem, tzw. MASTER, natomiast drugi
jest komputerem Slave. Uszkodzenie
któregokolwiek z tych komputerów nie
skutkuje przerwą w pracy systemu. Zintegrowane oprogramowanie Komputerów Online (ORn), będących serwerami
bazy danych, zawierającej wszystkie
statyczne dane o sieci powstałe podczas jej edycji oraz dynamiczne dane
powstające w czasie pracy z siecią, zawiera wszystkie dostępne w systemie
moduły takie jak: przetwarzanie danych
z telemechaniki, symulację, analizy zdarzeń, itd. Integracja ta umożliwia pracę
w czasie rzeczywistym wszystkich tych
funkcji oraz redukuje ilość osobnych,
dedykowanych serwerów w systemie,
zwiększając w ten sposób jego niezawodność. W Centrach Dyspozytorskich
pracują tzw. Serwery Telemechaniki
(FS). Komputery te, odpowiedzialne są
za komunikację z siecią telemechaniki
udostępniając dane komputerom Online. Wieloportowe karty komunikacyjne (zainstalowane w serwerach FS),
realizują procedury komunikacji z telemechaniką, przetwarzając wstępnie

otrzymywane informacje i przesyłając
je w ujednoliconym, standardowym formacie do pamięci komputerów OR w
celu ich wizualizacji i archiwizowania.
Przez zastosowanie „inteligentnych”
kart komunikacyjnych (I/O), do systemu można podłączyć do 16 linii telemechaniki (dla pojedynczej karty I/O)
z możliwością powiększania ilości linii poprzez użycie kolejnych kart oraz
komputerów FS. Do Systemu mogą
zostać podłączone inne systemy SCADA starej generacji, stare systemy telemechaniki, sterowniki programowalne, liczniki itp. BTC PRINS® obsługuje
zarówno protokoły standardowe takie
jak: IEC 870-5-101, IEC 870-5-104,
DNP 3.0 oraz protokoły niestandardowe producentów urządzeń. Zintegrowane oprogramowanie Systemu BTC
PRINS® umożliwia dokonywanie wszelkich zmian projektowych On-Line (bez
wyłączania systemu), przez pracowników EnergiaPro (bez udziału BTC).
System BTC PRINS® jest nadal rozwijany i wzbogacany o nowe funkcjonalności na podstawie wskazówek jego
użytkowników.

 System Centralny

w EnergiaPro – Oddział
w Legnicy

Wdrożony przez firmę MIKRONIKA
w latach 2003-2005, System Wspomagania Dyspozytorskiego SYNDIS-RV
jest systemem SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition)
i oznacza system nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub
produkcyjnego. Jest on implementacją sprawdzonego w praktycznym działaniu systemu SYNDIS-RV, produkowanego przez MIKRONIKĘ od kilkunastu
lat i pracującego w kilkudziesięciu instalacjach w kraju, jak i zagranicą.
Elastyczność systemu pozwala na
realizację systemów dyspozytorskich
w dowolnych konfiguracjach określonych przez inwestora. Realizacja pełnej funkcjonalności może odbywać
się etapowo w zależności od potrzeb
technicznych, jak i zasobów finanso-
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wych. System SYNDIS charakteryzuje
się architekturą typu client-server, zrealizowaną w rozproszonej konfiguracji,
pozwalającą na tworzenie centrów dyspozytorskich o zakresie działania wynikającym z bieżących, dynamicznie definiowanych potrzeb, określonych przez
zmieniającą się w czasie strukturę organizacyjną spółek dystrybucyjnych, bez
konieczności przebudowy infrastruktury akwizycji danych (telemechaniki)
i infrastruktury łączności.
Koncepcja wdrożenia Centralnego
Systemu Wspomagania Dyspozytora
została oparta na zastosowaniu jednego
serwera wykonanego w technologii klastrowej wspólnego dla całego obszaru
działania Oddziału Legnica. Sieć energetyczna WN, SN oraz nN poszczególnych
rejonów oraz sieć WN jest widoczna dla
wszystkich uprawnionych użytkowników
z uwzględnieniem odpowiednich uprawnień do sterowania.
Tylko system oparty na centralnym
serwerze umożliwi bezproblemowo prowadzenie spójnego rejestru reklamacji,
awarii, prac planowych, komplementarnej bazy inwentarzowej oraz połączeń
z innymi systemami informatycznymi.
Wszystkie elementy systemu tzn.:
serwer, komputery komunikacyjne oraz
stanowiska dyspozytorskie, połączone są pomiędzy sobą za pomocą infrastruktury sieciowej IP Oddziału Legnica.
System składa się z:
 serwera stanowisk dyspozytorskich, wykonanego w technologii
klastrowej, obsługującego procesy czasu rzeczywistego. Przeznaczony on jest do obsługi procesów
zachodzących w obsługiwanych
obiektach EEN i współpracuje ze
stanowiskami operatorskimi w Centrach Dyspozytorskich,
 dwóch komputerów komunikacyjnych typu SO-55, które obsługują
obiekty EEN należące do obszarów
ruchu ZDR Legnica. Komputery komunikacyjne wyposażone są w moduł do obsługi zdalnej rozłączników
słupowych poprzez radiowy kanał
trunkingowy,










stanowisk dyspozytorskich z 4 monitorami 20” LCD każde oraz projektorem cyfrowym i opuszczanym
ekranem wielkogabarytowym
4x3 m,
stanowiska edycyjno-administracyjnego,
serwera stron www, do obsługi stanowisk zdalnych pracujących na
zasadzie przeglądania udostępnionych przez serwer stron www,
oprogramowania SYNDIS-RV dla
ZDR i poszczególnych RDR, stanowiska edycyjno-administracyjnego,
Wydzielonej infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb systemu.

 Metodyka i technologia
wdrożenia systemu

Metodyka i technologia wdrożenia
systemu zakładała płynne przejście do
nowej konfiguracji bez konieczności
wyłączania i przerw w pracy aktualnie
eksploatowanych systemów. „Stare”
systemy zostały wyłączone dopiero
po całkowitym wdrożeniu systemu, jego przetestowaniu i przeprowadzeniu
szkolenia personelu obsługującego system (operatorzy i administratorzy).
Na etapie dostaw firma MIKRONIKA dostarczyła jedynie niezbędny
sprzęt komputerowy oraz koncentratory telemechanik oraz przeprowadziła
szkolenia pracowników Oddziału Legnica w zakresie edycji systemu SYNDISRV oraz uruchomień telemechanik od
strony koncentratorów SO_55. Całość
edycji schematów sieci WN, SN oraz
nN przeprowadzili pracownicy Oddziału
Legnica pod nadzorem inżynierów z firmy MIKRONIKA.
Aktualnie w ZDR Legnica zainstalowane są Stanowiska Dyspozytorskie
w postaci ścian graficznych zbudowanych z 8 monitorów LCD21” w układzie 4x2 z wbudowanym komputerem. Dodatkowo do ścian dołączone
są po 2 dodatkowe monitory LCD 21”.
Dodatkowe dwa monitory dołączone
do ściany ułatwiają pracę dyspozytorów z uwagi na małe ikony systemów

Windows oraz umożliwiają ich wykorzystanie dla prezentacji np. dziennika
zdarzeń, tak aby nie był „przykrywany”
innymi oknami. Dodatkowe monitory
stanowią również ewentualną rezerwę na wypadek uszkodzenia monitora
w ścianie graficznej. Wdrożono dodatkowo moduł SYNDIS-OCN – obliczanie czasów niezasilania obwodów elektrycznych (szczegółowość zależna od
szczegółowości narysowania schematu sieci EEN np. do obwodów nN za
bezpiecznikiem). Jeden z komputerów
komunikacyjnych w jednym z RDR-ów
został wyposażony w moduł do obsługi zdalnej rozłączników słupowych poprzez kanał GPRS.
System SYNDIS-RV jest systemem
wyposażonym w pełno graficzny interfejs z możliwością dowolnej prezentacji
wielu schematów wraz z takimi mechanizmami jak: decluterig, warstwy, lupa,
płynny zoom, itp. Schematy sieci mogą
być rozmieszczone na jednej lub kilku
mapach i mogą mieć postać:
 schematów synoptycznych w układzie tablic synoptycznych,
 schematów w układzie geograficznym,
 schematów na podkładach mapowych (rastrowych i cyfrowych).
Na podkładach map cyfrowych,
w układzie geograficznym, wprowadzana jest aktualnie sieć miejska niskiego napięcia m.in. dla miast: Lubin,
Chojnów, Głogów, Legnica.
System umożliwia nazwanie i przypisanie dowolnego opisu, charakterystyki czy też połączenia z inną bazą dla
dowolnego sygnału czy też obiektu.
W Systemie Centralnym prowadzony jest jeden wspólny dziennik zdarzeń
dla całego systemu. Poszczególni operatorzy mogą za pomocą filtru wybierać tryb prezentacji – czy dziennik dla
całego systemu, czy tylko wybrane obszary (z dokładnością do dowolnego
obszaru zasilania).
W sytuacjach awaryjnych (uszkodzenie pewnych fragmentów sieci teleinformatycznej) jedno ze stanowisk
dyspozytorskich w danym Rejonie mo-
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Poglądowy schemat systemu SCADA – WindEX firmy Elkomtech w EnergiaPro –
Oddział we Wrocławiu

system. System jest przygotowany do
wymiany danych z systemem SCADA
PSE zgodnie z protokołami wymaganymi w IRiESP.

 System wspomagania

służb ruchowych
w EnergiaPro – Oddział
we Wrocławiu

W EnergiaPro Oddział we Wrocławiu do wspomagania służb ruchowych
energetyki stosowany jest komputerowy system wspomagania dyspozytorów
WindEx. Jest to rozproszony system
czasu rzeczywistego, którego podstawowym zadaniem jest umożliwienie
służbom ruchowym prowadzenie nadzoru nad kluczowymi elementami eksploatowanej sieci dystrybucyjnej (rozdzielnie, transformatory, rozłączniki).
Z jednej strony do serwerów systemu WindEx są podłączone za pomocą
szeregowych łączy telekomunikacyjnych sterowniki telemechaniki, umiejscowione bezpośrednio na nadzorowanych obiektach elektroenergetycznych.
Z drugiej strony poprzez intranetową
sieć ETHERNET-ową, są podłączone
terminale zarówno dyspozytorskie, jak
i służb eksploatacyjnych.
System WindEx od strony programowej realizowany jest jako rozproszony system przetwarzania z dedykowa-

ną bazą danych. Pracuje on w czasie
rzeczywistym. Synchronizowany jest
sygnałem czasu satelitarnego systemu
GPS. Charakteryzuje się on architekturą
typu klient-serwer. Do systemu można
podłączyć dowolną liczbę terminali przy
wykorzystaniu sieci Ethernet. Możliwe
jest określanie uprawnień do prowadzania zmian i wyświetlania danych dla
każdego użytkownika rozpoznawanego za pomocą karty identyfikacyjnej lub
systemu haseł i identyfikatorów.
System udostępnia m.in. następujące funkcje: prezentacja żywych
schematów, manipulowanie obiektami na schematach, obsługa terminali, alarmowanie dyspozytora, rejestracja i prezentacja zdarzeń, rejestracja
i prezentacja pomiarów, prowadzenie
wydruków prezentowanych danych,
odbiór poleceń dyspozytora i przekazywanie do systemu telemechanik, system pomocy, analizator ciągów beznapięciowych, analizator zwarć, symulator,
transfer i rejestracja zakłóceń z urządzeń obiektowych, arkusz kalkulacyjny
czasu rzeczywistego, graficzna prezentacja pomiarów, analiza trendów, prognozowanie krótkoterminowe, prezentacja danych retrospektywnych, układ
normalny, system informacji technicznej,
baza prac, dziennik operacyjny, bazy
danych systemu eksploatacyjnego.
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że przejąć funkcje serwera czasu rzeczywistego (tzw. praca wyspowa), dla
zadeklarowanego obszaru sieci. Łączy się wtedy on z lokalnym koncentratorem danych. System dla danego
obszaru (RE) pracuje jako wyspa ze
wszystkimi funkcjonalnościami systemu.
Przejście na pracę wyspową odbywa
się na polecenie dyspozytora (jedno
„kliknięcie” myszki) po upewnieniu się,
że brak łączności z serwerem centralnym jest sytuacją awaryjną, a nie tylko
chwilowym zakłóceniem łączności (np.
pracą ekip łączność przy przełącznikach teleinformatycznych).
Po usunięciu awarii baza danych
systemu centralnego zostanie uzupełniona (zsynchronizowana) o zdarzenia obsłużone przez „wyspowy” serwer, którym czasowo było stanowisko
dyspozytorskie.
Serwer stron www (opcja) pełni
również rolę serwera rezerwowego (online posiada pełną bazę systemu) i może być przełączony przez administratora z funkcji www na funkcję serwera
rezerwowego w ciągu ok. 30 min.
System SYNDIS-RV jest systemem
otwartym umożliwiającym w przyszłości rozbudowę o dodatkowe elementy
oraz funkcjonalności (moduły programowe), takie jak: BAZA INWENTAŻOWA, EKSPLOATACJA, PRACE PLANOWE, AWARIE, REKLAMACJE, GPS
(śledzenie pojazdów pogotowia na mapach terenowych), SAP (współpraca
z systemem SAP/R3).
Podsumowując całe wdrożenie
można stwierdzić, że przygotowana
koncepcja systemu SCADA dla Oddziału w Legnicy została zrealizowana
zgodnie z założeniami w całości i jak
pokazują lata jej eksploatacji sprawdza
się w praktyce w każdych warunkach
pracy systemu, jak i obsługiwanej sieci. Przykładem może być praca systemu SCADA w okresie huraganu „Cyryl”
na początku 2007 r. Stworzono jeden
centralny system telemechaniki, który
integruje bezpośrednio, bądź pośrednio,
wszystkie pracujące na terenie Oddziału w Legnicy telemechaniki obiektowe,
tworząc jeden spójny, scentralizowany
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Mirosław Matusewicz, kierownik Wydziału Rynku Bilansującego w Departamencie Dystrybucji ENERGA-Operator SA

Biznes

OSD

pomiarami stoi

P

rocesy realizowane przez OSD opierają się
na pomiarach przepływów energii. Właściwa
obsługa pozyskiwania i przetwarzania danych
pomiarowych stwarza uporządkowaną podstawę
dla podstawowych procesów realizowanych
przez OSD. Od początku działania rynku energii,
Energa-Operator SA (spółka wcześniej znana pod
nazwą Koncern Energetyczny ENERGA SA) dba
o rozwój tego podstawowego zasobu.

Fot. NE
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ydawałoby się, że dane pomiarowe nie są podatne na zmiany rynkowe. A jednak! Unbundling
spowodował konieczność opracowania rozwiązań jasno ukazujących,
kto jest właścicielem danych pomiarowych, kto komu ma je udostępniać,
jak i gdzie je gromadzić i przekazywać itp. Zadania, jakie realizuje OSD,
a które wynikają wprost z odpowiedzi
na te pytania, to m.in. zarządzanie pomiarami odbiorców zlokalizowanych
na terenie jego działania, wyznaczanie danych pomiarowych na potrzeby
rozliczania usługi dystrybucyjnej oraz
rozliczania zakupu energii dla sprzedawcy, obowiązek zakupu energii na
pokrycie strat sieciowych, wyznaczanie różnicy bilansowej. Kluczowe
więc staje się właściwe opomiarowanie sieci dystrybucyjnej.
Ale zanim do tego doszło, spółka Energa-Operator, od lat inwestując
w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną, przygotowywała się do zasad rynkowych. W każdym kolejnym
kroku zwracano uwagę na to, by być
o krok przed tym, co jest konieczne.

 Na początku było
monitorowanie

W 2005 r. ENERGA zdecydowała o wdrożeniu centralnego systemu
zarządzania energią w skali całej firmy, zajmującej ok. 1/4 obszaru Polski.
System zbierał pomiary Jednostki Grafikowej (JG) Energa. Był to kompletny
system pomiarowo-rozliczeniowy zapewniający bilansowanie się Koncernu
na centralnym rynku bilansującym.
Pomiary punktów granicznych trafiały z liczników ze zdalną transmisją,
co zapewniało monitorowanie energii
rzeczywistej JG w czasie rzeczywistym
(w okresach 15-minutowych) i kontrolę odchyleń od energii deklarowanej.
System wspomagał też obsługę rynku
lokalnego, umożliwiając bilansowanie,
monitorowanie poboru i regulację. Dzięki temu możliwa była realizacja usługi
bilansowania dla odbiorców TPA, którzy
z wykorzystaniem platformy wymiany

informacji przez Internet zgłaszali grafiki i otrzymywali informację zwrotną
o odchyleniach.
Biorąc pod uwagę rozległość terytorialną koncernu (jeszcze przed unbundlingiem) oraz liczbę odbiorców na jego
terenie (patrz: ramka) było to sporym
wyzwaniem, zarówno organizacyjnym,
jak i wdrożeniowym – szczególnie dla
wykonawcy systemu IT (WINUEL).
Dzięki temu wdrożeniu, Koncern znacząco obniżył koszty akwizycji danych
oraz zwiększył dostępność, bezpieczeństwo i jakość danych pomiaroworozliczeniowych. Udało się również zminimalizować koszty odchyleń na rynku
bilansującym.

 Odbiorca na pierwszym
planie

Kolejnym krokiem było zarządzanie uczestnikami rynku detalicznego
(URD) w związku z uwolnieniem rynku
1 lipca 2007 r. i możliwością swobodnej zmiany sprzedawcy. To dało impuls
do przygotowań systemu do obsługi
pomiarów podmiotów i osób zmieniających sprzedawcę. Dane pomiarowe
były gromadzone w centralnym systemie pomiarowym i udostępniane sprzedawcom energii.
Nie wszyscy odbiorcy są wyposażeni w liczniki ze zdalną transmisją, więc
system umożliwia generowanie danych
o rzeczywistym zużyciu (jeśli odbiorca
posiada licznik ze zdalną akwizycją) lub
prognozowanych na podstawie profili
zużycia (jeśli odbiorca takowego licznika nie posiada).
Tak stworzony kolektor danych pomiarowych umożliwia automatyzację
procesów. Liczba odbiorców zmieniających sprzedawcę nie jest jeszcze znacząca, więc automatyzacja procesu wydawałaby się nadmiarem ostrożności,
bo przecież obecną ilość zmieniających
sprzedawcę odbiorców bez problemu
można byłoby obsługiwać ręcznie. Jednak w spółce Energa-Operator przyjęto założenie, że przetwarzanie danych
pomiarowych powinno być realizowane
automatycznie, chociażby ze wzglę-

du na zapewnienie poprawności tego
procesu. A spodziewano się, że skala
będzie rosła.

 Procesy biznesowe

korzystające z bazy
pomiarów przepływów
energii

Wykonanie bazy pomiarów w postaci kolektora danych pomiarowych
umożliwiło wprowadzenie centralizacji
funkcji związanych z obsługą pomiarową sieci (NMS – Network Measurement
System) oraz odbiorców (CMS – Customer Measurement System). Obok
realizowanej obecnie centralizacji, WINUEL wdraża również dodatkowe
funkcjonalności wynikające z nowych
obowiązków OSD: wsparcie procedury
zmiany sprzedawcy oraz zarządzanie
stratami sieciowymi. Centralny CMS

ENERGA-OPERATOR SA

w liczbach
ENERGA-OPERATOR
SA
jest jednym z największych
w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej. Spółka działa
w północnej i środkowej części
kraju, na obszarze 75 tys. km2
na terenach województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz w części regionów zachodniopomorskiego,
wielkopolskiego, łódzkiego,
mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.
Dostarcza prąd do domów
ponad 7 mln Polaków (obsługuje ponad 2,4 mln odbiorców indywidualnych) oraz dla
ponad 200 tys. klientów instytucjonalnych i biznesowych,
co daje ok. 17% udział w rynku dystrybucji energii elektrycznej w Polsce.
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ma gromadzić dane wszystkich odbiorców. W tym obszarze pomiarowym
planowane jest stopniowe wyposażanie odbiorców w liczniki z rejestracją
profili zużycia godzinowego. Obecnie
– w chwili rozpoczęcia wdrożenia – na
terenie działania Energia-Operator jest
ok. 1500 odbiorców z akwizycją zdalną.
W ciągu roku Energa-Operator chce
opomiarować w ten sposób 5000 odbiorców z taryf A, B i C2.
Pomiary sieciowe z obszaru działania spółki będą integrowane z systemem WIRE, co umożliwi wypełnianie obowiązków nakładanych na OSD
przez OSP. W oparciu o pomiary sieciowe będzie funkcjonował też system
do zarządzania stratami sieciowymi
ELMS (Energy Losses Management
System). Ustawa Prawo energetyczne nakłada na OSD obowiązek zakupu
energii elektrycznej na pokrycie strat w
sieci dystrybucyjnej. Pierwsi w Polsce
operatorzy, którzy zdecydowali się na
wdrożenie systemu ELMS to PGE Dystrybucja Białystok (dawniej ZEB Dystrybucja) oraz Energa-Operator. ELMS
wspomaga proces wyznaczania, planowania i kontraktowania zakupu energii
potrzebnej na pokrycie technicznych
i handlowych strat energii w sieci elektroenergetycznej. System umożliwia
wyznaczanie godzinowych wartości
energii pobranej przez odbiorców nieopomiarowanych licznikami elektronicznymi oraz prognozowanie wolumenu
energii na pokrycie strat w sieci dystrybucyjnej.
Po wdrożeniu systemu ELMS Energa-Operator spodziewa się wykrycia luk
w zakresie opomiarowania, co umożliwi
opracowanie wymagań na uzupełnienie
opomiarowania sieci i odbiorców.
Energa-Operator przewidując też
rosnące zainteresowanie odbiorców
zmianą sprzedawcy wdraża w obszarze pomiarowym obsługę klientów URD,
czyli wspomaganie procesów ewidencjonowania Użytkowników Systemu
Dystrybucyjnego (URD), rejestracji
zmian sprzedawcy energii przez URD,
przekazywania do Operatora Systemu
Przesyłowego danych pomiarowych

z Miejsc Bilansowania oraz udostępniania danych pomiarowo-rozliczeniowych sprzedawcom energii i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie
handlowe.

 Platforma Obsługi

Konkurencyjnego Rynku
Energii

Energa-Operator, przyjmując, że
pomiary przepływów energii są podstawowym źródłem wiedzy o odbiorcach i są niezbędne dla prawidłowego realizowania procesów rozliczeń,
ustalania strat sieciowych, segmentacji klientów itp., konsekwentnie stawia
pomiary energii w centrum swojego
core biznesu. W oparciu o to założenie,

Energa-Operator stworzyła koncepcję działania OSD i realizuje Platformę Obsługi Konkurencyjnego Rynku Energii.
Przy wdrożeniu tej Platformy
(i wszystkich wcześniejszych działaniach
zmierzających do obsługi procesów biznesowych OSD) zwraca uwagę na skuteczność, automatyczność i dbałość
o aspekt ekonomiczny procesów OSD.
Pakiet rozwiązań WINUEL zapewnia pełne wsparcie informatyczne wszystkich
procesów biznesowych, które OSD musi
realizować po 1 lipca 2007 r., by spełnić
wymogi prawne wynikające z uwolnienia
rynku energii oraz prawnego oddzielenia
prowadzenia działalności dystrybucyjnej
od pozostałych działalności.


Obowiązki OSD
wg Prawa energetycznego
Nowelizacja Prawa energetycznego dokonana na początku 2007 r. dodatkowo rozszerzyła i doprecyzowała obowiązki OSD w obszarze biznesowym związanym z realizacją umów sprzedaży energii elektrycznej
zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci. Obecnie OSD jest
zobowiązany do realizacji następujących działań:
 budowa, eksploatacja i zarządzanie infrastrukturą techniczną i informatyczną niezbędną do pozyskiwania i transmisji danych pomiarowych,
 pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i zarządzanie danymi pomiarowymi, w sposób zapewniający efektywną współpracę
z innymi operatorami i przedsiębiorstwami energetycznymi w tym
zakresie,
 udostępnianie operatorowi systemu przesyłowego, sprzedawcom
energii oraz podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe odbiorców danych pomiarowych o wielkościach pobieranej przez
odbiorców energii elektrycznej,
 uzgadnianie z uczestnikami rynku energii formy udostępniania danych pomiarowych,
 opracowywanie, aktualizacja i udostępnianie odbiorcom ich standardowych profili zużycia energii elektrycznej,
 udostępnianie danych dotyczących planowanego i rzeczywistego
zużycia energii elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych profili zużycia energii elektrycznej,
 opracowywanie i wdrażanie procedury zmiany sprzedawcy energii
elektrycznej.
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Opracowanie: Redakcja „NE”

Centralizacja
danych i procesów

w ENION Energia
E

Fot. ENION Energia

NION Energia Sp. z o.o. to
pierwsza z wydzielonych w ramach
unbundlingu spółek obrotu w Polsce,
która zdecydowała się na własny,
scentralizowany system bilingowy
obsługujący klientów tzw. wielkiego
odbioru. Wybrała rozwiązanie ﬁrmy
ABG – Energos Handel v. Obrót.

43

44

nr 5/2008

E

NION Energia działa od 1 lipca
2007 r. Jest jedną z trzech spółek obrotu Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia. ENION Energia ma ponad 2,3 mln klientów. Blisko
10 tys. największych klientów spółki,
którzy generują ok. 65% przychodów,
obsługiwanych jest obecnie przez pięć
biur wielkiego odbioru.

 Wysoki standard obsługi

ODBIORCY – RYNEK ENERGII

klientów

Do klientów obsługiwanych przez
biura wielkiego odbioru ENION Energia należą duże zakłady przemysłowe, klienci sieciowi oraz niektóre małe
i średnie przedsiębiorstwa. Są oni rozliczani w oparciu o różne grupy taryfowe.
Dla niektórych firm rozliczenia odbywają
się w ramach indywidualnych kontraktów. Oczekiwania tych odbiorców zależą od specyfiki ich działalności oraz
struktury zużycia energii. Na przykład
klienci sieciowi, czyli firmy, które posiadają wiele punktów poboru energii
elektrycznej rozlokowanych w różnych
miejscach (np. sieci sklepów czy firmy
telekomunikacyjne), oczekują jednej
faktury sumującej rozliczenia ze wszystkich punktów. Dla wszystkich firm bez
wyjątku przydatnym narzędziem jest
szczegółowa informacja o rozliczeniach
dostępna on-line. Takie udogodnienia
oferują już dwa biura wielkiego odbioru
ENION Energia. Po wdrożeniu scentralizowanego systemu billingowego staną
się one dostępne dla wszystkich klientów wielkiego odbioru, a mogą oni pochodzić z terenu całej Polski.
– Od początku swojej działalności
ENION Energia prowadzi we własnym
zakresie obsługę i rozliczenia klientów
wielkiego odbioru (z grup taryfowych A,
B, C), ale korzysta z systemów bilingowych spółki ENION GRUPA TAURON.
Taka sytuacja stwarza wiele problemów,
i – co bardzo ważne – nie ułatwia rozwoju tych systemów. Jako spółka działająca na konkurencyjnym rynku energii
elektrycznej nie możemy sobie pozwolić na takie ograniczenia. Musimy oferować wysoki standard obsługi i speł-

niać oczekiwania klientów. Stąd decyzja
o budowie własnego, scentralizowanego systemu bilingowego dla klientów
wielkiego odbioru, który pozwoli nam
zaoferować im pakiet różnorodnych
korzyści związanych z usprawnieniem
obsługi. Jak wiadomo, czas to pieniądz,
a liczyć potrafimy zarówno my, jak i nasi klienci – mówi Ireneusz Perkowski –
prezes zarządu ENION Energia.

 Odpowiednie kryteria
i priorytety

Przy wyborze rozwiązania podstawowym kryterium była jego jakość
i funkcjonalność i to w długim horyzoncie czasowym.

”

Dla wszystkich
ﬁrm bez wyjątku
przydatnym
narzędziem jest
szczegółowa
informacja
o rozliczeniach
dostępna online. Takie
udogodnienia
oferują już dwa
biura wielkiego
odbioru ENION
Energia

– System musi zapewnić rozwiązania funkcjonalne nie tylko na dziś.
Musi być na tyle nowoczesny, by dawać możliwość zaspokojenia nowych
potrzeb w przyszłości. Braliśmy także pod uwagę, na ile aplikacja oferuje
przyjazne rozwiązania dla pracowników
– mówi Ireneusz Perkowski.
O wyborze decydowała również
cena, a także to, że rozwiązania firmy
ABG (dawniej Kom-Pakt) były już znane
w ENION Energia. W chwili podejmowania decyzji system wykorzystywany był przez trzy biura obsługi wielkich
odbiorców. Zatem, zarówno dobre do-

świadczenia, jak i atrakcyjna oferta na
nowy, scentralizowany system zdecydowały o wyborze rozwiązania firmy
ABG – Energos Handel v. Obrót.
Za czynnik kluczowy dla sukcesu
wdrożenia uznano precyzyjne określenie priorytetów oraz kierowanie się zasadą, że trzeba dostosować system
do planowanej struktury obsługi klienta,
a nie odwrotnie.
Zakres funkcjonalny systemów billingowych wdrożonych w poszczególnych biurach wielkiego odbioru w różnym okresie nie był jednolity. Dlatego
podstawowym celem projektu stała
się ich centralizacja. Prace rozpoczęto
w sierpniu 2008 r. właśnie od centralizacji baz w biurach obsługi wielkich
odbiorców w Będzinie, Częstochowie
i Tarnowie. Włączenie pozostałych biur
(Bielsko-Biała, Kraków) do jednej bazy zakończy się w pierwszej połowie
2009 r. Dopiero wówczas rozpocznie
się proces mający na celu ujednolicenie
systemów billingowych i zbudowanie
centralnego systemu obsługi klientów
wielkiego odbioru. Powstanie wspólna
baza danych dla wszystkich biur wielkiego odbioru, dzięki czemu numeracja,
sygnatury, plany kont, słowniki i katalogi systemowe zostaną ujednolicone.
Wszystkie biura wielkiego odbioru działać będą według zestandaryzowanych
procedur obsługi klienta i księgowania oraz przetwarzania danych i drukowania dokumentów. Docelowo we
wszystkich biurach wielkiego odbioru
wykorzystywane będą te same funkcjonalności systemu Energos Handel v.
Obrót w zakresie rozliczania płatników,
windykacji należności, obsługi wpłat
i generowania sprawozdań.

 Większa efektywność
firmy

Nowy, scentralizowany system bilingowy obejmie najlepsze z dotychczasowych rozwiązań, ale ENION
Energia chce wprowadzić przy okazji
wdrożenia Energos Handel v. Obrót
całkiem nowe funkcjonalności. Nowością będzie oferowanie klientom

UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA
MASZYN, URZĄDZEŃ, POJAZDÓW,
LINII PRODUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

Fot. ENION Energia

obniża koszty i ułatwia obsługę
zmniejsza zużycie powierzchni trących
minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii
zwiększa niezawodność urządzeń
poprawia efektywność smarowania
optymalizuje zużycie środków smarnych

Oferujemy różnorodne systemy smarowania środkami
smarnymi stałymi klasy NLGI od 000 do 3 oraz olejami.

DYSTRYBUTOR LINCOLNA W POLSCE

– Myślimy o implementacji e-faktur. Wdrażać będziemy także takie
rozwiązania jak Call Center czy CRM, które pozwolą nam podnieść
poziom jakości obsługi klientów – mówi Ireneusz Perkowski, Prezes
Zarządu, Enion Energia

obsługiwanym przez biura wielkiego odbioru możliwości bezpośredniej obsługi w dowolnym, wybranym przez niego biurze
wielkiego odbioru. Scentralizowane zostaną poszczególne procesy biznesowe, takie jak: obszar windykacji, wpłat i rozliczeń.
To z kolei pozwoli firmie ENION Energia dokonać takich zmian
organizacyjnych, które sprzyjać będą lepszemu wykorzystaniu
zasobów ludzkich.
– Zarząd spółki ENION Energia poza jednolitą obsługą odbiorców wielkiego odbioru oczekuje bardziej precyzyjnych raportów i sprawozdań finansowych oraz księgowych. Nie będzie
już konieczności sumowania w Excelu danych z kilku aplikacji.
Centralizacja systemów billingowych zapewni zarządowi nawet
bezpośredni dostęp do danych. Będzie można łatwiej i szybciej
wprowadzić nową taryfę, przygotować nową ofertę, nowy produkt, szybciej reagować na warunki rynkowe, czy oczekiwania
odbiorców – mówi Magdalena Kaczmarek z Pionu Rozwiązań
dla Energetyki i Gazu w firmie ABG.
Obecnie trwają procesy zmierzające do przejęcia obsługi
klientów indywidualnych oraz drobnych odbiorców instytucjonalnych od spółki ENION GRUPA TAURON. Po ich zakończeniu ENION Energia przystąpi do dostosowania systemów służących do rozliczania tej grupy odbiorców energii do nowych
wymagań rynkowych. W ramach wdrożenia tworzony jest także
nowy kanał kontaktów z klientami z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych zwanych e-BOK.
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Branża
węgla brunatnego

w Polsce – część V

Fot. KWB Bełchatów

B

ranża węgla brunatnego w Polsce to
nie tylko kopalnie węgla brunatnego,
ale także bezpośrednio z nimi
współpracujące elektrownie opalane
tym paliwem. W artykule przedstawiono
aktualną sytuację w polskiej energetyce
opartej na węglu brunatnym. Opisano
kalendarium powstania, dotychczasowe
dokonania modernizacyjne w zakresie
poprawy sprawności technicznej oraz
ochrony środowiska w elektrowniach
opalanych tym surowcem. Omówiono
także zamierzenia inwestycyjne
w poszczególnych elektrowniach
w celu spełnienia unijnych wymogów
dotyczących emisji szkodliwych
substancji do środowiska oraz dokonano
przeglądu technologii umożliwiających
zwiększenie produkcji energii elektrycznej
z węgla brunatnego w przyszłości.
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roblem emisji CO2 stał się obecnie głównym problemem energetyki węglowej w Europie. To właśnie
przy spalaniu paliw kopalnych powstają największe ilości CO2. W tabeli
1 przedstawiono jednostkową emisję
dwutlenku węgla przy spalaniu paliw kopalnych. Wynika z niej, że krajowe paliwa, które stanowią podstawę
polskiej energetyki są nośnikami największej ilości dwutlenku węgla. Jednostkowa emisja CO2 jest największa
w przypadku spalania węgla brunatnego i wynosi 101,20 kg CO2/GJ.
Tab. 1. Jednostkowa emisja CO2 przy
spalaniu paliw kopalnych
Paliwo

Jednostkowa emisja
[kgCO2/GJ]

Węgiel brunatny

101,20

Węgiel kamienny

94,60

Ropa naftowa

74,07

Benzyna

66,0

Nafta

71,50

Olej napędowy

74,07

Olej opałowy

77,37

Gaz ziemny

56,10

Z uwagi na dużą emisję CO2 to właśnie przed energetyką opartą na węglu
brunatnym stoją największe wyzwania
i zarazem zagrożenia dotyczące redukcji substancji zanieczyszczających środowisko naturalne.
Polska, a w tym polska energetyka
rozpoczęła pracę na różnych „płaszczyznach” nad obniżaniem emisji CO2.
Poniżej przedstawiono dotychczasowe
działania energetyki opartej na węglu
brunatnym w Polsce w temacie dostosowania poszczególnych siłowni do wymagań XXI wieku w zakresie poprawy
parametrów technicznych i obniżania
emisji zanieczyszczeń.

 PGE Elektrownia
„Bełchatów” S.A.

W 1975 r. powołana została do życia
firma pod nazwą „Elektrownia Bełcha-

tów w budowie”. Z chwilą osiągnięcia
pełnej projektowanej mocy zainstalowanej, wraz z przekazaniem do eksploatacji w dniu 12 października 1988 r.
ostatniego bloku energetycznego, Elektrownia Bełchatów posiadała dwanaście 360 MW bloków o łącznej mocy
4 320 MW. Obecna moc elektrowni wynosi 4 440 MW.
W 2004 r. przeprowadzono w polskim sektorze elektroenergetycznym
działania konsolidacyjne. Powołano spółkę BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Następnie 9 maja 2007 r.
BOT GiE S.A. stało się częścią największej grupy energetycznej w Polsce –
Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

związanymi. Instalacja pracować będzie
w oparciu o metodę mokrą wapiennogipsową z wykorzystaniem istniejącej
infrastruktury. Produktem ubocznym
funkcjonowania instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą jest gips. Od
1998 r. całość gipsu wykorzystywana
jest głównie przez firmę KNAUF do produkcji płyt kartonowo-gipsowych.
W 1992 r. w celu ograniczenia
emisji związków azotu wprowadzono
w elektrowni metody pierwotne ograniczania emisji NOx polegające na optymalizacji procesu spalania. Zoptymalizowano nadmiar powietrza w kotle
z 4,5% do 2,8%. Zmodernizowano także układy automatycznej regulacji i elementy wykonawcze urządzeń ciągów
technologicznych, odpowiedzialnych
za realizację zoptymalizowanych parametrów pracy kotłów. W wyniku wspomnianych działań osiągnięto redukcję
NOx o ok. 40%.

Elektrownia „Bełchatów”

Projekt techniczny budowy elektrowni opracowywany w latach 70. nie
przewidywał specjalnych technicznych
rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji różnych substancji. Wyjątkiem
było posiadanie wysokosprawnych
elektrofiltrów o skuteczności odpylania około 99,6%.
W latach 1994-1996 wybudowano
pierwsze cztery instalacje odsiarczania
spalin (IOS) – na blokach 8, 10, 11 i 12,
pracujące w technologii mokrej wapienno-gipsowej. W latach 1999-2003 zostały wybudowane następne cztery IOS
(również w technologii mokrej). Z końcem 2007 r. uruchomione zostały kolejne IOS dla bloków 3 i 4. Po wykonaniu
tej inwestycji 10 z 12 bloków energetycznych elektrowni jest wyposażonych w instalacje odsiarczania. Obecnie trwają prace nad opracowaniem
koncepcji programowo-przestrzennej
budowy absorbera dla bloków 1 i 2
wraz z układami pomocniczymi z tym

Budowa nowego bloku 858 MW (2008 r.)

Budowa nowego bloku 858 MW
(pierwotnie 833 MW), zrekompensować
ma ubytek mocy podczas rekonstrukcji dotychczasowych bloków. Pozwoli również na zwiększenie potencjału
elektrowni w latach 2013-2015, tj. do
chwili zaprzestania eksploatacji dwóch
najstarszych bloków energetycznych.
Charakteryzować się on będzie parametrami nadkrytycznymi pary o sprawności porównywalnej z najnowocześniejszymi tego typu elektrowniami na
świecie. Wyposażony będzie w instalacje odsiarczania spalin oraz instalacje
odazotowania spalin. Schemat ideowy
bloku 858 MW przedstawiony został na
rysunku 3, natomiast jego podstawowe
parametry zestawiono w tabeli 2.

PALIWA DLA ENERGETYKI

P
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 PGE Elektrownia
„Turów” S.A.

Rys. 1. Schemat ideowy bloku 858 MW
[ALSTOM, 2007]

Tab. 2. Podstawowe dane techniczne
bloku 858 MW

PALIWA DLA ENERGETYKI

Dane techniczne
Moc znamionowa bloku brutto

858 MW

Moc bloku netto

783 MW

Sprawność netto

41,7%

Sprawność brutto w warunkach nominalnych

44,4%

Produkcja energii elektrycznej
brutto

6 247 GWh/rok

Produkcja energii elektrycznej
netto

5 900 GWh/rok

Roczne zużycie węgla
brunatnego

ok. 6 488 tys. Mg

Na początku lat 50. powstała koncepcja budowy dużej elektrowni na
Dolnym Śląsku, opartej na węglu brunatnym. Zlokalizowano ją w niewielkiej
odległości na północ od istniejącej już
odkrywkowej kopalni węgla brunatnego we wsi Turoszów, która wydobywała
węgiel głównie na potrzeby pracującej
tuż obok niemieckiej elektrowni „Hirschwelde”.
Ostatni, dziesiąty blok energetyczny, oddano do eksploatacji 30 grudnia 1971 r. Od tego dnia Elektrownia
„Turów” dysponowała mocą zainstalowaną równą 2000 MW.
W 2004 r. Elektrownia Turów S.A.
razem z Elektrownią Bełchatów S.A.
stała się częścią BOT Górnictwo i Energetyka S.A., a następnie od 2007 Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Źródło: www.elbelchatow.bot.pl

W celu utrzymania wysokiej dyspozycyjności i regulacyjności istniejących
bloków energetycznych, a także utrzymania optymalnego wolumenu produkcji
energii, niezbędne jest przeprowadzenie rekonstrukcji urządzeń wytwórczych
elektrowni, po przepracowaniu przez nie
ok. 160 tys. godzin (25 lat pracy). Pogłębiona modernizacja zostanie przeprowadzona odpowiednio w latach: 2009 (blok
4) i 2010 (bloki 5, 6). Natomiast w latach
2011-2013 rekonstrukcja obejmie bloki
od 7 do 12 i wykonana zostanie po uruchomieniu bloku 858 MW. Rekonstrukcja techniczna turbozespołów i kotłów
zwiększy niezawodność i regulacyjność
pracy urządzeń energetycznych, a także zwiększy sprawność cieplną bloków
o blisko 1%.

Elektrownia „Turów”

W PGE Elektrowni Turów S.A. pracuje obecnie 6 bloków energetycznych
z kotłami fluidalnymi, w których następuje odsiarczanie spalin oraz 3 starszej
generacji z kotłami pyłowymi wyposażonymi dodatkowo w instalacje suchego odsiarczania spalin. Z wszystkimi
kotłami współpracują wysokosprawne
elektrofiltry o skuteczności odpylania
powyżej 99,8%.
W 1990 r. opracowano koncepcję
rekonstrukcji elektrowni. Program zakładał modernizację elektrowni w okresie 10 lat. W tym czasie przeprowadzono gruntowny remont na blokach:
8, 9, 10 poprzez wymianę automatyki

blokowej, układów elektrycznych oraz
budowę suchej instalacji odsiarczania
spalin w celu umożliwienia pracy do
ok. 2012 r. Na blokach: 1-6 przeprowadzono całkowitą rekonstrukcję kotłów fluidalnych o mocy 235 MW oraz
na blokach 1-3 i blokach: 4-6 o mocy
260 MW.
W 2004 r. zakończono, trwającą
10 lat, gruntowną odnowę techniczno-ekologiczną elektrowni. Bloki po rekonstrukcji pracują z mocą 235 MW
(bloki 1, 2, 3) i z mocą 261 MW (bloki
4, 5 i 6). 1 stycznia 2004 r. został wyłączony z eksploatacji blok 7. W czasie prowadzenia rekonstrukcji bloków
w elektrowni przeprowadzono również szereg inwestycji proekologicznych, koniecznych do zrealizowania,
w celu dostosowania nowej technologii
do warunków lokalizacyjnych oraz dla
utrzymania ciągłości ruchu elektrowni.
Były to m.in.: budowa przemiałowni kamienia wapiennego, wybudowanie komina sześcioprzewodowego (modernizacja systemu wyprowadzania spalin),
budowa systemu monitoringu emisji
i imisji zanieczyszczeń, oczyszczalnia
ścieków, modernizacja stacji uzdatniania wody dla celów kotłowych.
W 2006 r. zmodernizowano chłodnię kominową 1 przy współudziale
środków z funduszy strukturalnych UE
w ramach programu SPO WKP Działanie 2.4. Wsparcie dla przedsięwzięć
w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.
W aktualnie eksploatowanych kotłach fluidalnych występował nierównomierny rozkład sił naciągu zawiesi
komory paleniskowej i ciągu konwekcyjnego powodujący powstanie lokalnych naprężeń i deformację komory
paleniskowej. Przy współfinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego rozpoczęto realizację projektu dotyczącego sposobu pomiaru i regulacji sił w zawiesinach kotła
w celu ustabilizowania pracy komory. Wyniki prac wdrożono na kotle bloku 2 w 2007 r., a na blokach 1 i 3 będą
wdrożone w 2008 r.
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 ZE PAK S.A.
Zespół Elektrowni Pątnów-AdamówKonin S.A. składa się z trzech elektrowni zlokalizowanych w rejonie Konina
i Turku.
W 1958 r. energię do krajowego
systemu energetycznego zaczęła wytwarzać Elektrownia „Konin”. W 1964 r.
dołączyła do niej Elektrownia „Adamów”, a pięć lat później, tj. w 1969 r.
osiągnięto pełną moc Elektrowni „Pątnów” i utworzono ZE PAK. W 1999 r.
sprywatyzowano 38,5% akcji elektrowni, których właścicielem stał się
Elektrim S.A. Obecnie firma ta posiada
45,93% akcji ZE PAK S.A.

 Elektrownia „Adamów”
Elektrownia „Adamów” pracuje od
1964 r. Jest elektrownią zawodową
kondensacyjną z blokami energetycznymi w układzie kocioł-turbina. W zamkniętym układzie pracuje 5 chłodni
kominowych. Oprócz energii elektrycznej Elektrownia „Adamów” produkuje
energię cieplną dla Turku i okolic. W jej
skład wchodzi 5 bloków energetycznych o mocy 120 MW każdy. Na przełomie lat 80. i 90. wykonano dwueta-

pową modernizację elektrofiltrów na
5 blokach energetycznych oraz instalację obniżającą poziom emisji dwutlenku
azotu do atmosfery.

o małej zawartości siarki. Nie przekracza ona 0,3% w związku z tym elektrownia nie posiada dodatkowych instalacji odsiarczania spalin.

 Elektrownia „Pątnów”

Elektrownia „Adamów”

Do największych zadań realizowanych w Elektrowni „Adamów”, mających na celu ochronę środowiska,
zaliczyć można modernizację elektrofiltrów. W pierwszym etapie modernizacji
elektrofiltra podwyższono konstrukcje
ścian o około 3,5 m, całkowicie zmieniono wyposażenie komór (zmieniono elektrody zbiorcze i ulotowe wraz
z zawieszeniami i strzepywaczami).
Uzyskano sprawność odpalania w granicach 90-94%. Ze względu na zaostrzenie norm emisji pyłu, która od
1 stycznia 1998 r. wynosi 123,5 kg/h,
zaistniała potrzeba rozbudowy elektrofiltra w celu osiągnięcia sprawności
powyżej 99%. Dobudowana została
wówczas jedna strefa na kotłach bloków 1-5 oraz zmieniono dotychczasowe wyposażenie komór na kotłach
bloków 1, 2, 3 i 4. W wyniku tego osiągnięto sprawność 99,5%. Na elektrofiltrze kotła bloku 5 nie wymieniono
wyposażenia komory, a sprawność
wynosi 99,1-99,4%.
Od 1996 r. w Elektrowni „Adamów”,
sukcesywnie na poszczególnych blokach, wdrażany był system optymalizacji spalania węgla (w cyfrowym systemie automatyki z zastosowaniem sieci
neuronowej w celu ograniczenia azotu
poniżej poziomu 450 mg/Nm3).
Węgiel brunatny z Kopalni Węgla
Brunatnego „Adamów” jest węglem

Elektrownia „Pątnów” pracuje od
1967 r. i ma moc 1200 MW. Składa się
z sześciu bloków 200 MW. Jest największą elektrownią wchodząca w skład
ZE PAK S.A. W przeszłości w skład elektrowni wchodziły również dwa bloki mazutowe o mocy 200 MW każdy. Bloki
te zostały wyłączone z pracy. Pątnów
posiada wspólny z Elektrownią „Konin”
otwarty obieg chłodzenia, oparty na systemie pięciu jezior regionu konińskiego
połączonych systemem kanałów.
W ramach działań modernizacyjno-inwestycyjnych przewidziano dwa
etapy rekonstrukcji elektrowni. Etap
pierwszy obejmował budowę nowego
bloku tzw. „Pątnów II”, gdzie w miejscu
nieczynnych bloków opalanych mazutem, powstał największy w kraju blok
opalany węglem brunatnym o mocy
464 MW. Zrealizowano także budowę
nowego układu nawęglania, powiązanego z istniejącym placem węglowym,
przy wykorzystaniu istniejącego systemu transportu węgla z kopalni i rozładunku z wagonów.

Elektrownia „Pątnów”. Widok bloku
„Pątnów II” z nowymi kominami IOS
„Pątnów I”

Schemat ideowy bloku 464 MW
przedstawiony został na rysunku 7, natomiast jego podstawowe parametry
zestawiono w tabeli 3.
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Dzięki przeprowadzonej modernizacji można zakładać okres funkcjonowania elektrowni do 2040 r. PGE
Elektrownia Turów S.A. jest na progu
podjęcia decyzji o budowie instalacji
do współspalania biomasy na blokach
5 i 6. W ramach przygotowania inwestycji zrealizowane zostały na przełomie
2006 i 2007 trzy prace rozwojowe, które obejmowały przygotowanie koncepcji
instalacji współspalania biomasy, wpływu współspalania na pracę kotła oraz
analizę potencjału biomasy dostępnej do energetycznego wykorzystania
w elektrowni. Dotyczą one swym zakresem wszystkich typów kotłów, tj. bloki
fluidalne 1-6 i pyłowe 8-10.
W przyszłości planowane jest wybudowanie kolejnego, jedenastego bloku
energetycznego o mocy 500-600 MW
i wyłączenie z eksploatacji starszych
bloków 8, 9 i 10 (lata 2010-2012).
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Rys. 2. Schemat bloku 464 MW
[ALSTOM, 2007]

Tab. 3. Podstawowe dane techniczne
bloku 464 MW
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Dane techniczne
Moc znamionowa bloku brutto

464 MW

Moc bloku netto

440 MW

Sprawność netto

41,0%

Sprawność brutto w warunkach nominalnych

44,0%

Produkcja energii elektrycznej
brutto

3 155 GWh/rok

Produkcja energii elektrycznej
netto

2 992 GWh/rok

Roczne zużycie węgla
brunatnego

ok. 3 100 tys. Mg

Źródło: www.zepak.pl

Budowę bloku 464 MW zakończono w 2007 r., a 23 listopada 2007 r.
zsynchronizowany on został z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.
W drugim etapie, po zakończeniu budowy „Pątnowa II”, planuje się
poddać modernizacji cztery wysłużone bloki elektrowni „Pątnów I", z wykorzystaniem elementów zdemontowanych turbin i generatorów z bloków
7 i 8 i dostosowaniu do obowiązujących
norm ochrony środowiska. Dzięki temu
zwiększy się ich sprawność, dyspozycyjność oraz zostanie zwiększona moc
z 200 do 225 MW.
W celu dostosowania elektrowni „Pątnów I” do obowiązujących od

2008 r. norm ochrony środowiska, tzn.
do wymagań dyrektywy 2001/80/WE
zbudowano dwie IOS dla bloków nr 1-4
w elektrowni „Pątnów I”. Obie instalacje
odsiarczania pracują w oparciu o metodę mokrą wapienno-gipsową z odprowadzeniem mokrych spalin do atmosfery oddzielnymi kominami. Produktem
obu instalacji jest pulpa gipsowa o zawartości 50% wody, a podstawowym
czynnikiem wiążącym tlenki siarki jest
wodna zawiesina mączki kamienia-wapiennego. Pulpa gipsowa jest transportowana i odwadniana w realizowanej
aktualnie Instalacji Odwadniania i Magazynowania Gipsu wraz z Oczyszczalnią Ścieków.
Przewiduje się także stopniowe zakończenie procesów technologicznych
w blokach nr 5 i 6. Ukończenie całego programu rekonstrukcji technicznej
w „Pątnowie I" zaplanowane zostało do
końca 2011 r.

cji technicznej. Obecna moc elektrowni
wynosi tylko 193 MW.
Posiada podobnie jak Elektrownia „Pątnów” otwarty obieg chłodzenia, oparty na systemie pięciu jezior
regionu konińskiego połączonych systemem kanałów.

 Elektrownia „Konin”

 Technologie

Elektrownia „Konin” istnieje od
1958 r., z mocą pierwotną 600 MW, pracując również na potrzeby ciepłownictwa. Jest najstarszą polską elektrownią
opalaną węglem brunatnym i dostawcą
energii cieplnej dla Konina. Układ cieplny elektrowni został umownie podzielony na trzy etapy. To konsekwencja
kolejnego uruchamiania turbozespołów i kotłów oraz różnych, dla każdego z etapów, parametrów termodynamicznych wytwarzanej pary. W etapie I,
w układzie kolektorowym, pracują cztery kotły i trzy turbiny. W II etapie – dwa
kotły i dwie turbiny. Dzięki połączeniu
kotłów etapu I i II stacją redukcyjnoschładzającą, istnieje możliwość „przerzucania" pary z II na I etap. Trzeci etap
wyposażony jest w dwa bloki energetyczne po 120 MW. Na początku lat 90.
gruntownej modernizacji poddano dwa
kotły I etapu, gdzie stosuje się obecnie spalanie hybrydowo-fluidalne, połączone z suchym odsiarczaniem spalin.
Dwa kotły II etapu przebudowano na
nowoczesne kotły pyłowe, wyposażone
w IOS metodą mokrą. W 2007 r. elektrownia została poddana restrukturyza-

Elektrownia „Konin”

Produktem ubocznym instalacji odsiarczania jest gips, który jest wykorzystywany przez zlokalizowaną w pobliżu
elektrowni firmę GIPSITECH Sp. z o.o.

zwiększenia produkcji
energii elektrycznej
z węgla brunatnego

Obserwowany w ostatnich latach
wzrost zainteresowania węglem jako
paliwem spowodowany jest przede
wszystkim rosnącymi wymaganiami
ochrony środowiska. Do tego dochodzi
gwałtowny wzrost cen innych nośników
energii pierwotnej oraz niepewność dostaw importowanych surowców jak ropa naftowa czy gaz ziemny.
Umożliwiło to powrót do badań nad
udoskonaleniem istniejących technologii wytwarzania energii z węgla oraz jego innym wykorzystaniem w przyszłości.
Największy wkład nad unowocześnianiem energetyki opartej na węglu brunatnym mają koncerny niemieckie RWE
Power i Vattenfall. Są one największymi
producentami, a zarazem konsumentami węgla brunatnego. Roczne wydobycie tego surowca w Niemczech
w 2007 r. osiągnęło 180,4 mln Mg, co
posłużyło do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach o mocy prawie 22 000 MW.

nr 5/2008

Koncepcja wzrostu sprawności
znajduje powszechne uznanie i akceptację, gdyż dąży do oszczędności paliwa, a jednocześnie opiera się
na wykorzystaniu i doskonaleniu znanych i dojrzałych technologii energetycznych.
Na przykład obecnie sprawność
wytwarzania energii elektrycznej w zależności od nośnika energii i źródła wytwarzania wynosi od 25% do 48%. Jak
z tego wynika, zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej
w źródłach o niskiej sprawności może
doprowadzić do wielkich oszczędności w zużyciu paliwa, a co za tym idzie
do znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla.
Zwiększenie średniej sprawności
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej może być osiągnięte poprzez wprowadzenie do praktyki przemysłowej nowoczesnych rozwiązań takich jak:
 upowszechnienie bloków pracujących przy parametrach nadkrytycznych (27-29 MPa/570-580°C)
pozwalających na uzyskanie sprawności 44-46%;
 zastosowanie bloków pracujących
przy ultra-nadkrytycznych parametrach pary (35 MPa/720°C). Są to
układy, nad którymi prowadzone są
obecnie prace badawcze i projekty
demonstracyjne, a celem tych prac
jest doprowadzenie do rozwiązania,
w którym energię elektryczną będzie się wytwarzało ze sprawnością
osiągającą 55%.
Jednym ze stałych trendów w konstrukcji elektrowni węglowych jest podnoszenie parametrów pary świeżej.
Obecnie wszystkie nowobudowane
bloki energetyczne w Polsce (Bełchatów II i Pątnów II) budowane są na ponadkrytyczne ciśnienie pary świeżej.
Obserwuje się także stałe dążenie do
zwiększania temperatury pary świeżej przy zastosowaniu materiałów ak-

ceptowalnych ekonomicznie. W niemieckich elektrowniach należących
do RWE Power wdraża się technologię BoA 2&3. RWE przewiduje uruchomienie w 2010 r. bloku BoA o mocy 1 100 MW w Elektrowni Neurath
i w następnych latach drugiego takiego bloku.
W Niemczech prowadzony jest
obecnie projekt, w ramach którego
testuje się obieg o temperaturze pary
700°C (w obecnie stosowanych obiegach temperatura pary jest zazwyczaj
niższa niż 600°C). Powinien on osiągnąć sprawność przekraczającą 50%.

w suszarce nadają ruch wirowy suszonej warstwie węgla brunatnego
Instalacja pilotowa WTA (Wirbelschicht Trocknung Anlage) do głębszego suszenia węgla jest sprawdzana
w Elektrowni Frechen oraz o większej
wydajności w Elektrowni Nideraussem
(rys. 10). Dotychczas węgiel surowy jest
podsuszany do 18-20% wilgotności
i rozdrabniany do 0-2 mm. Udoskonalona instalacja WTA-2 pozwoli na osuszenie węgla do 8-12% w zależności
od zawartości wilgoci we wprowadzanym węglu przy granulacji 0-1 mm. Zakończenie badań instalacji osuszania
WTA-2 przewidziano na 2009 r.

Elektrownia Lippendorf. Bloki 2 x 920 MW

 Wzrost sprawności bloków
energetycznych poprzez
suszenie węgla brunatnego
Do ważnych udoskonaleń, które
zamierza się wprowadzić w elektrowniach należy wymienić także zwiększone rozdrobnienie i suszenie węgla
brunatnego. Celem, który zamierza się
osiągnąć w wyniku zastosowania tego
procesu, jest zwiększona sprawność
netto produkcji energii elektrycznej od
4% do 6%.
Pobierany z bunkra węgiel brunatny
za pomocą przenośnika jest kruszony
przez dwa młyny bijakowe, gdzie po
rozdrobnieniu przechodzi do komory
suszenia. Odparowanie wody następuje w 110 °C pod niewielkim nadciśnieniem za pomocą zanurzonej w wirującej
warstwie węgla rurowego wymiennika
ciepła. Czas przebywania węgla w komorze wynosi od 60 do 90 minut. Wychodzące opary porywają suszony pył
węglowy, który jest zatrzymywany przez
filtr. Pył ten jest podawany do kotła.
Sprężarka wtłacza opary z powrotem
do komory suszenia. Ustawione dysze

Instalacja pilotażowej suszarni fluidalnej
w elektrowni Nideraussem

 Wytwarzanie energii
elektrycznej w technologii
spalania węgla brunatnego
w tlenie
Kolejnym z ważnych kierunków
rozwoju energetyki węglowej jest
spalanie w czystym tlenie. W spalinach ze spalania węgla w powietrzu
azot stanowi około 80%, podczas gdy
spalanie w tlenie daje spaliny złożone
niemal wyłącznie z dwutlenku węgla
i pary wodnej. Taki stan rzeczy znacznie ułatwia składowanie CO2. Niemniej
jednak, spalanie w czystym tlenie jest
procesem bardzo gwałtownym a dodatkowo tlen jest przyczyną szybkiej
korozji wszystkich urządzeń. Z tego
względu tlen, otrzymany z powietrza,
miesza się ze spalinami pochodzącymi ze spalania, dzięki czemu otrzymuje
się mieszaninę niezawierającą azotu,
ale o stosunkowo niskiej zawartości
tlenu. Umożliwia to znaczne zmniejszenie gabarytów siłowni i uniknięcie
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 Wzrost sprawności bloków
energetycznych poprzez
nadkrytyczne parametry
pary
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konieczności wydzielania dwutlenku
węgla ze strumienia spalin.
Vattenfall rozpoczął w 2006 r. budowę pilotowej instalacji o mocy 30 MW
wytwarzającej energię elektryczną ze
spalania w tlenie węgla brunatnego
z wychwytywaniem CO2 w niemieckiej
Elektrowni Schwarze Pumpe. W planach tego koncernu jest budowa elektrowni przemysłowej o mocy 1 000 MW
z uruchomieniem przed 2020 r. z lokowaniem CO2 w głębokich strukturach
geologicznych po ziemią.

dów, jest kwestia oczyszczania i jakości gazu produkowanego w procesie
zgazowania. Niemniej jednak ocenia
się, że technologia ta dojrzała do komercyjnego stosowania.
Duże doświadczenie w opracowywaniu tej technologii ma RWE Power. Sprawdziła ona tę technologię
na instalacji demonstracyjnej o mocy 450 MW (turbina gazowa 290 MW
i parowa 160 MW). Aktualnie opracowywany jest projekt elektrowni z technologią IGCC zasilanej węglem bru-

 Wytwarzanie energii
elektrycznej w technologii
IGCC

natnym o mocy 450 MW, w której
wykorzystane zostaną doświadczenia z instalacji doświadczalnej. Zakłada
się, że elektrownia bez eliminacji CO2
osiągnie sprawność 52%, z usuwaniem CO2 i jego składowaniem 40%.
Uruchomiona ma zostać w 2014 r. Nakłady na budowę elektrowni IGCC są
jednak bardzo wysokie.

się, że jedynym możliwym rozwiązaniem tego problemu jest:
 modernizacja starych i budowa nowoczesnych bloków energetycznych o sprawności dużo większej
od obecnych bloków (średnio 30
do 33%),
 wdrażanie w przyszłości technologii przechwytywania i sekwestracji
CO2 (CCS).
Obecnie w Europie, a głównie
w Niemczech, budowane są instala-
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Fot. KWB Bełchatów
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Bardzo obiecującą technologią
jest wytwarzanie energii elektrycznej
w układach gazowo-parowych, zintegrowanych ze zgazowaniem węgla
(IGCC). W technologii tej węgiel poddawany jest procesowi zgazowania,
a uzyskany w ten sposób gaz palny,
po oczyszczeniu, spalany jest w układzie gazowo-parowym. W chwili obecnej na świecie pracuje kilka tego typu
układów, pełniących rolę instalacji pilotowych. Do podstawowych zalet tej
instalacji należy potencjalnie wysoka
sprawność (ocenia się, że może ona
osiągnąć nawet 60%) oraz możliwość
poligeneracji (w tym, przede wszystkim, produkcji wodoru). Podstawowym
problemem, stojącym na drodze do
komercyjnej popularności takich ukła-

 Podsumowanie
Dotychczasowe osiągnięcia polskiej energetyki opartej na węglu brunatnym w zakresie ograniczenia emisji
siarki, tlenków azotu, a także pyłów należy ocenić pozytywnie. Natomiast nie
udało się zasadniczo zredukować emisji dwutlenku węgla, co w myśl polityki
ekologicznej UE oraz przeciwdziałaniu
zmianom klimatycznym stanowi obecnie najważniejsze wyzwanie. Wydaje

cje pilotażowe niskoemisyjnych bądź
bezemisyjnych elektrowni opalanych
węglem brunatnym. W przyszłości wydaje się, że właśnie one zostaną zaimplementowane także i w polskich elektrowniach. Zbudowany obecnie nowy
blok 464 MW w Pątnowie II i budowany
blok 856 MW w Bełchatowie charakteryzują się nadkrytycznymi parametrami
pary, co umożliwia osiągnięcie około
41-42% sprawności netto, przy sprawności brutto około 45%. Wydaje się, że
w przyszłości, aby móc zrekompensować straty energii w procesie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla,
konieczne będzie budowanie w Polsce
bloków o sprawności netto ok. 50%. Do
tego jednak potrzebna będzie przejrzysta strategia rozwoju energetyki opartej na węglu brunatnym zawarta m. in.
w Polityce Energetycznej Polski.


Przełom w izolacji rurociągów!
PAROC Lock System
Nowością na rynku izolacji rurociągów przemysłowych, ciepłowniczych
i energetycznych jest jednowarstwowa izolacja otulinami PAROC wyposaaonymi
w zamki typu Z. Zamki znajdują się zarówno na długości otuliny jak i na jej
końcach. Bez względu na temperaturę czynnika izolacja jest zawsze
jednowarstwowa. Różna jest tylko jej grubość. Budowa otuliny oraz jej właściwości
fizyczne pozwalają na zakładanie płaszcza bezpośrednio na izolację. Dzięki
brakowi konstrukcji wsporczej w warstwie izolacji nie trzeba korygować
współczynnika przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego. W skład systemu do
izolacji rurociągów otulinami wchodzą otuliny PAROC Lock oraz kolana PAROC
Segment oraz PAROC Bend.

www.paroc.pl

Fot. Dalkia Polska S.A.

Rozmowa ze Zbigniewem Mazurkiem, dyrektorem Metod i Narzędzi Eksploatacji Dalkia Polska S.A.

AZYMUT

milowy krok w nowoczesnym zarządzaniu
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Czym był w istocie projekt Azymut
i jakie miał osiągnąć cele?
Azymut pozwolił na ujednolicanie
systemów informacyjnych poszczególnych podmiotów grupy Dalkia w Polsce.
Ustanowił on jeden z filarów w tworzeniu kultury biznesowej i organizacyjnej
Grupy. Głównymi celami projektu była
harmonizacja procesów biznesowych
w spółkach wchodzących w skład
Grupy, zapewnienie spójności raportowanych danych oraz uwspólnienie
zasobów, umożliwiające optymalizację kosztów. Wdrażanie projektu rozpoczęliśmy na początku 2006 r., a zakończyliśmy w marcu bieżącego roku.
Obecnie z aplikacji korzysta około 1400
użytkowników.
Jakie aplikacje były wdrażane w ramach projektu Azymut?
Zaprojektowany system informatyczny obejmował wdrożenie dziewięciu aplikacji niezbędnych do obsługi naszej co-

dziennej działalności, tak byśmy nadal
mogli być liderem na rynku dostaw energii cieplnej. Największą wdrożoną aplikacją jest Oracle e-Business Suite, która
wspiera funkcje finansowo-księgowe,
kolejna Optima Controlling wspomaga
raportowanie i budżetowanie dla Grupy,
system bilingowy Kom-media wykorzystywany jest do rozliczeń z odbiorcami
ciepła i fakturowania naszych usług, Teta do obsługi kadrowo-płacowej wszystkich pracowników Dalkii. Narzędzie
branżowe Maximo wspiera specjalistów
technicznych, którzy zajmują się utrzymaniem w pełnej sprawności i gotowości produkcyjnej urządzeń wytwórczych
elektrociepłowni. Wdrożono także GIS,
który jest systemem informacji geograficznej optymalizującym dostawy ciepła
i pozwalającym na szybkie wykrywanie
awarii, a tym samym polepszającym
znacząco jakość usług dla odbiorców
końcowych. System obejmował także
trzy narzędzia autorskie Dalkii: Mona,
Ember i Fast. Mona pozwala na lepsze
planowanie prac serwisowych i obsługi
instalacji ciepłowniczych, Ember monitoruje pracę kotłowni lokalnych oraz małych węzłów cieplnych. Natomiast Fast
umożliwia klientom zgłaszanie usterek
technicznych w obiektach objętych usługami facility management. Szybka informacja gwarantuje błyskawiczną reakcję
ze strony naszej ekipy naprawczej.
Wdrożone w ramach projektu Azymut aplikacje są fizycznie zainstalowane w specjalnie do tego utworzonym
Data Center. Użytkownicy oprogramowania są rozproszeni, a główne lokalizacje to siedziby Dalkii w Poznaniu
i Łodzi, siedziba warszawska oraz lokalizacje rozproszone (m.in. wokół Łodzi i Poznania).
Jak przebiegał proces wdrażania
tych aplikacji?
Na początku 2006 r. dokonaliśmy
inwentaryzacji stanu początkowego.
Następnie przeprowadziliśmy szereg
rozmów z kadrą zarządzającą poszczególnych spółek na temat ich potrzeb
i oczekiwań. Efektem tego etapu był
wspólny wybór narzędzi informatycz-

nych. Spółki posiadały dotychczas
różne aplikacje wspomagające zarządzanie poszczególnymi obszarami.
Priorytetem było ich ujednolicenie.
Projekt był sterowany w sposób
„silny” – przez harmonogram i budżet,
tak by nie stracił swojej dynamiki i aby
móc efektywnie kontrolować kolejne
etapy wdrożenia.
Do zarządzania projektem powołano Komitet Pilotażowy. Jego szefem
został dyrektor finansowy Dalkii Polska. Główny zespół projektowy – jądro
Azymutu – tworzyło 200 osób, a dodatkowo w fazie testów aplikacji zaangażowanych było kolejnych 200 pracowników jako grupa wsparcia.
Wybraliśmy matrycową metodę zarządzania projektem – z jednej strony
Fronty Robót z drugiej krzyżujące się

Małgorzata Kleban
manager Linii Serwisowych
Fakturowanie i Należności
oraz Zobowiązania
Dalkia Services
Projekt obejmował kilka aplikacji wspomagających zarządzanie, które wspólnie tworzą
zintegrowany i wydajny system rejestracji, przetwarzania
i analizy danych o charakterze finansowo-księgowym.
Umożliwia on m.in. dostarczanie w wymaganych terminach
(a są to terminy wymagające
żelaznej dyscypliny i zaangażowania przy zamykaniu
okresów sprawozdawczych)
spójnych i sprawdzonych raportów finansowych. Z punktu widzenia Dalkia Services,
czyli Centrum Usług Wspólnych Grupy, udane wdrożenie nowoczesnego narzędzia
informatycznego było jednym
z kluczowych czynników sukcesu realizowanego równolegle projektu uwspólnienia
usług wsparcia w Grupie.
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Już Peter Drucker wiedział, że „Jedynym stałym elementem współczesnych organizacji jest… zmiana”. Dalkia Polska S.A. zmienia się nieustannie.
Jest to bowiem podstawa do funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach
ekonomii rynkowej. Szybką reakcją na
zmiany zachodzące w sektorze energetyki cieplnej było, zakończone w tym
roku, wdrożenie największego w dziejach Dalkii w Polsce projektu Azymut.
Dzięki temu Dalkia osiągnęła przewagę konkurencyjną i wprowadziła nową
jakość zarządzania. Strach był jednym
z uczuć towarzyszącym pracownikom
Dalkii Polska podczas realizacji projektu. Został jednak szybko zdominowany
przez ciekawość i entuzjazm w realizacji nowych wyzwań owocujący coraz
lepszą obsługą wdrożonych aplikacji.
Dobrze przygotowany plan, rzetelnie
i terminowo wykonane zadania przez
kompetentną i zmotywowaną kadrę
pracowników Dalkii Polska wystarczyły,
by doprowadzić do wdrożenia dziewięciu aplikacji przez blisko czterysta osób
w rekordowym czasie prawie osiemnastu miesięcy.
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z nimi Tematy. Każdy z Frontów Robót
odpowiedzialny był za wdrażanie poszczególnych aplikacji. Tematy natomiast
zapewniły funkcje wsparcia m.in.: Dokumentacja użytkownika, Migracja danych,
Komunikacja i Szkolenia. Szczególnie
duży nacisk został położony na komunikację w projekcie. Stworzono platformę
do wymiany plików – eRoom. Co miesiąc ukazywał się newsletter informujący
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Adam Wiercioch
koordynator controllingu
i Help Desku
Dalkia Services
Projekt Azymut, realizowany
w spółkach Dalkii w Polsce
był projektem przekrojowym,
czyli dotykającym wielu funkcji kluczowych dla przedsiębiorstwa. Z uwagi na swoją
skalę projekt wymagał solidnego zarządzania. Specjalnie
do prowadzenia projektu powołano grupę pilotującą złożoną z 5 osób. Byli wśród nich
pracownicy Dalkii, konsultanci
zewnętrzni i wysłannicy paryskiej centrali Dalkii mający doświadczenie w prowadzeniu
wdrożeń informatycznych.
Rolą grupy pilotującej było
nadzorowanie terminowości
prac, pomoc grupom projektowym w przygotowywaniu
raportów, prowadzenie spotkań projektowych oraz konsolidacja danych o postępie
prac w formie czytelnych dla
dyrekcji raportów. Dodatkową rolą było przygotowanie
rekomendacji wyborów funkcjonalnych podczas projektowania i interfejsów między
aplikacjami. Każda ze spółek, w których wdrażany był
system zintegrowany, miała
swoje specyficzne potrzeby
– trzeba było znaleźć między
nimi wspólny mianownik.


o aktualnościach projektowych, został
nakręcony film prezentujący projekt, zorganizowano kilka spotkań motywacyjnych i integracyjnych dla pracowników
zaangażowanych w projekt.
Jak przebiegały zmiany podczas
wdrażania?
Podczas wdrażania nie chcieliśmy
wywołać rewolucji. Zmiany zaszły tylko
w niektórych procesach. Najbardziej
„widoczną” zmianą było utworzenie
spółki Dalkia Services (potocznie nazwana CUW – Centrum Usług Wspólnych), grupującej funkcje wsparcia
– księgowość, raportowanie, płace, fakturowanie klientów, regulowanie należności wobec dostawców oraz informatykę. Ta nowa organizacja pozwoliła
jednostkom operacyjnym skupić się na
podstawowej działalności i dzięki temu
zwiększyć wydajność. Jako część integralna Dalkii Services powstała Informatyka Centralna, która jest owocem
reorganizacji technicznej, w ramach
której powstało Data Center, czyli sieć
międzyzakładowa i globalne uwspólnienie informatyki na poziomie centralnym.
Centrala Informatyki będzie docelowo
eksploatować powstały w projekcie
Azymut system informacyjny.
W skład spółki w pierwszej kolejności weszli pracownicy Dalkii, aby profesjonalnie świadczyć usługi i poszerzać swoje kompetencje. Natomiast
dla szeregowego pracownika nie ma
zmian w organizacji pracy.
Od kwietnia 2008 r. uruchomiliśmy
Help Desk, w celu wsparcia pracowników w ich codziennej pracy na aplikacjach. Informatycy dyżurujący przy
telefonach i komputerach na bieżąco
odpowiadają jak usunąć występujące
problemy w funkcjonowaniu aplikacji,
tak by nie powodowały one zakłóceń
w bieżącej pracy.
Jak projekt wpłynął na osiągnięcie
przewagi konkurencyjnej?
Misją Dalkii jest optymalizacja parametrów technicznych, ekonomicznych
i środowiskowych instalacji powierzonych Dalkii przez klientów, tak aby ofe-

rowane przez Dalkię usługi i produkty zaspokajały kompleksowo potrzeby
klientów. Wdrożone nowe narzędzia informatyczne usprawniają zarządzanie
procesami biznesowymi, wpływają na
redukcję kosztów naszej działalności
podstawowej, tym samym uatrakcyjniają cenę oferowanych przez Dalkię
produktów i usług. Aplikacje związane z eksploatacją ulepszają kontrolę
urządzeń dzięki czemu zapewniamy
bezpieczeństwo dostaw ciepła sieciowego i energii elektrycznej. Bezspornie podstawą sukcesów Dalkii są kompetentni i zmotywowani pracownicy.
Dodam, iż w styczniu 2008 r. Azymut
został wyróżniony przez miesięcznik
„Nowy Przemysł” jako „Najciekawszy
z najlepszych” wdrożeń systemów informatycznych w przedsiębiorstwach
przemysłowych. Tytuł ten jest przyznawany projektom charakteryzującym się
szczególną innowacyjnością, mającym
istotny wpływ na poprawę prowadzenia
biznesu oraz podniesienia efektywności
i konkurencyjności. Jest to obiektywne potwierdzenie dla nas i klientów, że
wdrażane przez nas rozwiązania oraz
model działania są naprawdę innowacyjne. Jednocześnie stanowi doping
i motywację do jeszcze cięższej pracy,
żeby taka opinia i wyróżnienie było aktualne również w przyszłości.
Dlaczego wdrożenie systemu informatycznego niektórym się udaje, a niektórym nie? Wdrożenie Azymutu w Waszej firmie zakończyło
się sukcesem…
Nasi pracownicy posiadają ogromny potencjał i szerokie kompetencje,
dzięki ich zaangażowaniu i motywacji
pokonaliśmy wiele trudności i momentów krytycznych. Stwarzamy naszym
pracownikom możliwości rozwoju zawodowego, przyjazną atmosferę pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie. To
wszystko sprawia, że możemy liczyć
na ich zaufanie i rzetelne podejście do
obowiązków zawodowych.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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Rafał Bernasiński, rzecznik prasowy Fortum Heat Polska Sp. z o.o.

CCS

CCS

, czyli wychwytywanie i składowanie CO2, już wkrótce może
się stać powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Polska
energetyka, w znacznej mierze uzależniona od węgla, w końcu także będzie
zmuszona korzystać z tej technologii. W styczniu 2008 r. Komisja Europejska
przedstawiła projekt dyrektywy przewidujący wsparcie badań służących
rozwojowi i upowszechnieniu sekwestracji i geologicznego składowania CO2.
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Fot. Fortum Heat Polska Sp. z o.o.

nadzieją dla polskiego węgla
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rojekt dyrektywy dotyczącej geologicznego składowania dwutlenku węgla jest jednym z kluczowych
elementów tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego przedstawionego
przez Komisję Europejską na początku 2008 r. Ma to być jeden z obszarów
działań przeciwdziałających globalnemu ociepleniu.
Planowane rozwiązania mają stymulować podejmowanie i rozwój prac
badawczych i wdrożeniowych prowadzących do zastosowania CCS w procesach produkcji energii. Jak wiadomo
do 2015 r., na terenie krajów unijnych,
ma powstać 10-12 demonstracyjnych
instalacji tego typu w wybranych europejskich elektrowniach. Polska także ma
nadzieję na ulokowanie takiej instalacji
na swoim terenie. Rozwiązania zawarte w propozycji dyrektywy mają docelowo wymusić aby wszystkie projektowane bloki energetyczne, które uzyskają
pozwolenie na budowę po 2010 r. były, dostosowane do późniejszego uzupełnienia o instalacje wychwytywania
dwutlenku węgla. W Parlamencie Europejskim pojawiły się także dalej idące propozycje dotyczące tego, aby po
2015 r. wszystkie nowe elektrownie węglowe miały obowiązek składowania
nawet 90% emisji CO2.
W przypadku, gdy propozycje wejdą w życie, sekwestracja dwutlenku
węgla będzie warunkiem koniecznym
wykorzystywania węgla kamiennego
i brunatnego do celów energetycznych.
Bez wdrożenia tej technologii niemożliwe będzie znaczące ograniczenie emisji CO2 o 60-80% do 2050 r. zarówno
w Unii, jak i na świecie. Rosnący światowy popyt na energię w dużej mierze
będzie nadal zaspokajany przy wykorzystaniu paliw kopalnych. Wprowadzenie technologii CCS w powstających
instalacjach stwarzałoby szanse na minimalizację emisji towarzyszących temu
procesowi. Według ekspertów IPCC
przechwytywanie i składowanie CO2
mogłoby zapewnić od 15% do 55%
redukcji emisji niezbędnej do powstrzymania wzrostu temperatury w bezpiecznych granicach.

Technologia CCS jest głównie przeznaczona dla dużych instalacji energetycznych. Wychwytywanie dwutlenku
węgla może się odbywać przy wykorzystaniu różnych procesów technologicznych.
Flue Gas Separation
Jest to proces oparty na chemicznej absorpcji CO2, gdzie gaz w kolumnie absorpcyjnej jest przepuszczany
przez pozostające w stanie ciekłym
związki chemiczne, które usuwają
CO2 z gazów spalinowych. Pod wpływem działania pary wodnej z czynnika absorpcyjnego uwalniany jest CO2.
Absorber po ochłodzeniu wraca do
układu, para wodna ulega skropleniu.
Pozostałe CO2 można przeznaczyć do
dalszych procesów przemysłowych,
bądź składowania.

”

Fortum, działające
w krajach basenu
Morza Bałtyckiego,
jest przykładem
koncernu
energetycznego,
który ma
bardzo duże
doświadczenie
w prowadzeniu
proekologicznych
inwestycji
w energetyce

Oxyfuel combustion
Przy spalaniu w tlenie, lub po usunięciu azotu z powietrza, gazy spalinowe składają się głównie z CO2 i H2O.
Aby kontrolować proces spalania część
gazów spalinowych kieruje się ponownie do komory spalania, z pozostałego
gazu kondensowana jest para wodna,
zaś CO2 może zostać przekazane do
składowania.
Instalacja separująca tlen z powietrza może zużywać nawet do 15% pro-

dukcji energii elektrowni. Doświadczenia z instalacji pilotażowych wskazują,
że ta metoda może być z powodzeniem stosowana w istniejących elektrowniach miałowych.
Pre-combustion capture
W procesie tym CO2 jest usuwane
z paliwa jeszcze przed rozpoczęciem
spalania. W procesie gazyfikacji węgla
powstaje tzw. syngas złożony z CO i H2.
Wynikiem reakcji CO i H2O jest CO2 i H2.
Wodór wykorzystany zostaje do produkcji energii, natomiast CO2 skroplone
i przeznaczone do składowania.
Mimo tego, że CCS może się stać
powszechnie wykorzystywaną technologią, nie wszystkie koncerny energetyczne zaangażowały się w prace badawcze i rozwojowe. Fortum w 2007 r.
rozpoczęło w elektrowniach na terenie Skandynawii – w Norwegii, Szwecji i Finlandii, projekty pilotażowe wykorzystujące technologię CCS. Obecnie
prowadzone są prace nad testową instalacją typu pre-combustion w opalanej węglem elektrociepłowni Värtan
w Sztokholmie.
Planowane jest także rozpoczęcie
wykorzystywania CCS na duża skalę
w następnym obiekcie Fortum – elektrowni Meri-Pori w Finlandii. Prace te
będą częścią ogólnoeuropejskiego programu badawczo-rozwojowego, w ramach którego kilkanaście europejskich
elektrowni zostanie wyposażonych
w instalacje sekwestracji CO2.
Wybudowana w 1993 r. elektrownia
Meri-Pori o mocy 565 MW wykorzystuje węgiel kamienny do produkcji energii.
Aktualnie trwają analizy mające na celu
wybranie odpowiedniej technologii
Czy pojawią się bezemisyjne koncerny energetyczne?
Fortum, działające w krajach basenu Morza Bałtyckiego, jest przykładem koncernu energetycznego, który
ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu proekologicznych inwestycji
w energetyce. Wielką wagę przykłada
do rozwoju nowoczesnych technologii
energetycznych pozwalających na dal-
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Ograniczanie emisji CO2 w Fortum
TWh
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Od 2000 roku Fortum
zainwestowało ok. 7 mld
EUR w wolną od emisji
CO2 produkcję energii
elektrycznej i ciepła:
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Produkcja wolna od emisji CO 2

(elektrownie atomowe, wodne, biopaliwa )

inne

(torf, gaz, węgiel , inne)

• Wzrost produkcji
elektrowni wodnych
• Birka Energi w
Szwecji
• Olkiluoto 3
elektrownia atomowa
w Finlandii
• Budowa nowych
elektrociepłowni Częstochowa
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wialne źródła energii. Zainwestowano
w programy wykorzystujące energię fal
prowadzone w Szwecji oraz w Finlandii, podjęto także decyzję o rozwijaniu
farm wiatrowych na terenie Szwecji. Są
to przykłady rozwiązań, które w niedługim czasie będą wykorzystywane
przez Fortum, także i w innych częściach Europy.
W tę proekologiczną strategię doskonale wpisuje się także najnowsza
inwestycja Fortum w Częstochowie –
budowa elektrociepłowni produkującej
energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu przy wykorzystaniu biopaliwa.
Nowoczesna, wysokosprawna kogeneracja z wykorzystaniem biopaliw,
przyczyni się do dalszej redukcji emisji CO2.


szą redukcję emisji CO2. Technologia
CCS, w połączeniu z szerokim wykorzystywaniem biopaliw oraz promowaniem
projektów kogeneracyjnych, jest sposobem osiągnięcia celu ogłoszonego
przez koncern. Fortum dąży do całkowitej eliminacji emisji CO2, powstającej
w procesie produkcji energii.
Aż 40% dystrybuowanej przez Fortum energii elektrycznej pochodzi ze
źródeł odnawialnych, a 90% produkcji
energii elektrycznej pochodzi ze źródeł
nie emitujących CO2 do atmosfery (hydroelektrownie i elektrownie atomowe).

Pomimo tego, że Fortum jest w czołówce europejskich koncernów energetycznych emitujących najmniej g CO2/
kWh, to dodatkowo zdefiniował własne,
jeszcze bardziej restrykcyjne wymogi
ograniczania emisji CO2.
Podjęcie tych zobowiązań jest możliwe dzięki systematycznym inwestycjom w przyjazne dla środowiska źródła energii.
Nie tylko CCS
Przez ostatnie lata w Fortum rozwijano projekty wykorzystujące odna-

– prezes Power Generation w
Fortum jest przekonany, że:
„Meri-Pori, jako zakład wykorzystujący najnowocześniejsze technologie energetyczne, jest znakomitym obiektem
do wprowadzania sekwestracji CO2. To jest ważny krok.
Fortum zobowiązało się do
utrzymywania emisji na poziomie najlepszych koncernów energetycznych w Europie. Już teraz 90% naszej
produkcji energii elektrycznej
jest wolna od emisji CO2. Naszym zdaniem, ograniczanie
zmian klimatycznych wymaga tego, aby wszystkie elektrownie opalane węglem były wyposażone w instalacje
wychwytujące CO2. Dzięki
projektowi w Meri-Pori, jesteśmy w grupie przodujących
koncernów energetycznych
wprowadzających technologię CCS”.
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Matti
Ruotsala
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Centralny system

pozyskiwania

danych procesowych

N

adrzędne systemy automatyki stały się w przemyśle powszechne już
kilka lat temu. Kontrolują pracę urządzeń składających się na proces
technologiczny, alarmują w krytycznych sytuacjach, tworzą raporty i zbierają
dane historyczne. Pozwalają obsłudze na pełne kontrolowanie procesu oraz
zmiany nastaw poszczególnych układów automatycznej regulacji.

CIEPŁOWNICTWO

 Nowe potrzeby
Wydawać by się mogło, że w tej
dziedzinie szczyt potrzeb został osiągnięty i nie zostało już nic innego jak tylko ciągłe przyśpieszanie ich pracy oraz
wzbogacanie wbudowanych funkcji.
Jednak zaistniała nowa potrzeba, potrzeba integracji wielu systemów w jeden, centralny system informatyczny,
zbierający wartości zmiennych procesowych z oddalonych obiektów. Można
zapytać o sensowność centralizacji, gdy
układy automatyki już wcześniej zostały rozproszone. Pytanie takie słuszne
byłoby tylko wtedy, gdybyśmy stawiali
systemowi centralnemu takie same zadania co lokalnym stacjom nadrzędnym.
System centralny nie służy do celów
czysto regulacyjnych czy optymalizacyjnych. System centralny to przede
wszystkim baza danych (Serwer Przemysłowej Baz Danych), a co za tym
idzie źródło informacji. To baza wiedzy

o tym co działo się z naszymi procesami w czasie przeszłym oraz jakie parametry osiągają właśnie teraz.

 Rozwiązanie
Wyobraźmy sobie więc przedsiębiorstwo, w którego skład wchodzą
odziały lokalne, w obrębie których
pracują nadrzędne, lokalne systemy
sterowania (SCADA). Do poprawnego
zarządzania takim przedsiębiorstwem
potrzebne są odpowiednie wskaźniki
i dane analityczne, tworzone na podstawie dostarczanych informacji procesowych z lokalizacji oddalonych. Można
oczywiście raz na jakiś czas dostarczyć
potrzebne informacje w formie uporządkowanej i przeprowadzić analizę
danych historycznych. Jednak w dzisiejszych czasach największą wartość
posiada szybkość i pewność pozyskiwania informacji na równi z nią samą.
Łatwo więc sobie wyobrazić system

informatyczny, zbierający potrzebne
dane na bieżąco, a tym samym pozwalający na tworzenie na ich podstawie analiz, niezbyt odległych od czasu
rzeczywistego.
Jakie właściwości powinien posiadać taki system?
 powinien konsolidować lokalne, nadrzędne systemy sterowania pochodzące od różnych producentów,
 zapewniać bezprzerwowy napływ
informacji do przemysłowej bazy
danych oraz uzupełnianie tych danych po powrocie zerwanej wcześniej komunikacji,
 dawać możliwość konfiguracji interwałów czasowych oraz zakresów
zbieranych danych,
 kontrolować poprawność przesyłanych informacji,
 dostarczać narzędzia, służące do wizualizacji oraz przeprowadzania analiz, a tym samym dające możliwości
przewidywania kierunków działania.
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Rys. 1. Przykładowa struktura
Centralnego Systemu Pozyskiwania
Danych Procesowych

Przykładową strukturę Centralnego
Systemu Pozyskiwania Danych Procesowych przedstawiono na rysunku 1.
System składa się ze stacji oddalonych – lokalnych, nadrzędnych systemów
sterowania (SCADA), serwera bazodanowego (Serwera Przemysłowej Bazy Danych) oraz stanowisk klienckich.
Całość pracuje w obrębie lokalnej
sieci komputerowej LAN przedsiębiorstwa. Należy zauważyć, że w sieci LAN
następuje tylko wymiana informacji związanych z przemysłową bazą danych.
Tak zbudowana komunikacja nie zakłóca ruchu w sieciach lokalnych, związanych ze sterowaniem, a tym samym
zapewnia ich niezależność. Przepływ
informacji z lokalnego źródła (SCADA)
jest realizowany za pomocą oprogramowania przetwarzającego, które w oparciu
o technologię OPC lub DDE komunikuje
się z systemem (rys. 2).

Do zadań stacji przetwarzającej należy zapewnienie komunikacji z jednej
strony z lokalnym oprogramowaniem
SCADA (OPC/DDE), a z drugiej przesłanie uzyskanych danych do Serwera Przemysłowej Bazy Danych. Stacja
przetwarzająca ponadto tworzy lokalne archiwa, które cyklicznie są przesyłane do Serwera Przemysłowej Bazy
Danych w celu uzyskania jednolitych
wartości archiwalnych oraz w celu zapewnienia bezprzerwowości napływu
informacji w przypadku utraty komunikacji z serwerem. Należy tu również
zaznaczyć, że stacja przetwarzająca nie
musi pracować na osobnym komputerze, jak to przedstawiono na rysunku
2. Może być aplikacją współistniejącą
z lokalnym oprogramowaniem SCADA
na jednym komputerze

Rys. 3. Serwer Przemysłowej Bazy
Danych

Rys. 2. Przepływ informacji z lokalnego
źródła (SCADA)

Serwer Przemysłowej Bazy Danych
(rys. 3) jest sercem całego systemu.
Punktem centralnym, gromadzącym
wszystkie dane procesowe, spływające do niego ze stacji lokalnych. Jest
więc zbiorem danych produkcyjnych,
pochodzących z obiegów technologicznych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Za jego pomocą można
utworzyć chwilowy, a także historyczny
obraz pracy poszczególnych układów.

Pozwala więc na ocenę pracy bieżącej
oraz dokonywanie analiz i prognozowanie na przyszłość. Z jego bazy danych
korzystają stanowiska klienckie, wyposażone w narzędzia do obróbki gromadzonych danych. Łatwo sobie wyobrazić tworzenie raportów produkcyjnych
za dany okres w formie tabelarycznej,
bądź graficznej. Łatwo wyobrazić sobie wizualizacje przebiegu procesów
technologicznych.

 Podsumowanie
Centralny System Pozyskiwania Danych Procesowych zbudowany w oparciu o Serwer Przemysłowej Bazy Danych
jest narzędziem, które daje możliwość
zdalnego zarządzania i kontrolowania
wyników produkcyjnych w podległych
oddziałach. Z uwagi na informatyczny
charakter tego rozwiązania oraz wykorzystanie powszechnie znanych narzędzi (SQL, pakiet MicrosoftOffice) łatwo
również sobie wyobrazić połączenie tego systemu ze Zintegrowanym Systemem Informatycznym Przedsiębiorstwa
oraz dostęp do reprezentacji danych
przez siec Internet. Dane, dzięki systemowi zbierane i gromadzone w bazie
danych, stają się ważnym elementem
prognozowania dalekosiężnej polityki
przedsiębiorstwa.
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. od lat dziewięćdziesiątych
stosuje nadrzędne systemy sterowania na swoich obiektach. Począwszy od
źródeł ciepła, na jego dystrybucji skończywszy. Kolejnym więc i naturalnym
krokiem było wdrożenie Centralnego
Systemu Pozyskiwania Danych Procesowych, aby uzyskać szybki i efektywny sposób na dostęp do zmiennych
obiektowych. W 2006 r. wdrożono
system PRO-2000 produkcji ZEiSAP
MikroB S.A. z Ostrzeszowa. System
pracuje już kolejny sezon grzewczy
i pozwolił na przeprowadzenie wielu użytecznych analiz pracy obiektów
ciepłowniczych oraz na wypracowanie niezbędnych założeń na nastepne sezony.


CIEPŁOWNICTWO

Stacja lokalna składa się z dwóch
elementów:
 lokalne oprogramowanie nadrzędnego systemu sterowania (SCADA),
 stacja przetwarzająca.
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REFLEKSJE
o roztropności,
czyli o porządku
podejmowanych działań

W

yjaśnienie wszystkich zjawisk
powstających w przedsiębiorstwach
energetycznych wymaga zrozumienia
logiki i dynamiki przekształceń, jakie
w nich zachodzą. Głębokiej transformacji
poddawany jest cały system biznesowy
tych przedsiębiorstw. Przewidywanie
efektów tych działań jest bardzo trudne
do scharakteryzowania i sprecyzowania.
Konsekwencje tego faktu są dwojakie.
Z jednej strony jest to szerokie, otwarte
pole dla podejmowania różnego rodzaju
inicjatyw, a z drugiej – brak precyzyjnych
wskazań powoduje liczne wątpliwości,
nieporozumienia, a nawet przestoje
w praktykach biznesowych.

P

rzedsiębiorstwo energetyczne nie
jest strukturą łatwą do ukształtowania zarówno w wymiarze ekonomicznym, technicznym jak i organizacyjnym.
Dziś nie jest dla nikogo tajemnicą, że
kadra menedżerska przedsiębiorstw
energetycznych ma olbrzymie trudności
w realizacji integracji. Pojawiają się – coraz częściej – refleksje, że ekonomiczny wymiar funkcjonowania tych przedsiębiorstw nie odpowiada współczesnej
gospodarce rynkowej. Niepokojącym
zjawiskiem jest również fakt podejmowania przez część zarządów działań
pozorowanych, niezupełnie alternatywnych, quasinowatorskich, jedynie powierzchownie modernizujących
energetyczną rzeczywistość,
a także nieprzekładalnych na
żadną praktykę biznesową. Zaskakuje fakt, że działania takie
są podejmowane w zupełnie
przypadkowej, dziwnej, absolutnie niekonwergencyjnej kolejności. To duży błąd, i niestety
nie będzie on bezkarny.
Jest to nie tylko nieracjonalne ekonomicznie, ale przede
wszystkim, deformująco wpływa na budowaną infrastrukturę
biznesową, która zmontowana w przemyślany sposób, odgrywa
w działalności przedsiębiorstwa bardzo istotną rolę. Część menadżerów
zbyt szybko zaczyna myśleć kategoriami konkretnego, jednostkowo wdrażanego rozwiązania, co nie jest jednak
dobrym środkiem do osiągnięcia zamierzonych celów. Działają schematycznie, bez właściwego kontekstu finansowego i rynkowego. Ponadto albo
nie podejmują w ogóle, albo nadmiernie
upraszczają bardzo wiele zagadnień,
wcielając w rolę realizatorów zamiast
reżyserów.
Jednak nie należy pochopnie podważać dorobku dotychczasowych działań związanych z usystematyzowaniem
procesów biznesowych w przedsiębiorstwach energetycznych, które były i są
realizowane przez część kadry menadżerskiej. Podjęte przez nich działania
mają różnoraki charakter, nie tylko eko-

nomiczny, a w wielu miejscach jest on
interdyscyplinarny.
Istnieje wspólny mianownik tych
działań
W części tych prac ważną, choć nie
jedyną rolę, odegrały narzędzia wspierające pracę zespołów menedżerskich:
karty wyników, benchmarki i towarzyszące im, oferowane pod różnymi markami
handlowymi, rozwiązania zarządzania
wydajnością przedsiębiorstwa (EPM).
Już sam fakt sięgnięcia po takie rozwiązania jest dowodem, że liderzy tych
przedsiębiorstw rozumieją nową sytuację w branży energetycznej.

To zrozumiałe, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach środowisko funkcjonowania firm staje się coraz bardziej
złożone. Muszą się one dostosowywać
do ciągle zmieniających się warunków.
W takiej sytuacji kluczowym wyzwaniem
stojącym przed kadrą zarządzającą jest
posiadanie zdolności opracowywania
oraz skutecznego wdrażania strategii
spółki. Managerowie nie mogą sobie
pozwolić na to, żeby w tym procesie polegać wyłącznie na własnej intuicji, ale
muszą posiadać wiarygodną informację
na temat funkcjonowania firmy.
Rozwiązania klasy EPM umożliwiają
standaryzację wszystkich prac związanych z planowaniem działań, prognozą
wskaźników, przygotowaniem ich budżetu, śledzeniem ich wykonania, analizą wyników czy reakcją na wyniki tej
analizy. Wszystko to jest podporządkowane jednemu celowi: posiadaniu wia-

rygodnej, skonsolidowanej informacji
o funkcjonowaniu firmy.
Istnieje wiele wariantów wdrożeń
systemów EPM (Enterprise Performance Management). Wybór wariantu zależy od celu, który przedsiębiorstwo chce
osiągnąć. Oznacza to najczęściej, że
trzeba odpowiedzieć na szereg pytań,
choćby tych stosowanych w metodzie
Balanced Scorecard.
Korzyści z wdrożeń systemów EPM
są ewidentne i nie ograniczają się tylko
do przedstawienia strategii jako zbioru
hipotez możliwych do zweryfikowania.
To przede wszystkim skuteczna implementacja strategii, dzięki systemowej integracji zarządzania strategicznego z operacyjnym. To również
efektywna i komunikatywna realizacja strategii na wszystkich
poziomach organizacji. Ponadto
jest to także sposób na równoważenie konkurencyjnych celów
i odmiennych punktów widzenia,
jakie istnieją w samej organizacji.
Nie bez znaczenia jest również
fakt, że rozwiązania EPM ewoluują wraz ze zmianami w organizacji i jej strategii.
Oczywiście, aby takie rozwiązanie efektywnie funkcjonowało, trzeba uporządkować infrastrukturę
informatyczną. Wyzwanie architektoniczne jest zatem ogromne! Jeżeli nawet przejdziemy do porządku dziennego związanego z faktem geograficznego
rozproszenia informacji, to z pewnością
duże problemy wystąpią przy pracach
z danymi. Różne platformy, struktury
i formy ich przechowywania, brak dokumentacji – to dopiero początek kłopotów. Jeżeli do tego dodamy, że bardzo
często brakuje unifikacji ich biznesowego znaczenia oraz że nie istnieje jedno
okno czasowe dostępności do nich – to
uświadamiamy, jak trudne jest to zagadnienie. Bez narzędzi wspomagających
proces pozyskania danych (ETL) jest
to zadanie praktycznie niewykonalne. To
właśnie za pomocą tych narzędzi można
przeprowadzić ekstrakcje danych z poszczególnych systemów źródłowych, ich
integrację, unifikację i czyszczenie.
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Jeżeli infrastruktura informatyczna
przedsiębiorstwa zostanie odpowiednio
uporządkowana, osiągnięcie kolejnych
celów będzie dużo prostsze. Oczywiście
najłatwiej będzie je osiągnąć realizując
w kontekście strategii i celów długoterminowych poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi oraz formułowanie celów dla pojedynczych stanowisk pracy
i pracowników. Umożliwiają to systemy
klasy MBO (zarządzanie przez cele) zawierające m.in. metody analizy i kontroli
stopnia osiągnięcia celów, delegowania
zadań, obiektywnej oceny wydajności
pracy oraz kwestie związane z wpływem
stylu kierowania na zarządzanie.
Dopiero teraz przychodzi pora na
klienta, a właściwie na rozwiązania
umożliwiające lepsze zrozumienie jego
potrzeb. Ich obsługa wymaga przede
wszystkim rzetelnej informacji i stałej
kontroli obiegu i realizacji zleceń. To
wymaga od firmy dużej elastyczności
i szybkiego reagowania na oczekiwania klienta. Od blisko 20 lat stosuje się
w tym celu systemy CRM. Praktyka
wskazuje, że sprawdzają się one najlepiej, gdy są one implementowane łącznie integracją.
Następny krok – bardzo ważny – to
minimalizacja kosztów obsługi klienta.
Proces ten wspomagają rozwiązania
typu self-service. Zalicza się do nich
przede wszystkim obsługa klientów
przez Internet. Powinna ona w ergonomiczny i satysfakcjonujący sposób
umożliwiać klientowi załatwienie większości spraw, co powinno prowadzić
do całkowitego wyłączenia pracowników z wybranych procesów jego obsługi. Narzędzia te powinny zawierać
również rozwiązania promujące nowe
usługi. Powinien to być jednocześnie
bardzo ważny kanał badań marketingowych, inspirujący do opracowywania metod utrzymywania i pozyskiwania klientów.
Łatwo zauważyć, że wpływ nowych
technologii na branżę ma znaczenie
fundamentalne. Energetyka wymaga
dziś poważnych, zintegrowanych ze
sobą informatycznie, rozwiązań technologicznych. Wiodące firmy energetycz-

ne nie od dzisiaj stosują konwergentne
rozwiązania. Ich przewaga technologiczno-merytoryczna nad naszymi firmami stale się zwiększa, co jest wynikiem zastosowania szeregu technologii
cyfrowych. Organizacje robią to jednak
w sposób krytyczny i wyważony. Nikt
nie zastępuje tam funkcjonujących rozwiązań, tylko wprowadzane są nowe,
które wchodzą w bardzo skomplikowane interakcje z istniejącymi. Przykłady
można mnożyć, a koherencja systemów klasy SCADA z aplikacjami klasy
GIS, to chyba najbardziej spektakularny
przykład takich rozwiązań.
Kolejny krok to instalacje systemów
bezinwazyjnego wykrywania i diagnostyki uszkodzeń. Podnoszą one w sposób znaczący bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń. Właśnie tutaj znajduje
się miejsce na ingrediencję rozwiązań
opartych w dużej mierze na idei „czasu
rzeczywistego”. Natychmiastowość jest
w tym przypadku wysoce uzasadniona,
bowiem straty spowodowane przerwami
w dostawach energii są nie tylko mierzalne, ale przede wszystkim kosztowne.
Mogą być one szybko minimalizowane,
jeżeli zostanie zbudowana odpowiednia
zintegrowana infrastruktura wykrywania
zakłóceń i uszkodzeń. Dzisiaj praktycznie wszystko można zmierzyć. Od długości przewodu między przęsłami słupów energetycznych, po skład gazów
wydzielających się w komorze transformatora. Stosuje się do tych celów coraz
bardziej wyrafinowane, informujące narzędzia. Zapobieganie jest bowiem najlepszym lekarstwem na koszty.
Czy to wszystko?
Daleki jestem od wszelkiego rodzaju mentorstwa i poczucia misji przekazania jakiejś prawdy, ale jeśli liderom naszych przedsiębiorstw energetycznych
zależy na skutecznym działaniu i odnoszeniu sukcesów, to muszą się skupić
na niewielkiej liczbie pieczołowicie wybranych punktów ciężkości. Kluczem
do sukcesu jest koncentracja.
I na koniec jeszcze jedno spostrzeżenie. Są w naszym kraju branże (telekomunikacja, bankowość, ubezpiecze-

nia), gdzie poszczególne rozwiązania
użyte do budowy struktur biznesowych
mają wspólne odwołania i interferencje.
Sprzyja to nie tylko perfekcji realizacyjnej, ale sprawia również, że to właśnie
dzięki tym kreacjom przedsiębiorstwa
odnoszą znaczące sukcesy rynkowe.
Jest to droga, którą z powodzeniem mogą pójść przedsiębiorstwa energetyczne.
Wybierając ją można nie tylko przyspieszać proces budowania infrastruktury,
ale również z łatwością ją rozwijać.
Teoretycznie, stosując inne kryteria,
można tej drogi nie wybrać. W sensie
praktycznym, niestety, oznacza to najczęściej porażkę – bo pozorna taniość
nigdy nie gwarantuje jakości biznesowej. Zastosowanie adekwatnej technologii do rozwiązania konkretnego problemu to po prostu możliwość realizacji
pomysłu. A pomysły bez możliwości
realizacji są niestety niczym.
Rozwiązanie biznesowe jest w stanie zaakceptować minimalizm użytych
środków, ale nie znosi skąpstwa.
W tym miejscu wypada zapytać...
W jakim miejscu są polskie przedsiębiorstwa energetyczne? Niestety, ciągle wciąż nie weszły w etap jakościowy
procesu kształtowania infrastruktury
biznesowej. Wciąż podejmują decyzje
pokrywające się z przestarzałym modelem, a nie bieżącą rzeczywistością.
Takie podejście nie wystarczy na wprowadzenie pełnej spójności biznesowej
prowadzącej do wzrostu i rozwoju. Co
najwyżej pozwoli ono na uruchomienie
rezerw prostych.
Mam głębokie przekonanie i wiarę,
że to tylko chwilowa stagnacja, a nie
utrwalający się trend. Jeżeliby tak nie
było, to kadra menadżerska przedsiębiorstw energetycznych może śmiało zacytować o swojej pracy zdanie
z „Traktatu o manekinach” Brunona
Schulza: „Przyznajemy otwarcie: nie
będziemy kładli nacisku na trwałość
ani solidność wykonania, twory nasze
będą jak gdyby prowizoryczne, na jeden raz zrobione”. I niech słowa te potraktują z całą dosłownością.
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Wbudowana kamera dzienna z rozdzielczością 3.2 megapiksela
Algorytm “optymalizacji kontrastu” DDE

FLIR seria P

Zintegrowany odbiornik GPS
i wiele innych
możliwości ...

Rozdzielczość obrazu termowizyjnego - 140x140 pikseli
Wbudowany aparat cyfrowy z
rozdzielczością 2.3 megapiksela
Dwa silne leflektory do oświetlania obiektów
w zaciemnionych miejscach
Picture in Picture (obraz w obrazie)

ZOBACZ PRZYSZŁOŚĆ
Przedstawicielstwo FLIR Systems AB
ul. Zimowa 13/18, Nowa Iwiczna
wiczna
05-509
9 Piaseczno
tel.: +48
8 (22) 703 36 30 do 32
fax: +48
8 (22) 703 36 34
e-mail:
il rutkowski@ﬂ
tk
k @ﬂiir.com.pl
www.ﬂir.com.pl

FLIR i50

NOW
OŚĆ

Bater
ia
Tylko na 5 god
z.
600g

Rozdzielczość obrazu termowizyjnego
- 320x240 pikseli (lub mniejsza w zależnoci od modelu)
ThermaFusion - nakłada obraz termowizyjny na obraz widzialny
Ekran dodtykowy
Picture in Picture (obraz w obrazie)
Uchylny obiektyw

FLIR seria T
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Tomasz Kosik, dyrektor sprzedaży Emerson Process Management Power & Water Solutions

Symulatory

w energetyce –

– P R Z YS Z ŁO Ś Ć C Z Y R Z E C Z Y W I S TO Ś Ć ?

TECHNOLOGIE

S

ymulatory lotów od wielu lat są powszechnie
stosowane przez linie lotnicze do celów szkolenia
pilotów. Jest to najtańszy i najbezpieczniejszy sposób
rozwijania umiejętności, a jednocześnie, szczególnie
przy zaawansowaniu obecnej technologii, sposób
zbliżony do realnych warunków występujących
podczas prawdziwego lotu. Głównym celem
szkolenia pilotów na symulatorach jest wyrobienie
w nich prawidłowych odruchów i pewności
postępowania zwłaszcza podczas typowych
„nietypowych” sytuacji w trakcie lotów. I tak ćwiczone
są awarie silników, lądowanie we mgle, starty
z bocznym wiatrem i wiele innych. Im bardziej pilot
wyjdzie spocony z symulatora, tym bardziej możemy
czuć się bezpiecznie w samolocie jako pasażerowie.

nr 5/2008
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Widok Elektrowni Fawley (1000 MW) w Wielkiej Brytanii

rynku energetycznym, gdzie zdarzają
się przypadki niedoboru mocy w krajowych systemach energetycznych. Niebagatelny wpływ na całą sytuację mają
też aspekty ekonomiczne pracy elektrowni i wąska specjalizacja niektórych
z nich. Innych umiejętności wymaga się
od operatorów w elektrowniach pracujących jako podstawa systemu, a innych od operatorów w elektrowniach
szczytowych.
Dodatkowym aspektem, który trzeba brać pod uwagę, jest kwestia starzenia się obecnej kadry operatorskiej
i konieczność szkolenia nowej. Jak

skutecznie szkolić nowych operatorów, podczas gdy elektrownia nie może
sobie pozwolić na „wypadnięcie” bloku
z powodu błędu treningowego?
Najprostszym sposobem na rozwiązanie większości problemów jest
podpatrzenie, jak to się robi w innych
branżach. Symulatory lotów były dziedziną, której inżynierowie Emerson
Process Management przyglądali się
już od bardzo dawna. Od ponad 30
lat doskonaliliśmy technologię symulacyjną dla energetyki, aby móc zaoferować rozwiązanie, które pomoże
zwiększyć wydajność i dyspozycyj-

TECHNOLOGIE

ożemy zadać sobie w tym miejscu pytanie: jaki to ma związek
z energetyką? Nikt nigdzie nie lata.
W większości bloków energetycznych
pracują cyfrowe systemy sterowania,
zaś nad bezpieczeństwem czuwają
często wydzielone, dedykowane tej
funkcji komputerowe układy. W logikach systemu możemy zapisać dowolny scenariusz i zaprogramować
reakcje na niemalże dowolne zakłócenie. Poza tym mamy operatorów,
którzy wciąż czuwają i nadzorują cały proces.
Wdrażając od wielu lat systemy
sterowania w elektrowniach na całym
świecie, obserwujemy zmieniające się
trendy i zapotrzebowanie na różne technologie. W dobie analogowych systemów sterowania operator był mózgiem
pracy bloku. To on dokładnie wiedział,
co się dzieje, co należy zrobić, jak zareagować. Częstokroć prowadził blok
„na rękę”. W ostatnich latach, wraz ze
wzrostem mocy obliczeniowej komputerów i coraz bardziej postępującą
automatyzacją procesów wytwarzania
energii elektrycznej, operator bombardowany jest znacznie większą ilością
informacji niż w przeszłości (alarmy, pomiary, obliczenia).
Wspomagany jest również automatyką, która podejmuje decyzję w ułamkach sekundy, bez zawahania, w ten
sam sposób przez 24 godziny na dobę.
Siłą rzeczy rola operatora bloku sprowadza się do funkcji nadzorującego
proces. Oczywiście operator musi być
doświadczony, żeby nadzorować proces we właściwy sposób.
I tu dochodzimy do pytania: jak
operator ma utrzymać swoje umiejętności, gdy nie ćwiczy? Doświadczenie
operatorów bloków energetycznych
brało się z codziennej wytężonej pracy.
Operatorzy w większości przypadków
„czuli” blok. Obecnie obserwujemy coraz częstsze sytuacje, gdy operatorzy
nie są pewni swoich działań, szczególnie w momentach newralgicznych,
gdy wymagane są szybkie i pewne interwencje. Jest to szczególnie istotne
przy obecnej sytuacji na europejskim

Fot. Emerson
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ność pracy elektrowni, a tym samym
przełoży się na wynik finansowy i bezpieczeństwo.

TECHNOLOGIE

W efekcie tej pracy powstał produkt – Scenario – pakiet do symulacji
procesu technologicznego elektrowni.
Jest to pakiet narzędzi, który umożliwia
zbudowanie modelu bloku energetycznego oraz interfejs, który pozwala na
sprzężenie modelu z dowolnym systemem sterowania i obsługę symulatora.
Model każdorazowo jest projektowany
dla konkretnego przypadku, zaś stopień jego skomplikowania (od prostego,
poprzez algorytmiczne, aż do równań
wielomianów pierwszego rzędu z równaniami zachowania energii), zależy
od celu wdrożenia. Interfejs symulatora umożliwia pełną obsługę procesu –
uruchamianie/zatrzymywanie, cofanie,
analizę historyczną, budowanie scenariuszy „co-jeśli”.
Scenario to praktycznie pełen zestaw narzędzi umożliwiający zarówno
prowadzenie szkoleń z zakresu technologii bloku, jak i, po sprzęgnięciu z systemem DCS, szkoleń z zakresu prowadzenia bloku. Dzięki symulatorowi
mamy możliwość testowania nowych
struktur regulacji, zanim wdrożymy je
na „żywym organizmie”. Mamy również możliwość modelowania zmian
w samej technologii i obserwowania
ich wpływu na całość obiektu.
Firma Emerson posiada już kilkanaście wdrożeń symulatorów bloku energetycznego z zawansowanym modelem
technologii na świecie. Pierwszą tego
typu instalacją w Europie jest symulator bloku 500 MW uruchomiony przez
warszawskie biuro Emerson w Elektrowni Fawley w Wielkiej Brytanii. W trakcie

Fot. Emerson

Rys. 1. Scenario – pakiet symulacyjny
firmy Emerson

Stanowisko symulacyjne w Elektrowni Fawley umieszczone w nieczynnej nastawni

realizacji są także następne projekty dla
dużych europejskich przedsiębiorstw
energetycznych.
Przyjrzyjmy się jednak co Elektrownia Fawley osiągnęła budując u siebie symulator. Warto najpierw zwrócić
uwagę na samą elektrownię i jej specyfikę. Należąca obecnie do koncernu
RWE Elektrownia Fawley w hrabstwie
Hampshire posiada dwa 500 MW bloki opalane olejem. Dzięki swojej charakterystyce, a głównie zdolności do
szybkiego uruchamiania i synchronizacji z siecią, ta niemal 40-letnia elek-

trownia pracuje jako źródło szczytowe.
Elektrownia włącza się do sieci wtedy,
gdy ceny energii są najwyższe, dzięki
czemu realizuje ponadprzeciętne zyski,
nawet mimo wyższych – niż przeciętne
– kosztów własnych, w tym paliwa. Ryzykiem, z którym zarząd tej elektrowni
musi się zmierzyć są jednak niezwykle wysokie konsekwencje finansowe,
w przypadku niedotrzymania zadeklarowanej produkcji. Mówiąc prostym językiem: „blok musi wstać i jechać”. Nie
ma czasu na błędy, bo stawka finansowa jest wysoka.

Rys. 2. Przykład modelu z Elektrowni Fawley stworzonego w narzędziach Scenario
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Pod uwagę wzięli jedynie koszty szkolenia niedoświadczonych operatorów.
Oczekują, że liczba awarii spowodowanych błędem ludzkim zmniejszy się
nawet o 75%.
Symulatory w energetyce nuklearnej są już standardem. W konwencjonalnych elektrowniach jest to jeszcze
swego rodzaju nowość. Niemniej jed-

nak ich obecność jest już faktem. Coraz
więcej osób dostrzega korzyści z ich
stosowania. Bazując na istniejących
przypadkach można śmiało powiedzieć,
że korzyści finansowe wynikające z uruchomienia symulatora bloku bardzo
szybko przewyższają poniesione nakłady inwestycyjne.


Emerson Process Management
Emerson Process Management (www.emersonprocess.com) jest częścią koncernu Emerson. Jest liderem w dziedzinie automatyzacji procesów technologicznych w wielu branżach przemysłu. Power & Water
Solutions będący oddziałem Emerson Process Management (www.
emersonprocess-powerwater.com) jest globalnym dostawcą zaawansowanych systemów sterowania i wymiany informacji. Firma z centralną
w Pittsburgh w USA jest uznanym dostawcą kompleksowych rozwiązań
w zakresie automatyzacji dla energetyki, gospodarek wodnych i wodnościekowych. Oddział Power & Water Solutions pełni kluczową rolę w misji Emersona polegającej na łączeniu najwyższej klasy produktów i technologii ze specyficznymi dla danej branży doświadczeniem inżynierskim,
doradztwem, zarządzaniem projektami i innymi usługami. Warszawskie
biuro Power & Water Solutions pełni rolę centrum kompetencyjnego dla
regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Emerson
Koncern Emerson (NYSE: EMR) z siedzibą w St. Louis w USA jest globalnym liderem w dziedzinie integracji technologii i usług inżynierskich
w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla swoich klientów w wielu kluczowych branżach przemysłu na świecie. Obrót koncernu w roku
finansowym 2007 wyniósł 22,6 mld USD. Więcej informacji na stronie
www.Emerson.com.
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Głównym więc motorem projektu
symulatora była dla elektrowni potrzeba
szkolenia obsługi ruchowej bloku. W sytuacji, gdy blok pracuje nie ma czasu
na próby i błędy. Postanowiono zainwestować w technologię Scenario.
W uruchomionym na początku
2008 r. symulatorze w Fawley odwzorowano pełen blok 500 MW wraz ze
sterującym nim systemem OVATION.
W wyniku wdrożenia zbudowany został wierny (typu high-fidelity) model
kotła i turbiny oraz uproszczone modele gospodarek pomocnicznych (część
elektryczna, woda zasilająca, kondensat, itp.). Całe rozwiązanie pozwala na
bieżące podnoszenie kwalifikacji obecnych pracowników, jak i na szkolenie
osób nowo zatrudnionych.
Dzięki symulatorowi nowi operatorzy mogą szybciej osiągnąć poziom
bardziej doświadczonych i lepiej wyszkolonych pracowników. Odbywa się
to znacznie szybciej, niż byłoby to możliwe, gdyby osoby szkolone miały kontakt z systemem sterowania wyłącznie
podczas normalnej pracy – mówi David Marmot, kierownik wydziału elektrycznego i automatyki Elektrowni Falwey. Symulator jest teraz kluczowym
elementem naszego formalnego programu szkolenia operatorów. Dzięki
odpowiednio dobranym programom
treningowym, możemy nie tylko zwiększyć sprawność i wydajność ich pracy,
ale również poprawiać nasze wyniki finansowe – dodaje Marmot.
Dobrze przeszkoleni operatorzy,
którzy przygotowani są do postępowania w nietypowych sytuacjach ruchowych, mogą istotnie przyczynić się do
ograniczania kosztownych odstawień.
Mając to na względzie, w projekcie symulatora w Elektrowni Fawley zaprogramowano 20 różnych scenariuszy
awarii, w tym 7 krytycznych dla pracy
bloku. System rejestruje całe szkolenie, tak że uczestnicy mają możliwość
omówienia z instruktorem krok po kroku swoich działań i błędów.
Przedstawiciele Elektrowni Fawley szacują, że inwestycja w symulator zwróciła im się w ciągu 6 miesięcy.
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mgr inż. Jacek Osadnik, prezes zarządu, mgr inż. Rafał Kempiński, specjalista ds. technicznych, HEATMASERS Sp. z o.o.

Fot. HEATMASTERS Sp. z o.o.
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gatunków materiałów
w energetyce

Dążenie do wzrostu wydajności
i sprawności elektrowni i elektrociepłowni zmusza konstruktorów do podwyższenia parametrów eksploatacyjnych
kotłów energetycznych, w tym temperatury pary do 625°C oraz jej ciśnienia
nawet do 30 MPa. Aby kotły mogły pracować w takich warunkach konieczne
jest zastosowanie materiałów spełniających następujące wymagania:
 wysoka wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności,
 łatwość kształtowania przeróbki
plastycznej na zimno i na gorąco,
 wysoka wytrzymałość na pełzanie,
 sprawność zapewniająca wysoką
żywotność złączy spawanych,
 odporność na wysokotemperaturowe utlenianie i korozję.

nia nie może przekraczać 300°C/h. Po
osiągnięciu temperatury 1220°C następuje wygrzewanie w czasie 20 min. Następnie wsad zostaje chłodzony w wodzie. Piec w tym momencie zostaje
schłodzony do temperatury 600°C, aby
można było wprowadzić nowy wsad
i rozpocząć proces ponownie.

Zbiornik nagrzewany od wewnątrz

Przesycanie wężownic

Podobny proces jesteśmy w stanie
wykonać, na terenie klienta, przy użyciu
przewoźnych urządzeń do obróbki cieplnej i rezystancyjnych mat grzewczych.

Wymaganiom tym odpowiadają stale żarowytrzymałe ferrytyczne, martenzytyczne na bazie 12% Cr oraz na bazie 9% Cr, stale austenityczne typu 304,
310 oraz 347.
Tego typu materiały coraz powszechniej zaczynają być stosowane przez wiodących producentów kotłów energetycznych.

 Nowe technologie
obróbki cieplnej

Firma HEATMASTERS jest jedyną
firmą w Polsce wykonującą obróbkę
cieplną w zakresie temperatur 1260°C,
na skalę przemysłową. Obróbka cieplna prowadzona jest zgodnie z normami
ATSM/ASME. Jednym z ostatnich dużych projektów naszej firmy jest obróbka cieplna dla naszego strategicznego
klienta ze Słowacji, dla którego wykonujemy proces przesycania wężownic
o gatunku materiału X5CrNi18-10.
Złożoność procesu polega na nagrzaniu pieca do temperatury 600°C,
po czym następuje wprowadzenie wsadu do pieca przy pomocy specjalnego
oprzyrządowania. Szybkość nagrzewa-

Parametry obróbki rejestrował komputer
prowadzący obróbkę cieplną, według
zadanych parametrów.

Naszymi klientami są przedsiębiorstwa z kraju, jak i z zagranicy, zwłaszcza
z: Czech, Słowacji, Szwecji, Ukrainy oraz
Finlandii. Posiadamy wykwalifikowany
personel oraz duże zaplecze techniczne, które tworzą: dwa modułowe piece
gazowe o mocy 2,4 MW, 3 stacjonarne piece elektryczne o mocy do 1 MW,
4 przewoźne piece elektryczne o mocy
do 400 kW oraz 25 przewoźnych maszyn do lokalnej obróbki cieplnej. Jesteśmy w stanie wykonać obróbkę cieplną
elementów o wadze do 100 t, gabarytach 5 m x 1 m x 20 m, w naszym zakładzie jak również na terenie klienta.

Przesycanie spoin rurociągu

 Wyjątkowość naszej
oferty

Naszą dewizą jest jakość, terminowość i elastyczność w wykonywaniu
skomplikowanych procesów obróbki
cieplnej metali. Podejmujemy się najtrudniejszych wyzwań. Jednym z nich
jest projekt obróbki cieplnej zbiornika
o wymiarach 17 m, średnicy 4 m i wadze 40 t, na miejscu u klienta. Obróbka
cieplna zbiornika polegała na nagrzaniu za pomocą dwóch palników gazowych, po 1,2 MW każdy i nagrzaniu go
od wewnątrz do temperatury 710°C.
Cały proces kontrolowany był poprzez
nasz układ sterowania HM Riegel 26.

Firma HEATMASTERS Sp. z o.o.
Polska należy do Fińskiej grupy firm
HEATMASTERS Group z Lahti, która
oprócz usług obróbki cieplnej, produkuje i dostarcza urządzenia stosowane do
wykonywania tych procesów. Między
innymi oferujemy dostawę pod klucz
pieców elektrycznych i gazowych o dowolnych wymiarach i konfiguracji.
Głównym celem naszej firmy jest
doskonalenie jakości produktów i usług
oraz spełnianie oczekiwań naszych
klientów.
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 Zastosowanie nowych
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Opracowanie: Redakcja NE

A

utomatyzacja kotłów dla
energetyki zawodowej
i przemysłowej pozwala
na sprawniejszy nadzór
i kontrolę nad coraz
bardziej skomplikowanymi
urządzeniami. Przysłowiowym
„jednym przyciskiem” można
uruchamiać urządzenia
kotłowe wchodzące w skład
bloku energetycznego,
wartego nawet wiele
miliardów złotych.

Fot. NE

Ryszard Konieczny, kierownik działu projektowego automatyzacji urządzeń energetycznych Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu.
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AUTOMATYZACJA
URZĄDZEŃ
KOTŁOWYCH
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miejętność obsługi takich obiektów nie wymaga już tak szczegółowej wiedzy, jak było to w przypadku konieczności ręcznego sterowania
każdym urządzeniem kotła. Operator nadzorujący jego pracę nie musi
znać szczegółowo sekwencji uruchamiania i odstawiania poszczególnych
urządzeń, zastanawiać się nad tym,
jakie dokładnie warunki muszą być
spełnione, aby je załączyć albo wyłączyć. Cała wiedza o tym zawarta jest
w oprogramowaniu systemu sterowania konkretnego kotła. Prawie wszystko dzieje się automatycznie na podstawie danych rejestrowanych przez
czujniki obiektowe i za pomocą zdalnie sterowanych siłowników różnego
rodzaju.
Nad wszystkim czuwa system zabezpieczeń, który automatycznie reaguje na przekroczenia dopuszczalnych parametrów eksploatacyjnych
kotła. Jeżeli odpowiednie układy automatycznej regulacji nie radzą sobie
z ich przywróceniem do odpowiedniego
poziomu, to w ostateczności następuje nawet całkowite odstawienia kotła.
– Zabezpieczenia i blokady kotła to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie trzeba przewidzieć przy opracowywaniu
założeń dla automatyzacji. Chodzi o to,
by nie zniszczyć tego bardzo drogiego
urządzenia, którego awaria oznacza
ogromne straty, ale także nie narażać
na niebezpieczeństwo obsługujących
go osób – mówi Ryszard Konieczny –
kierownik działu projektowego automatyzacji urządzeń energetycznych Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu.
– Jako producent kotłów najlepiej wiemy,
w jakich warunkach mogą one funkcjonować. Ta wiedza zawarta jest w opracowanych przez nas założeniach dla
automatyzacji kotła i implementowana w aplikacjach systemu sterowania,
który czuwa nad pracą urządzenia kotłowego – dodaje.

 Tworzenie schematów
System zabezpieczeń jest jednym
z kilku elementów, na jakich opierają

się założenia dla automatyki i pomiarów kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej. – Najpierw trzeba opomiarować kocioł, czyli wskazać
parametry, jakie mają być mierzone –
wyjaśnia Konieczny. W tym celu powstaje tzw. schemat opomiarowania,
na którym pokazany jest kocioł i miejsca, w których będą mierzone jego parametry, takie jak ciśnienie, temperatura
czy przepływ. Jeżeli któryś z nich osiągnie niedopuszczalny poziom, operator
automatycznie jest o tym alarmowany,
system sterowania przeprowadza odpowiednie działania.

”

– Światowa
energetyka
powoli zmierza
w kierunku
rezygnacji
z sygnałów
analogowych
w obwodach
pomiarowych
i sterowniczych na
rzecz sygnałów
cyfrowych, czyli
rezygnacji
z tradycyjnych
kabli na rzecz
cyfrowych
magistrali
komunikacyjnych

Kolejnym elementem jest opracowanie schematów sterowania kotła.
Zapisane są w nich warunki, w jakich
może działać każde urządzenie wchodzące w jego skład, w jakich okolicznościach operator może włączyć lub
wyłączyć je ręcznie, a kiedy dzieje się
tak bezwzględnie, bez udziału człowieka. – Wszystkie urządzenia na kotłowni są w ten sposób nadzorowane.
To, jak zachowa się każde z nich projektowane jest właśnie w naszej pracowni – mówi Konieczny. Stworzenie
schematów sterowania urządzeniami

stanowi ok. 60% całej dokumentacji
automatyzacji kotła.
– Następną rzecz, jaką musimy zapewnić, to utrzymywanie odpowiednich
parametrów pracy kotła, czyli np. temperatury, czy też ciśnienia. Do tego służą tzw. układy automatycznej regulacji.
Wskazujemy w nich w jaki sposób i za
pomocą jakich urządzeń ma odbywać
się w kotle regulacja poszczególnych
jego parametrów, jak np. regulacja temperatury pary na wylocie – tłumaczy
Ryszard Konieczny.

 Bezpieczeństwo
najważniejsze

Pełna automatyzacja nie tylko ułatwia pracę kotła, ale przede wszystkim zwiększa niezawodność jego pracy
i stabilizuje wydajność. Dzięki systemowi zabezpieczeń można uniknąć wielu problemów spowodowanych przez
awarie. Zatrzymanie pracy kotła wiąże się z wymiernymi stratami związanymi z jego ponownym uruchomienie.
Już samo uszkodzenie kotła z powodu awarii jest finansową stratą, a jego
naprawa może oznaczać kolejną, nieprzewidzianą inwestycję. – W ciągu
20 lat pracy nie pamiętam, by doszło
do awarii spowodowanej zawodnością
automatyki. Były natomiast takie, które wynikały z błędu człowieka, gdy np.
symulowano działanie czujnika pomiarowego albo też deblokowano system
zabezpieczeń – przyznaje Konieczny.
– Bez automatyki trudno dziś wyobrazić sobie pracę kotła. Cała wiedza
związana z funkcjonowaniem technologii kotła jest zapisana w algorytmach
sterowania, regulacji i zabezpieczeń,
które są później implementowane w postaci oprogramowania komputerowego
systemu sterowania, obsługiwanego
przez operatora za pomocą najprostszych komend – podkreśla kierownik.

 Certyfikacja

to podstawa

Dlatego tak ważna jest nie tylko
precyzja opracowania algorytmów,
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ale także jakość elementów automatyki, dobranych do nadzoru i kontroli pracy kotła. – W średniej wielkości
kotle jest wykonywanych kilkaset różnego rodzaju pomiarów parametrów
technologicznych, a co za tym idzie,
potrzebnych jest przynajmniej kilkadziesiąt różnych siłowników, które powodują zmiany tych parametrów. Nie
zamawiamy każdego z tych urządzeń
indywidualnie, tylko zawieramy umowę
z jedną firmą, którą nazywamy generalnym realizatorem automatyki kotła.
Wskazujemy jej co musi nam dostarczyć, a ona w naszym imieniu podpisuje umowy z poszczególnymi poddostawcami – mówi.
W tej kwestii RAFAKO S.A. współpracuje jedynie z najlepszymi producentami, których wyroby posiadają
odpowiednie certyfikaty europejskie.
– Ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, podlegamy unijnym przepisom.
Jednym z ważniejszych są dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa urządzeń. Potwierdzeniem ich spełnienia
jest nadanie znaku CE wyrobowi wprowadzonemu na rynek. Każde urządzenie ciśnieniowe pracujące pod ciśnieniem powyżej 1 bara, które ma trafić
na rynek, musi spełniać dyrektywę ciśnieniową PED (Pressure Equipment
Directive). Dzięki odpowiedniemu systemowi zapewnienia jakości, RAFAKO S.A. uzyskało certyfikat spełnienia
wymagań dyrektywy PED na każdym
etapie wytwarzania urządzeń ciśnieniowym wg modułu H – najwyższego
z możliwych. Ponieważ znak zgodności
z dyrektywami CE musimy nadać całemu kotłowi, takie wymogi muszą też
spełniać wszystkie wchodzące w jego
skład elementy, przede wszystkim te,
które tworzą system zabezpieczeń –
wyjaśnia Konieczny.
Jednym z takich certyfikatów, którym firma kieruje się przy wyborze poddostawcy, jest certyfikat potwierdzający zgodność jego wyrobu z normą
zharmonizowaną EN-61508. Spełnienie tej normy skutkuje oznaczeniem
wyrobu znakiem SIL (z ang.: Safety
Integrity Level, w polskim tłumacze-

Układ automatycznej regulacji służy utrzymywaniu odpowiednich parametrów pracy kotła

niu: poziom nienaruszalności bezpieczeństwa), potwierdzający wysoki poziom niezawodności, znacznie wyższy,
niż standardowo. Tego typu certyfikaty
muszą posiadać urządzenia systemu
zabezpieczeń.
Pozostałe elementy automatyki
także muszą posiadać odpowiednie
certyfikaty zgodności z wymaganymi
w danej dziedzinie normami. Jak przyznaje Ryszard Konieczny, firmy, które nie mają odpowiednich znaków jakości nie są nawet brane pod uwagę.
– Projekty realizowane przez RAFAKO
S.A. są bardzo skomplikowanymi aplikacjami. Jeżeli mamy zabezpieczać
funkcjonowanie bloku energetycznego, wartego miliardy złotych, to musimy stosować elementy najwyższej jakości – podkreśla.

 Kierunki rozwoju branży
Zakres automatyzacji kotłów dla
energetyki zawodowej i przemysłowej
jest niezwykle szeroki i chyba trudno
wyobrazić sobie, by był jeszcze szerszy. Tak naprawdę wiele jednak zależy od rozwoju elektroniki i informatyki.
Światowa energetyka w tym zakresie
powoli zmierza w kierunku rezygnacji
z sygnałów analogowych w obwodach

pomiarowych i sterowniczych na rzecz
sygnałów cyfrowych, czyli rezygnacji
z tradycyjnych kabli na rzecz cyfrowych
magistrali komunikacyjnych. Taka magistrala za pomocą jednego przewodu
względnie światłowodu obsługuje cały
szereg urządzeń i elementów automatyki. Dzięki temu zmniejszają się koszty
inwestycyjne, związane z okablowaniem całego obiektu. – Takie rozwiązanie realizujemy już częściowo dla zagranicznego klienta. W Polsce trend ten
przebija się niezwykle powoli. Istnieje
obawa przed tym, co będzie, jeżeli ten
jeden przewód ulegnie uszkodzeniu. To
bardziej psychologiczny opór niż realne
zagrożenie – przyznaje Konieczny.
Automatyzacja ułatwia eksploatację całych bloków energetycznych. Na
obecnym etapie rozwoju jej środki są
w istocie przyjazne człowiekowi (z ang.:
user friendly). Nadrzędnym jej celem
jest bezpieczna eksploatacja urządzeń
kotłowych i unikanie zagrożeń dla obsługi, samego urządzenia i środowiska
naturalnego. Pod warunkiem jednak, że
człowiek nie będzie jej przeszkadzał.
Bo choć zwalnia go ona częściowo
z zastanawiania się nad poszczególnymi stanami eksploatacyjnymi kotła,
nie zwalnia z myślenia w ogóle.


Twój partner w automatyzacji procesu
Metso Automation jest globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań automatyzacji. Projektuje i wdraża
rozproszone systemy sterowania, aplikacje informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją oraz technologie
związane z aparaturą kontrolno-pomiarową dla Energetyki, Papiernictwa i Przemysłu procesowego.
Metso Automation Polska Sp. z o.o., ul.Kościuszki 1 c, 44-100 Gliwice +48 32 40 00 900
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energetyce nie ma miejsca nawet na najdrobniejsze błędy. Nie ma, bo
być nie może. Stawką jest tu ludzkie bezpieczeństwo. Dlatego tak ważna
jest odpowiednio prowadzona kontrola jakości elementów wykorzystywanych
w energetyce na każdym etapie ich produkcji. Jedna niepozorna rysa może
zniszczyć projekt wart setki milionów złotych. Jedna niedostrzegalna gołym
okiem skaza może doprowadzić do śmiertelnego zagrożenia.
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 Inspektorzy

– W zakładzie pracuje się na materiałach zakupionych przez służby zakupowe RAFAKO S.A. lub powierzonych
przez klientów. Czynności kontrolne rozpoczynamy więc od kontroli surowców
dostarczanych do produkcji. Sprawdzamy, czy ich właściwości fizyczne nadają się do dalszej obróbki. Badamy też,
czy dane deklarowane w atestach są
zgodne ze stanem faktycznym – mówi
Grzegorz Kaptur – dyrektor Biura Kontroli Jakości RAFAKO S.A., największego w Europie producenta m.in. kotłów
i części ciśnieniowych dla energetyki
zawodowej i przemysłowej. – Wyprodukowane przez nas elementy pracują później często w bardzo wysokich
temperaturach oraz pod dużym ciśnieniem. Niewykryta przez nas wada może doprowadzić do awarii całego bloku
energetycznego. Może się to wiązać
z ogromnymi stratami materialnymi oraz
z bezpośrednim zagrożeniem dla pracujących tam ludzi – dodaje dyrektor.
Grzegorz Kaptur przyznaje, że
kontrola jakości przy tego typu produkcji jest zajęciem niezwykle odpowiedzialnym, którego podjąć się mogą jedynie najwyższej klasy fachowcy,
posiadający odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Biuro Kontroli Jakości RAFAKO S.A. to zespół ponad 100
specjalistów. – Tempo pracy jest tu bardzo szybkie ze względu na sporą liczbę
zamówień. Inspektorzy jakości pracują
więc pod ogromną presją, także czasu. Sztuką jest tu nie tyle wykrycie jakiegoś defektu, czyli nieciągłości, ale
umiejętna ocena, czy z czymś takim
dany element może być przekazany
do dalszej obróbki, naprawiony czyli
doprowadzony do zgodności z wymaganiami czy też wycofany z produkcji.
Na przestrzeni lat połączenia spawane
zbadane przez naszych badaczy były
wielokrotnie sprawdzane przez inne
jednostki i nie przypominam sobie sytuacji, w której ocena dokonana w RAFAKO S.A. byłaby zakwestionowana –
twierdzi dyrektor Kaptur.

Praca podlegających mu inspektorów odbywa się w zasadzie na terenie
całego zakładu i dotyczy kontroli wielu
aspektów pracy RAFAKO S.A. W głównej mierze wynika to z faktu, że powstające tu elementy są sporych rozmiarów,
rzędu nawet kilkudziesięciu ton. – Nasi
inspektorzy są przydzieleni do poszczególnych brygad pracujących na halach
produkcyjnych. Tam dokonują odpowiednich kontroli i pomiarów – wyjaśnia
Franciszek Kampka, kierownik Działu
Kontroli Jakości w RAFAKO S.A. odpowiedzialny za kontrole międzyoperacyjne oraz odbiory końcowe na wydziałach produkcyjnych.

odpowiedzialność

w brygadach

”

Wyprodukowane
przez nas
elementy
pracują później
często w bardzo
wysokich
temperaturach
oraz pod dużym
ciśnieniem.
Niewykryta przez
nas wada może
doprowadzić
do awarii
całego bloku
energetycznego

 Badania na „jądrówce”
Jednak kontrola prowadzona jest
nie tylko na halach produkcyjnych, lecz
także w zakładowym laboratorium, jakiego nie powstydziłyby się nawet prestiżowe jednostki badawcze. Oprócz
wielu różnych i kosztownych urządzeń,
jako jedyne w Polsce rafakowskie laboratorium posiada akcelerator liniowy, czyli aparat rentgenowski służący
do prześwietlania bardzo grubych elementów ze stali, o grubości 90-500 mm.

– Został zakupiony ze względu na produkcję urządzeń dla energetyki jądrowej. Obecnie jest eksploatowany nieco
mniej, jednak w dalszym ciągu korzystamy z niego, ze względu na to, że
nasz zakład produkuje nietypowe, bardzo grube elementy – mówi Antoni Cieniek – specjalista badań radiograficznych z rafakowskiego laboratorium.
Budynek, w którym znajduje się akcelerator potocznie nazywany jest „jądrówką”. Jego moc jest tak potężna, że
wystarczy minuta napromieniowania, by
uśmiercić dorosłego człowieka. Oprócz
akceleratora, „jądrówka” wyposażona
jest też w inne aparaty rentgenowskie,
służące do prześwietlania stali o mniejszej grubości.

 Metody badań
Laboratorium RAFAKO S.A. podzielone jest na dwa zespoły: badań
nieniszczących oraz badań materiałowych i pomiarów. Pierwsze z nich, jak
już sama nazwa wskazuje, nie ingerują
w strukturę, czyli nie niszczą elementu, na którym są prowadzone. Istnieje
wiele ich rodzajów, od najprostszych,
czyli wizualnych, przez wykorzystujące
zjawiska fizyczne, takie jak kapilarność
i magnetyzm po stosowanie ultradźwięków i radiografii.
Badania materiałowe są już jak najbardziej niszczące. Testują fizyczne właściwości surowca, np. wytrzymałość
w temperaturze otoczenia oraz w podwyższonych temperaturach, udarność
w temperaturach od minus 196°C. Ich
zadaniem jest ocena, czy deklarowane w atestach parametry właściwości
materiału nie zmienią się podczas procesu obróbki termicznej po spawaniu
lub kształtowaniu elementu, a następnie w trakcie funkcjonowania elementu. – Zdarzały się sytuacje, że klient dostarczył nam materiały mieszczące się
w dolnym zakresie własności wytrzymałościowych zgodnie z wymaganiami
przedmiotowej normy, które po całym
technologicznym procesie jeszcze się
obniżały. Wówczas informujemy o tym
klienta oraz dostawcę materiału i przed-
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stawiamy naszą propozycję odnośnie
dalszego toku postępowania z danym
materiałem lub elementem – mówi Wiesław Kucia – kierownik Centralnego Laboratorium RAFAKO S.A.

 Certyfikaty i akredytacje

TECHNOLOGIE

Posiadanie tak rozwiniętej bazy doświadczalnej pozwala na opracowanie
indywidualnej metodyki badawczej. Od
ponad 20 lat z powodzeniem w zakładzie stosowana jest specjalistyczna
metodyka badań ultradźwiękowych
zwana „Tandem”, polegająca na wykorzystaniu dwóch sprzężonych głowic
fal ultradźwiękowych. Aby wykorzystywać takie badania, musimy wypracować metodykę badawczą, udokumentować całą procedurę i przedstawić ją
do zatwierdzenia zewnętrznej jednostce oceniającej – zapewnia kierownik Wiesław Kucia. Z dumą prezentuje

uzyskane przez laboratorium certyfikaty i akredytacje, dzięki którym badania
prowadzone w kierowanej przez niego
jednostce są uznawane tak w kraju, jak
i za granicą. Jednym z nich jest certyfikat zgodności z normą PN-ISO 17025,
nadany przez Urząd Dozoru Technicznego. Firmowe laboratorium należy też
do Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.
Między innymi dzięki rozbudowanemu systemowi kontroli jakości zakład
ma prawo posługiwania się znakiem
CE, czyli umieszczać go na swoich wyrobach bez konieczności poddania ich
ocenie zewnętrznej jednostki notyfikowanej i samodzielnie wystawiać odpowiednie certyfikaty. – Jak na razie nie
korzystamy z tej możliwości, przekazując to zadanie jednostce zewnętrznej,
wskazanej przez klienta. To dodatkowa
forma zabezpieczenia – wskazuje kierownik laboratorium.

 Bezcenne

doświadczenia

Posiadanie takiego laboratorium
w przypadku takiej firmy jak raciborska
spółka jest koniecznością z kilku względów. Przede wszystkim wymóg przeprowadzania odpowiednich badań wynika
z obowiązujących przepisów europejskiej dyrektywy ciśnieniowej – To również oczekiwania klientów, że będziemy
w stanie zapewnić im najwyższą jakość
naszych usług. Po drugie takie laboratorium, prowadzące badania w takim
zakresie, trudno spotkać w innych zakładach. Gdybyśmy nie dysponowali własnym zapleczem sprzętowo-badawczym,
musielibyśmy korzystać z usług wielu
różnych placówek. Byłoby to niezwykle
kosztowne i czasochłonne. Dzięki temu,
że mamy wszystko na miejscu, możemy
skupić się na naszych zadaniach – przekonuje Grzegorz Kaptur.
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Jacek Safuta, kierownik Działu Oceny Zgodności, koordynator JN 1433, specjalista wiodący ds. spajania metali, Urząd Dozoru Technicznego
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Z kolei deﬁnicja podana w normie PN-EN ISO 9000 określa
jakość jako „stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości
spełnia wymagania”, przy czym słowo „inherentny” oznacza
tkwiący w istocie czegoś, jako stała właściwość.
W praktyce dla celów kontroli jakości nie szukamy doskonałości,
ale obiektywnych, mierzalnych cech wyrobu, co ma zapewnić
zgodność z wymaganiami przepisów i norm, a w efekcie
bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia.
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Określenie wymagań odniesienia
zależy od zastosowania wytwarzanych
elementów. Dla elementów przeznaczonych do zabudowy w ramach napraw
i modernizacji urządzeń ciśnieniowych,
stosujemy przepisy ustawy o dozorze
technicznym [2].
Dla elementów przeznaczonych
do zabudowy w nowych urządzeniach
stosujemy przepisy dyrektywy ciśnieniowej [1].
Jednak ani ustawa o dozorze technicznym, ani też dyrektywa ciśnieniowa, nie precyzują szczegółów technicznych wytwarzania i oceny elementów.
W związku z tym, inwestor w porozumieniu z wytwórcą określa specyfikacje
techniczne, mające zapewnić zgodność
elementów z wymaganiami wymienionych przepisów. Odbywa się to na etapie projektowania urządzenia. W zależności od zastosowania są to normy
zharmonizowane z wymienioną dyrektywą, warunki techniczne dozoru technicznego lub inne uzgodnione między
stronami specyfikacje techniczne.
Wybór procedury oceny zgodności z wymaganiami odniesienia jest
możliwy tylko w zakresie dyrektywy
ciśnieniowej. Kotły energetyczne są
urządzeniami stwarzającymi duże zagrożenie i zaliczają się do najwyższej,
IV kategorii zagrożenia. W związku
z tym inwestorzy najczęściej wybierają do oceny zgodności procedurę,
określoną w dyrektywie jako moduł
G. Moduł ten nie pozwala wytwórcy
samodzielnie oceniać zgodności z wymaganiami, ale powierza czynności
kontrolne jednostkom notyfikowanym
do wspomnianej dyrektywy. Oznacza

to procedurę jednostkowej kontroli każdego wytworzonego elementu.
Podobna procedura stosowana jest
podczas oceny z wymaganiami przepisów ustawy.
Urząd Dozoru Technicznego pełni
zarówno rolę organu dozoru technicznego w rozumieniu przepisów ustawy,
jak również rolę jednostki notyfikowanej
do dyrektywy ciśnieniowej, wspomagającej wytwórcę w ocenie zgodności.
Przygotowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego polega na wyposażeniu ekspertów w odpowiednie
do zastosowania i nadzorowane oraz
wzorcowane przyrządy. Nadzorem
i wzorcowaniem w UDT zajmuje się
Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu.
Dysponowanie odpowiednim
personelem oznacza zapewnienie
odpowiedniej ilości i jakości ekspertów technicznych – specjalnie przeszkolonych inżynierów, posiadających
specjalistyczną wiedzę i autoryzację
w zakresie wymagań odniesienia, użytkowania wyposażenia pomiarowo-badawczego, procedur systemu zarządzania, stosowanych planów jakości
i sposobu raportowania. Personel ten
musi zapewnić bezstronność i zachowanie poufności. Jednak najważniejszy
jest prymat wiedzy nad dokumentami i zapisami oraz doświadczenia
z nadzoru nad eksploatacją urządzeń
energetycznych, sięgające w przypadku UDT niemal 100 lat. Jeżeli tak nie
jest, to ekspert pozostaje tylko urzędnikiem porównującym rzeczywistość
z wymaganiami odniesienia. A to bardzo niedoskonałe, minimalistyczne podejście do jakości, które w dłuższej perspektywie nie tylko nie prowadzi do
zadowolenia klienta, a może prowadzić
do niebezpiecznych uszkodzeń podczas eksploatacji urządzenia.
Współpraca wytwórcy (RAFAKO)
i strony trzeciej (UDT)
Podczas oceny zgodności eksperci UDT stosują procedury wewnętrzne,

funkcjonujące w systemie zarządzania
zgodnym z normą ISO 9001, normą
PN-EN ISO/IEC 17020 [4] oraz normą
PN-EN 45011 [5].
Kontrola Jakości RAFAKO stosuje
procedury oparte o własny system zarządzania jakością. Wynikowym dokumentem tych procedur są Plany Kontroli
i Badań łączące czynności wykonywane przez kontrolerów jakości RAFAKO
i ekspertów UDT, a także czynności
nadzoru inwestora.
Ponadto UDT jako organ dozoru
technicznego, ale również jako jednostka notyfikowana prowadzi proces
nadawania uprawnień spawaczy [6]
w certyfikowanym przez siebie Ośrodku Szkolenia. Badania niszczące i nieniszczące przeprowadza się w Laboratorium RAFAKO posiadającym uznanie
UDT, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC
17025:2005 [7].
Podsumowując działania obu naszych instytucji, można powiedzieć, że
mają one ten sam cel i uzupełniają się,
a jedynie przepisy prawa i wymagania
stawiane przez inwestorów stwarzają
wrażenie, że stoimy po przeciwnych
stronach barykady. W końcu celem
wspólnym i ostatecznym jest jakość,
która jakkolwiek definiowana, zawsze
służy bezpieczeństwu i zadowoleniu
klienta.
Literatura
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Proces oceny jakości, lub precyzyjniej oceny zgodności, wymaga:
 określenia wymagań odniesienia,
 wyboru procedury oceny,
 przygotowania wyposażenia pomiarowo-badawczego,
 dysponowania odpowiednim personelem,
 współpracy wytwórcy i strony trzeciej.
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Ciekłe mieszaniny
węglowodorów LPG
JAKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

TECHNOLOGIE

W

ytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej
w polskiej elektroenergetyce nadal bazuje
na dwóch podstawowych nośnikach: węglu
kamiennym i brunatnym. 20 elektrowni zawodowych
i 57 elektrociepłowni zainstalowanych na terenie
naszego kraju, do wyprodukowania około
35000 MW posiłkuje się paliwami kopalnymi. To
sprawia, iż około 96% polskiego zapotrzebowania
na energię pierwotną pokrywane jest przez stałe
paliwa kopalne, gdzie – wg różnych źródeł
informacji, 2,6% produkowanej mocy pochodzi
z węgla kamiennego, a 33,4% z lignitów. Jest to
ewenement w skali światowej, gdyż przeciętne
światowe zapotrzebowanie na energię pierwotną,
zaspakajane przez stale paliwa kopalne, wynosi
około 30%. Ciągle istniejąca w Polsce węglowa
monokultura, jest powodem dużej energochłonności
przemysłu. Stanowi również źródło zwiększonej
ilości emitowanego do atmosfery CO2, SO2 i innych
zanieczyszczeń, w porównaniu do innych paliw
kopalnych – ropy i gazu oraz w odniesieniu do
wartości energetycznej paliwa.

W

raporcie Polskiego Komitetu
Energii Elektrycznej (PKEE) zatytułowanym „ Wpływ proponowanych
regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju
energetyki wolnej od emisji CO2, na
bezpieczeństwo energetyczne Polski,
a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom
cen energii elektrycznej” w skrócie nazwanym „Raport 2030”, przeprowadzono analizę skutków unijnych regulacji na polską elektroenergetykę.
Według tego opracowania, elektrownie jądrowe okazują się opłacalne
ekonomicznie we wszystkich rozważanych scenariuszach polityki klimatycznej, przyjmując do rozważań cenę
uprawnienia na poziomie 20 euro za
tonę wyemitowanego CO2.
Elektrownie gazowe okazują się
również opłacalne w podobnych warunkach. Jednak przy rosnących cenach
gazu i wysokich cenach uprawnień, stają się niekonkurencyjne dla energetyki
jądrowej. W opinii autorów opracowania, bloki węglowe z kotłami nadkrytycznymi stanowią dominujący wybór
dla nowych elektrowni, w sytuacji braku
jasnej polityki redukcji emisji CO2.

Dotychczas największe zbiorniki na
LPG, produkowane przez wydział konstrukcji spawanych Huty Ferrum SA,
miały pojemność V1700 m3. Były to
zbiorniki dostarczone w 1999 r. na budowę terminalu GAS-POL’u w Gdańsku.

Fot. 3. Gotowy do transportu zbiornik
magazynowy LPG, przewidziany
docelowo do zakopcowania

Fot. 4. Jedne z największych zbiorników
LPG, produkowane w wytwórni
ZKS Ferrum S.A.
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Fot. 2. Etap końcowej prefabrykacji
zbiornika magazynowego LPG

Czynnikiem umożliwiającym aktywne działanie na rynku zbiorników, podnoszącym konkurencyjność Spółki, jest
możliwość przygotowania założeń projektowych i danych technicznych do
ofert oraz opracowania pełnej dokumentacji technicznej zbiorników.
Sekcja projektowa jest w stanie wykonać ocenę zgodności dokumentacji
zewnętrznej na zgodność z dyrektywą,
współpracować z klientami lub biurami
projektów obsługującymi naszych klientów, sprawować nadzór techniczny nad
realizacją projektu, a także współpracować z jednostkami notyfikowanymi
(UDT, TÜV czy DNV).

Fot. ZKS Ferrum S.A.

Fot. ZKS Ferrum S.A.

Fot. 1. Prefabrykacja płaszcza zewnętrznego zbiornika LPG

Fot. ZKS Ferrum S.A.

Działania w branży energetycznej
to zdecydowanie działania długoterminowe. Skutki decyzji podejmowanych
obecnie w oparciu o bieżące potrzeby,
zostaną zweryfikowane dopiero po kilku, czy kilkunastu latach.
Podobnie jest w tzw. „małej energetyce”, zawsze obecnej przy swej
wielkiej, zawodowej siostrze. Trendy
związane z poszukiwaniem bardziej
ekonomicznych i bardziej ekologicznych technologii produkcji energii cieplnej i elektrycznej są czynione. Parafowanie konwencji z Kioto sprawiło, iż
poszukiwanie nowych technologii i źródeł energii, o mniejszej uciążliwości produkcyjnej dla środowiska naturalnego,
stało się wszechobecne. Prymat, jaki
w naszej elektroenergetyce zawodowej
nadal dzierżą kopaliny stałe, jako nośniki energii w małej elektroenergetyce,
zostaje podważany przez alternatywne
źródła energii, takie jak: biomasa, energia wodna, energia wiatrów, słoneczna
czy coraz częściej i coraz chętniej wykorzystywana – energia niesiona przez
mieszaniny węglowodorów, takich jak:
propan-butan, czy gaz ziemny.
Dystrybucja tychże mieszanin węglowodorów dla odbiorców indywidualnych wygodniejsza jest w formie ciekłej
i związana jest z koniecznością posiadania zbiorników magazynowych z odpowiednim osprzętem, dla wytwórni
zbiorników na ciekłe gazy (nazwanych
z angielskiego LPG i LNG), dla ZKS
Ferrum S.A. pojawiło się kolejne, nowe wyzwanie związane z koniecznością sprostania wysokim wymaganiom
odbiorcy końcowego.
ZKS Ferrum S.A. – wiodący producent cylindrycznych zbiorników magazynowych, dopracował w swojej szerokiej ofercie produkcyjnej, typoszereg
zbiorników magazynowych różnej pojemności. Spółka posiada doświadczenie w produkcji zbiorników o dużej
pojemności, tj.: 54, 100, 200, 250, 300
i 600 m3, także zbiorniki o pojemności
V1500 m3. Zbiorniki dostarczaliśmy dla
ORLEN-GAZ Sp. z o.o. w Szczecinie
(3 szt.), a także dla PKN ORLEN SA
w Płocku (3 szt.).
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Fot. ZKS Ferrum S.A.
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Fot. 5. Zbiorniki LPG o pojemności V1500 m3 w trakcie montażu

Największe inwestycje biegnące
w polskiej energetyce zawodowej, ciągle oparte są o kopalne paliwa stałe i typoszereg kotłów podkrytycznych ze skojarzonymi z nimi turbinami parowymi.
Największy obecnie budowany
w Polsce blok energetyczny o mocy 858 MW w Elektrowni Bełchatów,
jest blokiem opartym o kocioł nadkrytyczny firmy ALSTOM. Nowobudowany w Elektrowni Łagisza II kocioł CFB
460 MWe, pracujący w oparciu o technologię firmy Foster Wheeler, jest największym na świecie nadkrytycznym
kotłem fluidalnym.
Pozostałe i dotychczas pracujące w Polsce bloki energetyczne nie
przekraczają mocy 500 MWe. Zaplanowane do 2020 r. nowe inwestycje
będą oparte o jednostki współpracujące z turbinami o mocy do 440 do
1000 MWe.

Fot. ZKS Ferrum S.A.
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Niestety zapotrzebowanie rynku
na zbiorniki LPG ma charakter sezonowy. Wynika to między innymi z cyklu realizacji inwestycji i uwarunkowań
sezonu budowlanego przy tego typu
inwestycjach, mocno uzależnionych
chociażby od warunków pogodowych.
Posadowienie zbiorników na wcześniej
przygotowanych leżniach czy fundamentach, możliwe jest zwykle dopiero w drugim kwartale roku i kończy się
zwykle jesienią.
Odmianą zbiorników magazynowych na płynne gazy są zbiorniki kriogeniczne na ciekły gaz ziemny (LNG).
Dynamicznie rozwijający się rynek ciekłego gazu ziemnego w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych,
a ostatnio również w Rosji, jest interesującą dla Spółki niszą. Niestety jeszcze nie do końca rozpoznaną i wymagająca analizy.

Fot. 6. Baza magazynowa zbiorników LPG w trakcie instalowania

Elektroenergetyka zawodowa wraz
z urządzeniami do produkcji, transformowania i przesyłu energii elektrycznej
i/lub cieplnej jest szerokim rynkiem dla
wysoko zaawansowanych technologicznie producentów podstawowych
i pomocniczych urządzeń. Mała energetyka, poszukująca alternatywnych
nośników energii coraz częściej i coraz chętniej zwraca się w kierunku ciekłych mieszanin węglowodorów, w tym
LPG i LNG.
Naprzeciw wyzwaniom polskiej
energetyki, ale również technologii, wychodzi znany producent między innymi
zbiorników magazynowych na ciekłe
mieszaniny węglowodorów ZKS Ferrum S.A., który w oparciu o podpisane
kontrakty realizuje produkcję największych zbiorników alternatywnych.
Zdobyte w trakcie wieloletniej prefabrykacji wielkogabarytowych zbiorników
magazynowych LPG doświadczenia
i zaufanie odbiorców końcowych, zaowocowało dla ZKS Ferrum S.A. szeregiem zleceń produkcyjnych. Wysoko
zaawansowana technologicznie produkcja zbiorników magazynowych spełniających zalecenia Dyrektywy Europejskiej,
jest obecnie realizowana na terenie wytwórni ZKS Ferrum S.A. Zdobywane doświadczenia na realizowanych projektach oraz referencje zbierane w ciągu
ostatnich lat, pozwalają mieć nadzieję,
iż w trakcie przebudowy polskiej energetyki, związanej z dostosowywaniem jej
do parafowanych zobowiązań międzynarodowych, ZKS Ferrum S.A. będzie
aktywnym uczestnikiem procesu.
Wysokie wymagania jakościowe
realizowane w trakcie procesu wytwórczego, są najlepszym świadectwem
wysokich kwalifikacji zatrudnionej kadry
inżynieryjno-technicznej i poszczególnych pracowników zakładu. Na liście
polskich wytwórni, między innymi wielkogabarytowych zbiorników magazynowych LPG, niezaprzeczalnie jedną
z czołowych pozycji zajmuje wielokrotnie sprawdzony w ekstremalnych produkcjach ZKS Ferrum S.A. z siedzibą
w Katowicach.
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Sorbenty
do oczyszczania gazów spalinowych
w energetyce

– część I

N

Obecnie, ze względu na rozwój wymagań związanych z ochroną środowiska
naturalnego wynikających z regulacji prawnych Unii Europejskiej, a także ze
względu na optymalizację procesu spalania paliw, usuwaniu podlega szerszy
zakres substancji zanieczyszczających, takich jak: ﬂuorki (HF), tlenek siarki (SO3),
chlorowodór (HCl), dioksyny czy metale ciężkie.
W tej sytuacji niektóre technologie wywodzące się z innych sektorów, takich
jak pozyskiwanie energii z odpadów (waste to energy) lub spalanie odpadów
przemysłowych, mogą być zastosowane w energetyce spełniając bardziej
rygorystyczne wymagania. Oferta techniczna jest dość szeroka. Od ﬁltrów
ze złożem stałym, po suchą sorpcję z ﬁltrem tkaninowym oraz cały szereg
technologii łączonych – hybrydowych.

TECHNOLOGIE

a przestrzeni lat w energetyce stosowano różne technologie oczyszczania
gazów spalinowych. Najczęściej używane są metody mokre wykorzystujące
reagenty bazujące na związkach wapnia. Wśród nich najchętniej wybierany jest
kamień wapienny ze względu na niskie koszty i wysoką skuteczność w usuwaniu
SO2. Skuteczność usuwania SO2 zależy od konstrukcji instalacji oraz od
reaktywności sorbentu bazującego na Ca++.
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W

artykule przedstawiono technologie, sorbenty i ich skuteczność
w oparciu o zgromadzone doświadczenia i rzeczywiste dane.

 Technologie
Tradycyjnie technologie oczyszczania gazów spalinowych (FGT) dzieli się
na trzy ogólne kategorie: mokre, półsuche (półmokre lub Spray Dry) oraz
suche.
Każda z technologii posiada swoje
zalety i wady, dlatego nie można mówić
o dobrym lub złym systemie. Należy
raczej dążyć do osiągnięcia jak najkorzystniejszego kompromisu w zależności od miejscowych uwarunkowań.

wych, gdyż posiadają one wyraźne zalety. Oprócz zgodności z obowiązującymi limitami i wysokiej elastyczności
stosowania, prowadzą one również do
obniżenia kosztów inwestycji i eksploatacji, niskich nakładów na personel.
Oparte są również na prostych zasadach i charakteryzują się konstrukcją
oszczędzającą przestrzeń. Produkt
końcowy jest suchy.

wziąć pod uwagę zużycie energii i konserwację pomp cyrkulacyjnych, wentylatorów ciągu wymuszonego, oczyszczalni ścieków, itp.
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, można powiedzieć, że metoda
sucha jest zdecydowanie najbardziej
opłacalna. Zużycie energii jest minimalne, w porównaniu z rozpylaczem obrotowym lub mokrą płuczką wieżową.

 Analiza porównawcza

 Koszt związany
z reagentami

technologii - założenia
ogólne

Aby dokonać wyboru technologii,
należy wziąć pod uwagę wiele różnych
parametrów. W opracowaniu ograniczono się do kilku najważniejszych.

Mokre technologie oczyszczania
gazów spalinowych są głównie stosowane do odsiarczania gazów spalinowych w elektrowniach. Gazy spalinowe są schładzane poniżej temperatury
punktu rosy w celu skroplenia i rozpuszczania danego gazu kwaśnego w roztwór. Następnie roztwór ten jest poddawany zabiegom mającym na celu
utrzymanie jego pH i oddzielenie substancji zanieczyszczającej poprzez wytrącenie nierozpuszczalnych soli, z reguły siarczanu wapnia (gipsu).
W technologiach półsuchych zawiesina mleka wapiennego jest wprowadzana do strumienia gazów spalinowych. Dzięki temu gazy spalinowe są
schładzane poprzez odparowywanie
wody do temperatury 130-180°C. Produkty reakcji są oddzielane jako suchy
proszek za pomocą filtra znajdującego
się w dalszej części ciągu.
W przypadku technologii suchych,
do strumienia gazów spalinowych
wprowadzany jest sorbent w postaci
proszku (technologia filtra tkaninowego) lub gazy przepuszczane są przez
stałe złoże sorbentu (technologia filtrów ze złożem stałym – PBF) w temperaturach od 120 do 240°C. Technologie suche stały się standardem
w nowoczesnym oczyszczaniu gazów
spalinowych w procesach przemysło-

 Koszt inwestycji
Ogólnie uznaje się, że metody mokre są zdecydowanie najdroższą inwestycją, w przeciwieństwie do technologii suchych, które wymagają jedynie
prostego urządzenia wprowadzającego sorbent i taniego reaktora połączonego z układem filtracyjnym. Metoda
półmokra wymaga użycia specjalnego
rozpylacza, który jest bardzo skomplikowanym i drogim urządzeniem. Reaktor również musi posiadać idealną konstrukcję, aby proces był jak najbardziej
skuteczny bez większych problemów
technicznych.
Technologie na
wylocie z instalacji

Nakład inestycyjny
Koszty związane z reagentami

TECHNOLOGIE

 Krótki opis technologii

Kamień wapienny
wprowadzany do
kotła

MOKRA

PÓŁMOKRA

SUCHA

Rys. 1. Przebieg nakładu inwestycyjnego
i kosztów związanych z reagentami
(sorbent + składowanie odpadów)

 Koszt eksploatacji –
obsługa techniczna
i zużycie energii przez daną
technologię
Mokre płuczki wieżowe generują najwyższe koszty eksploatacji, jeśli

Największą zaletą systemu mokrego jest na pewno możliwość użycia stosunkowo taniego reagenta (kamienia
wapiennego). Warto dodać, że stosując
metodę mokrą można uzyskać zbywalny produkt uboczny, czyli gips.
System półmokry jest droższy pod
względem reagenta i odpadów. Wymaga on wykorzystania wapna hydratyzowanego otrzymywanego poprzez
hydratyzację wapna palonego, które
jest droższe od kamienia wapiennego,
a także ze względu na czynnik nadmiaru w granicach od 20 do 50% (wyrażony jako współczynnik stechiometryczny). Ponadto, wytworzone odpady są
trudniejsze do zagospodarowania, co
jest również uzależnione od ich jakości
i lokalnych warunków.
Procesy suche mogą być tanie (adsorbent wprowadzany jako kamień wapienny do kotła lub wykorzystujące reaktor ze złożem stałym) lub stosunkowo
drogie (wapno hydratyzowane wykorzystywane do suchej sorpcji). Charakterystyka procesów sugeruje duży czynnik nadmiaru (reakcja gaz-ciało stałe),
a w konsekwencji dużą ilość odpadów
kłopotliwych w zagospodarowaniu.

 Normy emisyjne
i standardy
w przyszłości

Należy dokonać wyraźnego podziału odnośnie standardów emisyjnych na:
obecnie obowiązujące normy prawne oraz przyszłe wymagania bazujące
na dokumentach referencyjnych BREF
(dokumenty referencyjne dotyczące

nr 5/2008

Równolegle do zwiększających się
wymagań przewiduje się zwiększenie
zróżnicowania jakości paliwa, ze względu na konieczność zabezpieczania źródeł oraz waloryzowania szerokiej gamy
paliw (paliwo pochodzące z odpadów,
węgiel o wysokiej zawartości siarki, biomasa, itd.). W rezultacie wachlarz substancji zanieczyszczających ulegnie
zwiększeniu, a ich ilości będą się bardziej wahać.
W konsekwencji system oczyszczania gazów spalinowych, który był
idealnie dopasowany do warunków lokalnych 10 lat temu, może okazać się
niewystarczający w niedalekiej przyszłości. Istnieją różne sposoby na przezwyciężenie tego problemu. Można
całkowicie zastąpić starą technologię
nową wraz ze wszystkimi możliwymi
opcjami. Rozwiązanie to stwarza jednak problem przydzielania środków
oraz daje minimalne korzyści środowiskowe, a więc nie zawsze okazuje
się odpowiedni. Alternatywnym rozwiązaniem jest zainstalowanie dodatkowych urządzeń kompatybilnych z już
istniejącymi oraz ograniczenie kosztu
inwestycji poprzez użycie absorbentu
o dostosowanej jakości.

 Analiza porównawcza
poszczególnych
technologii

Tradycyjna analiza porównawcza
technologii odsiarczania gazów spa-

linowych z lat 90., oparta na czterech
kryteriach: koszt inwestycji, koszt konserwacji i eksploatacji, koszt związany z adsorbentem (produkt i produkty uboczne) oraz oczekiwania co do
skuteczności usuwania kwaśnych gazów spalinowych, może zostać przedstawiona za pomocą wykresu radarowego (rys. 2). Na wykresie przedmiot
zainteresowania jest oznaczony wartością od 0 do 4, czyli od bardzo złej
oceny do bardzo dobrej. Jasno z niego
wynika, że metoda mokra była preferowaną technologią jeśli chodzi o skuteczność usuwania, koszt eksploatacji
i koszt sorbentu. I rzeczywiście, przy
dużych ilościach SO2 względy te były
głównym przedmiotem zainteresowania, a także konieczne w przypadku
dużej instalacji.
Na rysunku 3 uwzględniono wpływ
dwóch innych wymagań, aby sprostać
rozwojowi paliw i norm:
 usuwanie szerokiego wachlarza
kwaśnych substancji zanieczyszczających; potencjalna dodatkowa
inwestycja: elastyczność procesu,
 usuwanie mikro-zanieczyszczeń
(HCl, HF i rtęci lub dioksyn).
W tym względzie metoda mokra
zdaje się być mniej atrakcyjna, a procesy suche zyskują pewne zalety.
Najlepszym kompromisem powinien być suchy proces spełniający poniższe kryteria:
 wydajność usuwania kwaśnych zanieczyszczeń, jak w przypadku metody mokrej,
 zdolność usuwania dioksyn,
 elastyczność, jak w przypadku metody suchej,
 elastyczność i łatwość przystosowania do wielu substancji zanieczyszczających, jak w przypadku
metody suchej,
 niski koszt ogólny reagenta (łącznie z produktem ubocznym), jak w
przypadku mokrej metody bazującej na kamieniu wapiennym,
 niskie koszty eksploatacji i konserwacji, jak w przypadku metody suchej.

Usuwanie kwaśnych
zanieczyszczeń
4
3
2
1

Inwestycja

Reagenty

Koszty eksploatacji

Główne kryterium akceptacji
Skala atrakcyjności w oczach użytkownika
od 0 = bardzo zła, do 4 = bardzo dobra

Sucha
Półmokra
Mokra

Rys. 2. Analiza porównawcza technologii
oczyszczania gazów spalinowych oparta
na 4 kryteriach
Usuwanie kwasu
4
3
Inwestycja

2

Dioksyny

1
0

Koszt eksplotacji

Suchy

Elastyczność

Reagenty

Pół mokry
Mokry

Rys. 3. Analiza porównawcza technologii
oczyszczania gazów spalinowych oparta
na 6 kryteriach
Usuwanie kwaśnych
zanieczyszczeń
4
3

Inwestycja

2

Dioksyny

1
0

Koszt eksploatacji

Elastyczność

Reagenty
Pół mokra
Mokra
Sucha HRH

Rys. 4. Analiza porównawcza technologii
oczyszczania gazów spalinowych oparta
na 6 kryteriach, uwzględniająca metodę
suchą wykorzystującą wysokoreaktywne
wapno hydratyzowane HRH

Z powyższego jasno wynika, że proces suchy bazujący na wysokoreaktywnym wodorotlenku wapnia, byłby
najlepszym kompromisem pod warunkiem uzyskania wyższej skuteczności,
a w rezultacie zmniejszenia ilości produkowanych odpadów.
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najlepszych dostępnych technik) i lokalne wymagania. Przewidywane kierunki, w których będą rozwijały się normy, wymagają zwrócenia uwagi na dwa
aspekty:
 aspekt jakościowy oczyszczania
gazów spalinowych – ograniczenie dotyczące kolejnych substancji zanieczyszczających: HCl, HF,
mikro zanieczyszczenia takie jak:
dioksyny, furany i metale ciężkie
(Hg, Cd, itp.),
 aspekt ilościowy – ograniczenie poziomu emisji każdej z substancji zanieczyszczających.
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Transformatory

TPC

z układem zabezpieczenia bezpiecznik/rozłącznik
– część II

 Przypadek francuski

TECHNOLOGIE

Wszystkie nowe podstacje instalowane w środowisku wiejskim są obecnie wyposażone w transformator „TPC”
(Transformateur Protection Coupure).

 Zabezpieczenie wstępne
z prostymi bezpiecznikami
W latach 80. działy badań i rozwoju francuskiej grupy Electricité de
France (EDF) wyraziły chęć stosowania tzw. „Postes Socles” (transformatory z podstawą), które to miały wbudowane proste bezpieczniki średniego
napięcia zanurzone w oleju. Uznano, że
bezpieczniki linii napowietrznych narażone są na czynniki zewnętrzne i nie są
pewnym zabezpieczeniem. Mogą ulegać częstym przestawieniom na skutek przypadkowych podmuchów wiatru.
Duże dostawy transformatorów „Postes

Socles” zaczęły się w 1988 r. i osiągnęły liczbę 40 000 jednostek zainstalowanych w sieci (12 000 dostarczyła firma
TRANSFIX).
Pierwsze kroki dość szybko pokazały swoje ograniczenia, głównie z następujących powodów:
 nadal zbyt częste były zakłócenia
na średnim napięciu,
 w trosce o jakość dystrybucji oddzielono galwanicznie system od
sieci zasilającej (oddzielenie takie
konieczne jest w razie awarii, by
nie uszkodzić odbiorników niskiego napięcia),
 uszkodzenia powstające w transformatorach czasami były zbyt
słabe, by wyzwolić bezpieczniki
(zwarcia jednofazowe zwykle uruchamiają zabezpieczenie o kolejności składowej zerowej podstacji
WN/SN).

 Dlaczego „TPC”?
Po niszczących skutkach pamiętnej wichury z 1999 r. Francja nie mogła czekać z decyzją o przyspieszeniu
budowy linii kablowych wysokiego napięcia w środowiskach wiejskich. Nie
wykluczono badań nad większą niezawodnością transformatorów rozdzielczych (w wyniku tych badań powstał
sprzęt łączący izolatory przepustowe
z transformatorem TPC). Tymczasem
zmianom regulacyjnym uległy normy
międzynarodowe opisujące stacje prefabrykowane (CEI 61330 z 1995 r.,
a dziś CEI 62271-202). Międzynarodowa norma o Stacjach Prefabrykowanych głosiła wówczas, że „należy
zapewnić ludziom najwyższy poziom
bezpieczeństwa”. Jak zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa podstacji wiejskich, jak w przypadku miejskich podstacji, kiedy brak obwodu
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 Działanie przy
wysokoenergetycznych,
wielofazowych, awariach
wewnętrznych
Trzy bezpieczniki z wybijakiem
(wskaźnikiem zadziałania) są zanurzone w oleju, połączone z wyłącznikiem,
który poprzez złącze mechaniczne, powoduje wyłączenie wszystkich trzech
faz nawet, jeśli tylko jedna z nich jest
uszkodzona.

obecnie we francuskich sieciach, ponad 15 000 z nich pochodzi od firmy
TRANSFIX).

 Rozwiązanie TPC
TRANSFIX

 Zasady
Wraz z rozpoczęciem swojego projektu w 1995 r., firma TRANSFIX zdefiniowała wskazówki dotyczące jego
rozwoju:
 wszystkie elementy funkcji zabezpieczania i wyłączania muszą być
obecnie używane oraz łatwo dostępne,
 złożenie mechanizmu urządzenia
dokonuje się w całości w fabryce,
a działanie każdej jednostki bada
się indywidualnie jeszcze przed
wbudowaniem do transformatora,
 aby transformator zachował swoją niezawodność przez cały okres
użytkowania oraz aby uniknąć niepożądanego jego wyłączenia, musi
on zachować prostotę i niezawodność. Dlatego też zrezygnowano
z umieszczenia w misie olejowej
urządzenia nadciśnieniowego
i czujnika poziomów.
Wyprodukowany przez TRANSFIX system TPC jest odpowiedzią na
wszystkie rodzaje uszkodzeń. System
uwzględnia wszystkie rodzaje uziemienia punktu zerowego, w tym cewkę kompensującą Petersena.

Umieszczony w obwodzie uziemionym wybijak działa na mechaniczne
rozłączenie prądów wynoszących zaledwie kilka amperów. Oryginalną cechą tego systemu jest układ izolacyjny
części ruchomej, który zapewnia, że
prąd jednofazowy nie może przepłynąć
inaczej niż przez wybijak w obwodzie
uziemionym.

 Ocena wiarygodności
Podczas wstępnej procedury akceptacyjnej 30 pierwowzorów (o mocy od 50 kVA do 630 kVA) pozytywnie
przeszło laboratoryjne próby niszczące
w laboratorium LEP Renardières (w Fon-
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średniego napięcia stacji przekaźnikowej („MV Ring Main Unit”) w obudowie nie zezwala na zabezpieczenie
poprzez wyłącznik bezpiecznikowy?
Czy trzeba było inwestować w sprzęt
w takim samym stopniu w środowisku wiejskim, co miejskim oraz systematycznie stosować cały mechanizm
w sytuacjach, gdy istotne były tylko
funkcje zabezpieczające (oraz te związane z manewrowaniem sprzętem)?
Gdyby ze względów ekonomicznych
zignorowano względy bezpieczeństwa
w środowisku wiejskim, można byłoby stwierdzić, że istnieje jakaś różnica
między prawnymi i moralnymi przedsięwzięciami względem ludności wiejskiej
pracowników, a przedsięwzięciami podejmowanymi w środowisku miejskim.
Pojawienie się transformatorów „TPC”
rozwiało te wątpliwości oraz doskonale
wpasowało się w plany grupy Electricité De France, by zaangażować swoje
wysiłki w rozwój zrównoważony. Już
w 1994 r. Electricité De France, wyraziła potrzebę sformułowania oferty przetargowej, co w sensie funkcjonalnym
doprowadziło do ostatecznego sformułowania specyfikacji HN 52 S 24. Treść
tego dokumentu była wykorzystywana
wielokrotnie w 2004 r. w ramach normy IEC 60076-13 i dziś stosuje się ją
w wielu różnych krajach. Masowa produkcja transformatorów TPC zaczęła
się w 2000 r. i osiągnęła rytm produkcyjny 10 000 urządzeń rocznie (około
50 000 urządzeń jest zainstalowanych

 Działanie przy
niskoenergetycznych
awariach wewnętrznych
(takich jak na przykład
zwarcie jednofazowe)
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tainebleau koło Paryża), jak wspomniano w paragrafie 2. W ciągu ostatnich
sześciu lat, grupa Electricité de France
potwierdziła trwałość systemu TPC poprzez procedury próbne – powtarzając,
zgodnie z normą, te same próby niszczące (około pięciu urządzeń pobieranych
jest, co roku z zasobów TRANSFIX-u).
W lutym 2004 r. TRANSFIX postanowił
zwiększyć swoje kompetencje na arenie międzynarodowej. Zademonstrował
więc skuteczność transformatorów TPC
w duńskim laboratorium w Arnhem (raporty 240-04, 241-04, 242-04, 243-04).
Głównym celem programu było, między
innymi ostateczne potwierdzenie zachowania się urządzenia podczas zwarcia
jednej fazy (raport 241-04). Oceny wiarygodności powiększyły się w ten sposób o dodatkowy dowód zgodny z IEC
60076-13!
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reklama

 Pierwszy krok:

 Podsumowanie

Jeden z rodzajów szeroko rozpowszechnionej stacji wiejskiej ma wbudowany klasyczny transformator oraz
tablicę rozdzielczą niskiego napięcia.
Wymagania rynku i rozwój technologii
doprowadziły do zastąpienia klasycznego transformatora systemem TPC,
działającym przy takich samych wartościach znamionowych.

System „TPC” w dużym stopniu
wspomaga respektowanie norm międzynarodowych dla stacji prefabrykowanych zarówno w postaci merytorycznych, jak i pisemnych przepisów.
Funkcja zabezpieczenia stanowi kolejny
naturalny krok do przodu, będący wynikiem zastosowania wtykowych izolatorów przepustowych. Celem tej innowacji było zmniejszenie ryzyka awarii na
połączeniach sprzężonych sieci średniego napięcia. Skoro system TPC już
teraz przyczynia się do unowocześnienia podstacji montowanych u dołu słupów, to właśnie unowocześnienie modeli dla sieci kablowych otworzy drzwi
dla jeszcze bardziej nowoczesnych zastosowań.


udoskonalenie
transformatorów
montowanych u dołu
słupów
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Rola służb
REMONTOWYCH
– część II
C
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hcąc pokusić się o określenie właściwej roli służb remontowych, wskazać
należy po pierwsze na potrzebę profesjonalizmu. Polityka remontowa
winna być budowana i realizowana z wykorzystaniem jak najlepszych praktyk
i posiadanej wiedzy, w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu. W ramach tych
idei, wydaje się nieuniknione i wręcz konieczne, zdeﬁniowanie i wyposażenie
służb remontowych w skuteczne narzędzia planowania i utrzymania infrastruktury
(jako przykład warto podać metodę planowania remontów SDM). Jednakże
samo wyposażenie to za mało. Potrzebna jest dokładna znajomość tych narzędzi
i ich konsekwentne stosowanie.

S

ukcesu nie zagwarantuje wiedza
pobieżna, musi być ona na poziomie eksperckim. Stosując metody,
które z założenia winny być obiektywne, dbać należy o zachowanie tego
obiektywizmu. Istotne jest też kompleksowe zarządzanie majątkiem. Odstępstwo od tej reguły prowadzi do
powstawania wyalienowanych obszarów, a w konsekwencji do braku kontroli nad infrastrukturą.
Jeśli oczekujemy zatem optymalizacji jakiegokolwiek wskaźnika, związanego z utrzymaniem infrastruktury,
przyjąć powinniśmy zasadę „wszystko

albo nic”. Występowanie stanów pośrednich zakłóca kwestię zarządzania
ryzykiem eksploatacji majątku.
Kompleksowość, o której mowa,
przejawia się u samej podstawy dążeniem do pełnej inwentaryzacji, a równocześnie do ciągłej minimalizacji ilościowej utrzymywanego majątku. Może to
zbyt oczywiste, ale utrzymywać należy
tylko ten majątek, który jest niezbędny,
szczególnie w kontekście procesów
operacyjnych przedsiębiorstwa.
Takie podejście wymusza konieczność ciągłej oceny przydatności infrastruktury technicznej, również przy

udziale kreatorów spoza środowiska
remontów. Jakiekolwiek działania winny być bezwarunkowo sprowadzone
do czynności istotnych i potrzebnych.
Przy okazji warto zastanowić się przez
chwilę nad wzajemną relacją remontów
i wymiany urządzeń. Aspekt ten jest
niewątpliwie wdzięcznym polem dla
analiz techniczno-ekonomicznych. Aby
zaakcentować ten wątek, proponuję
rozważyć chociażby tezę: „nie wymieniać urządzeń na nowsze, wymieniać
na lepsze…”.
Duża część doświadczonej kadry
remontowej posiada bogaty zasób nie-
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nia statystyk remontowych jest typowanie remontów planowanych w kolejnych
kampaniach remontowych.
Warto w odniesieniu do kluczowej
infrastruktury technicznej postawić tezę
o konieczności minimalizowania remontów nieplanowanych i przenoszeniu ich
do sfery działań planowanych. Zalecenie takie rodzić może szereg pytań,
chociażby o granice jego stosowania.
Granice, bezpośrednio oddziaływujące
na koszty utrzymania majątku.
Jeśli przyjąć, że wskaźnikiem dobrze ilustrującym skuteczność prowadzonej polityki remontowej jest
awaryjność urządzeń, to czy można
bezkrytycznie założyć, że przeznaczenie większych pieniędzy na remonty
planowane na pewno doprowadzi do
obniżenia wartości wskaźnika?
Czy jest zasadne dążenie do osiągnięcia zerowej awaryjności? Trudno
oprzeć się pokusie rozwinięcia tego
interesującego aspektu w kolejnych
rozważaniach dotyczących tematyki
utrzymania infrastruktury technicznej.
Kwestia ta znajduje odzwierciedlenie
np. w metodzie RCM (Reliability Centered Maintenance – utrzymanie ukierunkowane na niezawodność).
Prace remontowe winny być precyzyjnie zaplanowane i realizowane zgodnie z założonymi harmonogramami. Realizacji prac musi towarzyszyć wnikliwa
kontrola, autoryzowana przez służby
odpowiedzialne za stan techniczny majątku. I to stwierdzenie zasługuje na
miano fundamentalnego założenia polityki remontowej. Brak profesjonalnego
i wymagającego nadzoru prac zespołu
stwarza realne zagrożenie niepowodzenia kampanii remontowej. System
nadzoru winien być połączony z precyzyjnym zdefiniowaniem oczekiwanych
standardów realizacji prac remontowych, a towarzyszyć powinien mu czytelny system konsekwencji za odstępstwa od żądanych standardów.
Warto dołożyć starań, aby ewentualne konsekwencje miały charakter nieuchronny i aby nie stanowiły świadomej
alternatywy dla konieczności dotrzymywania standardów jakościowych. Aby

takie podejście okazało się skuteczne
i mogło przynosić zamierzone efekty,
potrzebne jest zrównanie oczekiwań
w stosunku do wykonawców prac remontowych z wymaganiami w stosunku
do dozoru, odpowiedzialnego za właściwą jakość prac.
Nie sposób pominąć w rozważaniach konieczności oceny skuteczności
prowadzonej polityki remontowej. Oceny połączonej z jej ewentualnymi korektami. Przy okazji warto zauważyć, że
takie podejście gwarantuje zgodność
z ideą ciągłego doskonalenia, krzewioną przez zarządzanie jakością, zgodnie
z normami ISO.
Przeprowadzona dyskusja pozwala
na podjęcie próby sformułowania „DEKALOGU SŁUŻB REMONTOWYCH”,
określającego zbiór ich podstawowych
zadań i przekładającego się na kwestię
roli służb w przedsiębiorstwie.
DEKALOG:
Kreować politykę remontową;
Działać profesjonalnie; Kompleksowo zarządzać infrastrukturą techniczną; Gromadzić i wykorzystywać
najlepszą wiedzę fachową; Przyjąć
odpowiedzialność za powierzony
majątek; Angażować się w tworzenie budżetów i projektowanie przepływów pieniężnych; Prowadzić
i wykorzystywać statystyki remontowe; Kształtować właściwą relację
pomiędzy remontami planowanymi
i nieplanowanymi; Precyzyjnie planować i właściwie realizować zaplanowane prace remontowe; Oceniać
i weryfikować realizowaną politykę
remontową.
Podsumowując, pragnę sformułować stwierdzenie, że w zasadzie chodzi o to, by w zakresie polityki remontowej, służby remontowe formułowały
jak najbardziej atrakcyjną ofertę dla zarządzających przedsiębiorstwem, będącą równocześnie zbiorem wytycznych
zarówno dla samych służb remontowych jak również dla służb utrzymania ruchu.
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zinwentaryzowanej wiedzy technicznej.
Jedną z ról służb remontowych jest pozyskiwanie, weryfikowanie, upowszechnianie w stosowaniu i równocześnie archiwizowanie tej wiedzy. Może to następować
np. za pośrednictwem odpowiednich
procedur, czy też instrukcji eksploatacji.
Wiedza ta jest przykładem bezcennych
często wartości, których nie da się wycenić w kategoriach finansowych. Z wiedzą
wiąże się odpowiedzialność. Odpowiedzialność za stan infrastruktury technicznej winna być przywilejem i obowiązkiem
służb technicznych.
Aspekt przyjęcia odpowiedzialności
za eksploatowane urządzenia to bezdyskusyjna alternatywa dla podejścia
typu „zajmować się” lub „nadzorować”
stan techniczny majątku.
Pasją służb remontowych winny
być remonty! Trudno chyba o bardziej
przejrzystą i jednoznaczną maksymę.
Aby hasło to mogło się zrealizować,
trzeba polubić technikę i polubić remonty. Zasadnym wskaźnikiem takiego zaangażowania jest zwykła troska o urządzenia, przejawiająca się w codziennej
dobrej robocie. Odpowiedzialność za
majątek winna zaznaczać się również
poprzez czynny udział w kreowaniu
budżetów i przepływów pieniężnych.
Prace remontowe stanowią częstokroć
poważne wyzwanie dla możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Warto
pamiętać o tym już na etapie budowania harmonogramów realizacji prac
i związanych z nimi wydatków.
Kolejnym ważnym aspektem jest
konieczność prowadzenia statystyk
remontowych, a w szczególności statystyk usterek i awarii . Statystyki takie mogą stanowić źródło nieocenionej wiedzy pod warunkiem, że będą
właściwie zarządzane. Zarządzanie to
winno sprowadzić się w zasadzie do
udzielenia odpowiedzi na pytania: jakie
informacje rejestrować oraz jak i w jakim celu je wykorzystywać? I w tym
przypadku przestrzegać należy zasady
optymalizacji zbieranych danych. Optymalizacji postrzeganej przez pryzmat
reguły niezbędnego minimum. Jednym
z przykładów konkretnego wykorzysta-
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akład Metalurgiczny ALSTOM Power
Sp. z o.o. w Elblągu (dawny ABB
Zamech Ltd) działa na rynku od 60 lat.
Firma wzbogaca asortyment produkowanych
odlewów oraz doskonali techniki ich
wytwarzania. Sprawdzone metody produkcji
i rozległa wiedza technologiczna poparte
najnowocześniejszym wyposażeniem,
umożliwiają produkcję skomplikowanych
odlewów dla energetyki. Klienci fabryki
to m.in. Alstom, General Electric, Skoda,
Siemens czy Hitachi.
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Firma swoje podwoje otworzyła
w 1948 r., rozpoczynając produkcję
odlewów ze staliwa. W 1971 r. uruchomiono produkcję w nowym budynku
odlewni i zwiększono możliwości wytwarzania odlewów staliwnych o ciężarze jednostkowym do 25 t. W 1974 r.
zakład ruszył z produkcją odlewów do
turbiny 18K360, a w 1982 r. uruchomiono wydział obróbki mechanicznej.
Kilka lat później wykonano odlew do
turbiny gazowej GT13, w 1994 r. wyprodukowano pierwszy kadłub turbiny
gazowej GT24.
W 2002 r., w celu zwiększenia zdolności jednostkowej odlewni staliwa do
60 t, poszerzenia asortymentu oferowanych gatunków materiałowych, a także
dla osiągnięcia podwyższonych parametrów jakościowych wytwarzanych
odlewów, wdrożono proces wtórnej
metalurgii ciekłej stali w pieco-kadzi.
Była to odpowiedź na obserwowane zwiększone zapotrzebowanie rynku
na tego rodzaju odlewy, w tym w grupie
ALSTOM. W ubiegłym roku ruszyła budowa odlewni żeliwa o możliwościach
produkcji odlewów o ciężarze jednostkowym 15-60 t. Inwestycję planuje się
uruchomić w I kwartale 2009 r.
W bieżącym roku firmie udało się
zwiększyć możliwości wytwarzania odlewów staliwnych do 70 t.

 Produkty
W ofercie zakładu znajdują się staliwne odlewy do turbin gazowych, parowych i wodnych, a także elektrowni
nuklearnych o ciężarze jednostkowym
od 3,5 do 70 t. Zaawansowana technologia komputerowa umożliwia opracowywanie dokumentacji przesyłanej
drogą elektroniczną w postaci rysunków lub brył. Nowoczesne oprzyrządowanie szeroko wykorzystywane jest
w całym procesie produkcyjnym odlewów: od opracowania dokumentacji
technicznej poprzez symulację procesów odlewniczych, sterowanie komputerowe i monitoring procesu produkcyj-

nego, aż po kontrolę jakości odlewów
i statystyczne metody kontroli jakości
procesów.

 Inwestycje
Największą inwestycją Zakładu Metalurgicznego ostatnich lat jest budowa
odlewni żeliwa. W wyniku realizacji tego projektu nastąpi poszerzenie asortymentu oferowanych wyrobów o odlewy
z żeliwa sferoidalnego o ciężarach jednostkowych od 15 do 60 t. Przyczyni
się to do wzrostu wartości sprzedaży
o 30%. Odlewy z żeliwa przeznaczone
będą głównie dla energetyki, także odnawialnej, takiej jak elektrownie wiatrowe. Roczna zdolność produkcyjna ma
wynieść 6 tys. t.

”

Największą
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Metalurgicznego
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Powstająca fabryka zostanie wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia wykorzystywane w odlewnictwie,
do których należą: elektryczne piece
indukcyjne do topienia żeliwa, stacja
sferoidyzacji żeliwa, system sporządzania, dystrybucji i regeneracji mas
formierskich oraz piec do obróbki cieplnej. W możliwie najszerszym zakresie
urządzenia będą wyposażone w nowoczesne systemy numerycznego sterowania. Ochrona środowiska zostanie
zapewniona przez odpowiednie instalacje odpylające i wygłuszające. Wartość
realizowanego projektu wynosi około
120 mln zł. Ze względu na wysoki stopień innowacyjności Zakład Metalurgiczny złożył wniosek o dofinansowanie
tego projektu w kwocie ponad 35 mln zł
ze środków Europejskiego Funduszu
Strukturalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka prowadzonego

przez PARP (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). W odlewni żeliwa pracę znajdzie ponad 200 osób.
W celu zapewnienia obsady kadrowej
Zakład Metalurgiczny podjął długofalową współpracę z Zasadniczą Szkołą
Zawodową Nr 1 w Elblągu. W ramach
współpracy otwarto klasę technikum
o specjalności Technik Odlewnik oraz
policealną Technik Mechanik o specjalności odlewnictwo. Najlepsi absolwenci
znajdą pracę w odlewni żeliwa.

 Ochrona środowiska
O tym, że firma jest przyjazna środowisku mogą świadczyć liczne, zrealizowane inwestycje proekologiczne.
W kwietniu 2006 r., zostały oddane do
eksploatacji: stacja regeneracji masy
formierskiej z odzyskiem piasku chromitowego oraz zmodernizowany system odpylania. Nowo uruchomiona
stacja regeneracji masy formierskiej
umożliwia odzysk z procesu produkcyjnego około 80% piasku chromitowego (wcześniej używany był wyłącznie nowo zakupiony) oraz ograniczenie
formierskiej masy odpadowej średnio
z 1 500 t do 500 t rocznie. Podobnie
jak przed realizacją inwestycji, całość
formierskiej masy odpadowej znajduje
zastosowanie przy utwardzaniu dróg.
Modernizacja systemu odpylania objęła
wymianę odpylaczy mokrych na suche
filtry tkaninowe w stacji przerobu mas
formierskich oraz w kabinie upalania
proszkowego. Zmiana technologii odpylania z mokrej na suchą przyczyniła
się do zwiększenia sprawności filtrowania średnio z 80% do 98%. W ramach
tej inwestycji odlewnię wyposażono
w urządzenie do granulacji odseparowanych pyłów, które wykorzystywane
są w budownictwie drogowym jako wypełniacz mas asfaltowych.
W 2007 r. zakończono projekt „Redukcja emisji niezorganizowanej w budynku odlewni staliwa”. W ramach tego projektu zmodernizowano istniejącą
instalację odpylającą elektryczne piece
łukowe i pieco-kadż do wytapiania stali,
zwiększając ponaddwukrotnie jej wydaj-
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ność. Wybudowano kabinę i instalacje
odpylające na stanowiskach upalania
nadlewów. W rezultacie realizacji inwestycji uzyskano zmniejszenie emisji
niezorganizowanej w hali produkcyjnej
o około 75%. Ze względu na znaczący, pozytywny wpływ na środowisko,
wszystkie trzy projekty uzyskały dofinansowanie z sektorowego Programu
Wzrost Konkurencji Przedsiębiorstw,
prowadzonego przez Unię Europejską
i NFOSiGW. Łączna wartość dotacji
wyniosła około 6 mln zł. tj. 50% wartości projektów.

 Sukcesy

TECHNOLOGIE

Wszystkie kolejne osiągnięcia w rozwoju firmy nie byłyby możliwe bez ciągłego podnoszenia kwalifikacji wszystkich grup pracowników. Podejmowane
studia zawodowe, podyplomowe, MBA

jak również specjalizacja w uprawnieniach zawodowych stały się obowiązkiem każdego z pracowników niezależnie od jego miejsca w organizacji.
Na poczet dotychczasowych sukcesów firmy należy zapisać wykonanie
w 2008 r. największego odlewu w historii Zakładu Metalurgicznego. Do 2007 r.
firma specjalizowała się w wytwarzaniu staliwnych odlewów o masie do
60 t. Dużym wyzwaniem dla elbląskiej
odlewni było przyjęcie zamówienia na
wykonanie staliwnych odlewów średnioprężnego korpusu turbiny (SP) dla
elektrowni jądrowej Flamanville 3, realizowanego na zlecenie grupy ALSTOM.
Korpus turbiny składa się z dwóch odlewanych części, każda o masie przekraczającej 70 t. Operację odlewania
dolnej części korpusu, poprzedzoną
wytopieniem 150 t stali, przeprowadzono w dniu 26 stycznia 2008 r. Do zala-

nia formy użyto trzech kadzi, z których
dwie miały pojemność 60 t, a jedna
40 t. Istotne było utrzymanie temperatury ciekłej stali na poziomie 1565°C
we wszystkich kadziach przed przystąpieniem do zalewania formy. Proces
wytapiania stali i jej zabiegów rafinacyjnych trwał 12 godzin. Zalewanie dolnej
części korpusu SP przeprowadzono
w warunkach granicznych możliwości
techniczno-produkcyjnych Zakładu Metalurgicznego. Zakończony sukcesem
proces był poprzedzony realizacją niezbędnych zadań inwestycyjnych i pracami z zakresu R&D.
Zalanie pilotażowego odlewu jest
pierwszym krokiem elbląskiej odlewni
w kierunku poszerzenia oferty o dostawę odlewów o masie jednostkowej do
80 t, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb energetyki jądrowej.
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