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Zielona energia w przemyśle 
– to się opłaca
Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że energia warunkuje rozwój gospodarczy 
i cywilizacyjny świata. Obecnie pozyskuje się ją głównie z paliw kopalnych, jednak 
coraz większą rolę zaczynają odgrywać odnawialne źródła energii (OZE), które mają 
tę przewagę nad swoimi konwencjonalnymi (nieodnawialnymi) odpowiednikami, że 
są nieszkodliwe dla środowiska i niewyczerpane. To swego rodzaju studnia bez dna, 
z której czerpanie pozwala osiągnąć wiele korzyści, w tym redukcję emisji gazów cie-
plarnianych, dywersyfikację dostaw energii oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energe-
tycznego na skutek zmniejszonej zależności od rynków paliw kopalnych. Nic dziwnego 
więc, że kraje UE, w tym również Polska, kładą coraz większy nacisk na zwiększenie 
udziału OZE w strukturze produkcji. 

Oczywiście niezwykle ważny jest też aspekt finansowy. W przypadku zakładów 
przemysłowych szczególnie dotkliwie jest odczuwany każdorazowy wzrost cen ener-
gii – wszak przemysł to jeden z najbardziej energochłonnych sektorów gospodarki. 
W dobie rosnących cen energii OZE może być zatem dla przemysłu tańszą alterna-
tywą, pozwalającą sporo zaoszczędzić. O zastosowaniu zielonej energii w przemyśle 
oraz korzyściach z tym związanych piszemy na łamach najnowszego numeru specjal-
nego, przygotowanego wspólnie przez redakcje magazynów Control Engineering Polska 
oraz Inżynieria i Utrzymanie Ruchu. Zapraszamy do lektury.
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Nie od dziś wiadomo, że zasoby 
surowców energetycznych się 
kurczą: ze złóż węgla będzie 

można korzystać jeszcze przez prawie 
220 lat, eksploatacja gazu ziemnego 
trwać będzie ponad 60, a ropy nafto-
wej wystarczy na 30–40 lat [1]. Ponadto 
przemysł poszukuje sposobów na ograni-
czenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczęd-
ności finansowych. Nie bez znaczenia 
są też strategie banków ograniczających 
finansowanie dla projektów i firm nazna-
czonych tzw. śladem węglowym, a także 
pierwsze przymiarki unijnych instytu-
cji dotyczące znakowania towarów pod 
względem rodzaju energii, przy użyciu 
której zostały wyprodukowane [2]. Odna-
wialne źródła energii siłą rzeczy stają się 
dla przemysłu realną perspektywą.

Przepisy i normy 
Najważniejsze akty prawne regulujące 
funkcjonowanie OZE to:

 →  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne [3],

 →  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odna-
wialnych źródłach energii [4],

 →  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grud-
nia 2018 r. w sprawie promowania stoso-
wania energii ze źródeł odnawialnych [5]1.

Aktualne są również normy: ogólne, jak 
PN-EN ISO 50001:2018-09 [6], oraz 
szczegółowe (odnośnie do paneli fotowol-
taicznych, biopaliw stałych itd.). 

W związku z dynamicznym rozwojem 
technologii OZE przepisy są na bieżąco 
formułowane i modyfikowane. 

Energia słoneczna
Energię słońca można przekształcić 
w energię elektryczną dzięki zastosowaniu 
ogniw fotowoltaicznych.

Odnawialne 
źródła energii 
w przemyśle
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię oraz 
kurczącymi się zasobami paliw kopalnych przemysł potrzebuje 
dla nich alternatywy. Stanowią ją odnawialne źródła energii
(OZE), m.in. słońce, wiatr, ziemia, biomasa, woda. Ich wyko-
rzystanie pozwala na ograniczenie emitowania zanieczyszczeń, 
obniżenie kosztów wyprodukowania i poboru energii, 
a także częściowe uniezależnienie się od jej pierwotnych 
nieodnawialnych nośników.

Aleksandra Solarewicz

 1  Szczegółowe przepisy unijne i ich ewolucja opisane są na stronie Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/
sheet/70/energia-ze-zrodel-odnawialnych
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↗  Instalacja fotowoltaiczna w Skandynawii. Przykład pozyskiwania energii elektrycznej 
na potrzeby zakładów przemysłowych.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/70/energia-ze-zrodel-odnawialnych
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Zakład przemysłowy to ogromne 
przestrzenie i powierzchnie, a więc ide-
alne miejsce do montażu paneli foto-
woltaicznych. Mogą one być ułożone na 
dachu lub na elewacji hali produkcyjnej, 
co ogromnie obniża koszty konstrukcji 
wspornych. W razie potrzeby zwiększa się 
moc paneli, instalując je np. jako zada-
szenie parkingu, a także stosując panele 
ruchome, śledzące słońce (czyli ruchome 
powierzchnie, obracające się zgodnie 
z kątem padania promieni słonecznych).

Takie instalacje fotowoltaiczne na 
dachach hal produkcyjnych i magazy-
nowych są popularne na świecie. Naj-
większe powstały oczywiście w krajach 
o dużym nasłonecznieniu, czyli w Indiach 
i Stanach Zjednoczonych. Właśnie w ame-
rykańskim Reno (stan Nevada) powstaje 
fabryka baterii litowo-jonowych „Giga-
factory 1” [7]. Po całkowitym ukończeniu 
budowy będzie to największa tego typu 
inwestycja na świecie o mocy zainstalo-
wanej 70 MW, która produkowaną ener-
gię będzie w całości wykorzystywać na 
własne potrzeby. 

W Polsce dachowe instalacje fotowol-
taiczne przemysłowe już pracują w Cze-
chowicach-Dziedzicach na dachu firmy 
EHN (instalacja fotowoltaiczna ma moc 
480 kW), a także w Rudzie Śląskiej, gdzie 
na dachu zbiornika wody należącego do 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów (GPW) zbudowano instalację 
o mocy 311 kW. 

Wadą energetyki słonecznej jest zależ-
ność ilości pozyskanej mocy od cyklu 
dziennego i rocznego. 

Energia wiatrowa
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Ener-
getyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki 
zachwala opłacalność tego biznesu, 
zarówno w ramach przyfabrycznych 
farm wiatrowych, jak i kontraktów dłu-
goterminowych zakładów przemysło-
wych z dostawcami zewnętrznymi. Oce-
nia, że w obu przypadkach energia z wia-
tru w sposób trwały, a nie tylko interwen-
cyjny wpływa na zmniejszenie rachunków 
za prąd. Serwis poświęcony OZE Gramw-
zielone.pl relacjonuje: „Pierwszą tego 
typu umowę długoterminową zawarła 
fabryka silników Mercedes-Benz w Jawo-
rze ze spółką obrotu VSB Energie Odna-
wialne. Choć jej warunki handlowe pozo-
stają tajemnicą, to eksperci PSEW wska-
zują na możliwość obniżenia w ten spo-
sób rachunków nawet o kilkanaście zło-
tych za megawatogodzinę, spodziewając 
się lawiny podobnych kontraktów w przy-
szłości” [2]. Z energii wiatru korzystają 
fabryki Nestle i Unilever. Własną farmą 
wiatraków dysponuje Ikea, również dzia-
łająca na terenie naszego kraju: „W Pol-
sce już dzisiaj ślad węglowy Ikea jest cał-
kowicie neutralizowany. Turbiny wia-

trowe będące własnością Ikea produkują 
więcej energii elektrycznej niż zużywamy 
w Polsce na potrzeby własne” – komen-
tuje w wywiadzie dla Gramwzielone.pl 
Mariusz Podgórski, kierownik ds. energii 
i klimatu, Ikea Retail Polska [2]. 

Można jednak wymienić także wady 
energetyki wiatrowej: wymaga ona spo-
rych inwestycji, a jej efektywność zależy 
od ukształtowania terenu, na którym 
stoi fabryka, i warunków wiatrowych. 
W związku z tym dostawy energii elek-
trycznej mogą być nieciągłe. 

Energia geotermalna
Jest to energia zgromadzona w skałach, 
wodach i parach, na głębokości do kilku 
kilometrów. Jej zastosowanie ma trzy 
zasadnicze kierunki: 

 →  bezpośrednie wykorzystanie energii ciepl-
nej pochodzącej z wnętrza ziemi,

 →  wykorzystanie ciepła ziemi jako tzw. dol-
nego źródła dla pomp ciepła, 

 →  przetwarzanie na energię elektryczną.

Istnieją również systemy „kaskadowe”. 
Polegają one na tym, że gorąca para lub 
woda stopniowo oddają ciepło w kolej-
nych fazach, np. począwszy od produk-
cji energii elektrycznej, poprzez centralne 
ogrzewanie, a na ogrzewaniu suszarni lub 
basenów kończąc.

W przemyśle energia geotermalna 
używana jest głównie do ogrzewania 
i suszenia (np. drewna) oraz chłodzenia 
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↘  Do inwestycji w geo-
termię zachęca 
powszechna dostęp-
ność i niskie koszty 
eksploatacyjne. 
Na zdjęciu: insta-
lacje geotermalne 
w Kalifornii.
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↗  Turbiny wiatrowe mogą produkować więcej 
energii, niż wynosi zapotrzebowanie zakładu.
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(w powiązaniu z pompami ciepła). Naj-
większymi zakładami stosującymi ener-
gię geotermalną są: suszarnia ziemi w pół-
nocnej Islandii oraz zakład papierniczy 
w Nowej Zelandii. Energia geotermalna 
z powodzeniem może być stosowana do 
napędzania turbin parowych. Wody geo-
termalne są również przydatne w chłod-
nictwie, przy użyciu tzw. absorpcyjnych 
pomp ciepła. 

Krajem przodującym w geotermii 
jest Islandia, gdzie ponad połowa ener-
gii pochodzi z tego źródła, a prawie 90% 
pomieszczeń ogrzewanych jest przez 30 
geotermalnych systemów centralnego 
ogrzewania. Dzięki bezpośredniemu uży-
ciu energii geotermalnej można zaosz-

czędzić nawet ok. 11,4 mln ton paliwa 
umownego (ton of oil – toe) w ciągu roku. 

Opłacalność geotermii zależy jednak 
od głębokości odwiertu i temperatury 
wody. Na pewno do inwestycji w geo-
termię zachęca powszechna dostępność 
i niskie koszty eksploatacyjne. Jednak ist-
nieją też wady produkowania energii na 
skalę przemysłową:

 →  choć jest szeroko rozpowszechniona, nie 
wszędzie łatwo ją pozyskiwać. W Pol-
sce wody geotermalne znajdują się pod 
powierzchnią blisko 80% terytorium, ale 
eksploatację utrudniają warunki wydoby-
wania i wysokie koszty budowy instalacji;

 →  istnieje ryzyko przemieszczenia się złóż 
geotermalnych;

 →  niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 
atmosfery, a także wód powierzchniowych 
i głębinowych przez szkodliwe gazy, jed-
nym z których jest siarkowodór (H2S), 
oraz minerały. Elektrownie geotermalne 
powinny więc kontrolować ilości emito-
wanego siarkowodoru, sulfatów, pyłów 
i innych zanieczyszczeń;

 → problemem może być również korozja rur.

Energia biomasy
Terminem biomasa określane są stałe lub 
ciekłe substancje pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego, pozyskiwane z produk-
tów, odpadów i pozostałości z produk-
cji rolnej i leśnej, a także z części pozo-
stałych odpadów, które ulegają biodegra-
dacji. Zasoby biomasy są w Polsce, na tle 
innych OZE, największe, a ich wykorzy-
stanie, w porównaniu z pozostałymi OZE, 
dominujące we wszystkich sektorach 
energetycznych kraju. 

Biomasa jako ekologiczny surowiec 
energetyczny może być zużywana przez 
elektroenergetykę zawodową (w tym rów-
nież w procesie współspalania z węglem). 
Służy do wytwarzania energii:

 →  elektrycznej w silnikach iskrowych lub 
turbinach,

 → cieplnej w przystosowanych kotłach,
 →  elektrycznej i cieplnej w układach skoja-
rzonych.

Jak podaje Krzysztof Sala, w 2015 r. 
w Polsce było kilka instalacji wytwarza-
jących energię tylko ze spalania biomasy.
Były to m.in. ZE PAK w Koninie czy ko-
cioł Spółki Tauron Jaworzno III. Najwięk-
szy w Polsce tego typu kocioł znajduje 
się w Elektrowni Połaniec. Zastosowana 
w nim jednostka o mocy 205 MW sta-
nowi największy na świecie blok energe-
tyczny opalany w 100% biomasą pocho-
dzącą ze zrębków drzewnych (80%) 
i odpadów rolniczych (20%). Koszt inwe-
stycji wyniósł ok. 1 mld zł. Blok może 
wyprodukować energię, która wystarczy-
łaby do zasilenia 600 tys. gospodarstw 
domowych i stanowi ok. 25% krajowej 
produkcji prądu z paliwa biomasowego. 
Inwestycja umożliwiła obniżenie emisji 
CO2 o ponad 1,2 mln ton rocznie [8]. 

Polska biomasa jest także eksporto-
wana do Niemiec i spalana przez tam-
tejsze elektrownie. Jak wylicza Krzysztof 
Sala, import polskiego drewna do Niemiec 
osiągnął w 2012 r. poziom 1,17 mln ton, 

Jacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric na Klaster Polski, Czech i Słowacji 

OZE – efektywna alternatywa

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) zużycie 
energii elektrycznej w Polsce wzrosło w 2018 r. o blisko 1,7% i osią-
gnęło najwyższy poziom w historii – niemal 171 TWh. W ubiegłym 
roku import netto energii elektrycznej do Polski osiągnął najwyż-
szy poziom w historii – 5,7 TWh. Pobity został tym samym rekord 
sprzed ponad 30 lat. Prognozy nie są optymistyczne – od 2023 r. 
w polskim systemie energetycznym będzie brakować ok. 1000 MW, 
aż do 2035 r., kiedy będzie to już 13 000 MW energii – wynika 
z raportu PSE o zapotrzebowaniu na energię w latach 2016–2035. 

Jednocześnie będziemy musieli wdrożyć unijne regulacje, według których do 2020 r. 
emisja dwutlenku węgla ma zostać zmniejszona o 20%. 

Dalszy rozwój energetyki odnawialnej jest nieunikniony. Jak wskazują prognozy, 
odnawialne źródła energii będą w coraz większym stopniu koegzystować z paliwami 
kopalnymi, konkurując o udział w miksie energetycznym, a do 2030 r. generatory sło-
neczne i akumulatory będą stanowić ok. 50% wszystkich nowych instalacji podnoszą-
cych ilość dostępnej mocy. Globalna moc paneli fotowoltaicznych pod koniec 2017 r. 
wynosiła 405 GW. Jeśli dodać do tego szacunki analityków z ubiegłego roku, okaże się, 
że w światowym systemie elektroenergetycznym w fotowoltaice jest już ponad 0,5 TW 
mocy. Jak szacuje Bloomberg, w 2018 r. zainstalowano na świecie instalacje fotowolta-
iczne o łącznej mocy 109 GW – w 2019 r. może paść rekord na poziomie 141 GW. 

Kolejnym alternatywnym źródłem energii zyskującym na znaczeniu będzie energia
wiatrowa. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) źródła odna-
wialne mogą stać się dla przemysłu pewną i tańszą alternatywą. Dowodem mają być 
aukcje dla mocy wiatrowych z listopada 2018 r., podczas których cena zakontraktowa-
nej energii nie przekraczała 200 zł/MWh. Co ciekawe – jak wskazuje PSEW – dla bloków 
węglowych koszt wytwarzania jest o ponad połowę większy, rzędu 350 zł/MWh. 

Polski przemysł nie jest w stanie uchronić się przed globalnymi trendami doty-
czącymi ograniczania emisji dwutlenku węgla i rozwoju odnawialnych źródeł ener-
gii. 2019 r. będzie stał pod znakiem wypracowania długoterminowej metody zabezpie-
czenia stałego poziomu cen energii w celu redukcji ich udziału w całkowitych kosztach 
gospodarki.



 Energia 2019 5

podczas gdy jeszcze kilka lat wcześniej 
było to przeciętnie ok. 150 tys. ton rocz-
nie. Taka sytuacja jest wynikiem dopusz-
czania do spalania w niemieckich elek-
trowniach i elektrociepłowniach drewna 
pełnowartościowego, które jest impor-
towane z Polski. Sala dodaje, że w Pol-
sce spalanie drewna pełnowartościowego 
zostało zakazane po protestach branży 
drzewnej wskazującej na wzrost cen 
drewna spowodowany rosnącym popytem 
generowanym przez branżę energetyczną. 

W czasopiśmie „Problemy Inżynierii 
Rolniczej” podano diagnozę, że w przy-
szłości biomasa będzie stosowana na 
większą skalę, przez kogenerację (wytwa-
rzanie energii elektrycznej i ciepła w jed-
nym procesie), a także trigenerację 
(wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła 
i chłodu w jednym procesie). Rozwiązania 
te – w opinii Krzysztofa Sali – mogą zna-
cząco wpłynąć na poprawę wykorzysta-
nia dostępnych zasobów biomasy w Pol-
sce. Popularność biomasy wynika przede 
wszystkim z jej powszechnej dostępności 
i niskiej ceny oraz przydatności w zakre-
sie zagospodarowania odpadów. Trudny 
jest natomiast proces jej pozyskiwania 
z surowców. Biomasa ma też niską war-
tość energetyczną w stosunku do jed-
nostki objętości. Trudno się ją transpor-
tuje i magazynuje, a stosowanie niesie ze 
sobą ryzyko dla urządzeń, m.in.:

 →  niszczenie urządzeń grzewczych związane 
z tzw. korozją wysokotemperaturową, 

 →  obniżenie sprawności i wydajności kotłów, 
 →  spiekanie i aglomeracja popiołów (deflu-
idyzacja złoża fluidalnego), 

 →  tworzenie się osadów na powierzchniach 
konwekcyjnych [8].

Hydroenergetyka 
Wykorzystuje energię wody do napędzania
siłowni wodnych. Siłownie zamieniają tę
pracę za pomocą specjalnych mechanizmów 
i turbin na energię elektryczną. Energia 
elektryczna powstaje również dzięki spię-
trzeniu wody w zaporach wodnych. 

Energię wodną wykorzystuje się do na-
pędzenia maszyn (m.in. przez turbinę lub
koło wodne), wymaga to jednak bardzo
rozbudowanej infrastruktury (łącznie z za-
porami, które wraz z powstającymi przy 
nich zbiornikami wodnymi zajmują ogrom-
ne obszary) i nowoczesnych technologii, 
które mogą obniżyć koszty inwestycji. 

Wyróżnia się elektrownie:
 → z naturalnym dopływem wody;
 →  regulacyjne, czyli zbiornikowe – wyposa-
żone są w specjalny zbiornik wodny, w któ-
rym wyrównywane są okresowe zmiany 
w ilości płynącej wody;

 →  przepływowe (bezzbiornikowe) – ilość 
wyprodukowanej energii zależna jest od 
ilości wody płynącej w rzece w określo-
nym czasie;

 →  szczytowo-pompowe – budowane są mię-
dzy dwoma zbiornikami wodnymi – gór-
nym i dolnym. Taka konstrukcja pozwala 
na kumulację energii, kiedy nie jest ona 
bardzo potrzebna (woda znajduje się wów-
czas w górnym zbiorniku), i wydalanie 
jej w momencie dużego zapotrzebowania 
(spuszczanie wody ze zbiornika górnego 
do dolnego przy użyciu turbin wodnych). 

Kolejny podział elektrowni dotyczy ich 
mocy:

 →  duże elektrownie, gdzie minimalna moc 
wynosi 10 MW,

 →  małe elektrownie, produkujące energię 
o mocy od 200 kW do 10 MW,

 → mikroelektrownie o mocy poniżej 200 kW.

Największa elektrownia wodna na świe-
cie znajduje się na granicy Brazylii i Para-
gwaju, na zaporze Itaipu na Paranie. Do 
największych elektrowni wodnych w Pol-
sce zalicza się elektrownię wodną we 
Włocławku, elektrownię przepływową 
w Porąbce oraz Zespół Elektrowni Wod-
nych Solina-Myczkowce.

Energia wodna jest tańsza od paliw 
kopalnych oraz energii jądrowej i jest to 
jej wielka zaleta. Czas uruchomienia elek-
trowni wodnej do uzyskania pełnej mocy 
zajmuje jedynie kilkadziesiąt sekund. 
Może więc ona stanowić alternatywę na 
wypadek awarii dużej elektrowni kon-
wencjonalnej. W przeszłości już zdarzało 
się, że prąd z małych elektrowni wod-
nych służył do rozruchu elektrowni ciepl-

↖  Trzcina cukrowa wykorzystywana do produk-
cji biopaliw
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↘  Elektrownia wodna 
może stanowić alter-
natywę na wypadek 
awarii dużej elek-
trowni konwencjo-
nalnej. Czas urucho-
mienia elektrowni 
wodnej do uzyska-
nia pełnej mocy zaj-
muje jedynie kilka-
dziesiąt sekund.
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nej o mocy kilkadziesiąt razy większej 
[9]. Problemem są: lokalizacja odpowied-
nich zbiorników i cieków wodnych, koszt 
budowy elektrowni i długi czas oczekiwa-
nia na zysk, powodowanie erozji dna rzek 
i zagrożenie dla ryb. Mimo to elektrow-
nie wodne budowane są coraz częściej, 
zwłaszcza w miejscach, gdzie się znajdują 
duże zbiorniki. W Polsce w 2018 r. zapo-
wiedziano większe wsparcie dla inwesto-
rów chcących budować stopnie wodne 
z towarzyszącymi im elektrowniami wod-
nymi, czemu ma sprzyjać program przy-
wrócenia żeglowności rzek. 

Układ hybrydowy 
Jak wynika z opisanych zależności, OZE 
są powszechnie dostępne, ale ich wyko-
rzystywanie często wiąże się z zagroże-
niem nieciągłości dostawy energii. Pew-
nym remedium na to jest możliwość 

budowy i wykorzystania układów hybry-
dowych, wytwarzających energię elek-
tryczną lub elektryczną i ciepło w okre-
ślony sposób. Wykorzystują one nośniki 
energii wytwarzane oddzielnie w odna-
wialnych źródłach energii i w źródłach 
energii innych niż odnawialne, do wytwo-
rzenia energii elektrycznej lub ciepła. Do 
układów hybrydowych należą więc elek-
trownie:

 → wiatrowo-słoneczna,
 → wiatrowo-szczytowo pompowa, 
 → wiatrowo-gazowa,
 → wiatrowa z ogniwami paliwowymi,
 → zasilana paliwem węglowym i biopaliwem. 

Podsumowanie
Stosowanie odnawialnych źródeł ener-
gii ma wiele korzyści. Najważniejszą jest 
ochrona środowiska dzięki zredukowa-
niu emisji zanieczyszczeń i odpadów,

z którą wiąże się ochrona zdrowia ludz-
kiego. Ważne są też skutki ekonomiczno-
-społeczne, czyli tanie pozyskiwanie pa-
liw, zmniejszenie uzależnienia od dostaw-
ców z zagranicy, wzmożenie konkurencji
między lokalnymi dostawcami energii, 
zagospodarowanie nieużytków na produk-
cję rolną oraz wykorzystanie nadwyżek 
tej produkcji. 

Jak podaje serwis Parlamentu Europej-
skiego, udział zużycia energii pochodzą-
cej z odnawialnych źródeł energii wzra-
sta – z ok. 8,5% w 2004 r. do 16,7% 
w 2015 r. Z danych tych wynika, że 
UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia 
celu, by do 2020 r. 20% łącznego zuży-
cia energii we Wspólnocie obowiązkowo 
pochodziło ze źródeł odnawialnych. 

Aleksandra Solarewicz Aleksandra Solarewicz – publicystka, 
od 1997 r. współpracuje z prasą 
branżową. 
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Jennifer Chu

OZE w sieci elektrycznej 
z wykorzystaniem innowacyjnych pomp 
pracujących w wysokich temperaturach
Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) opracowali 
system, który umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie energii 
słonecznej i wiatrowej dzięki zastosowaniu specjalnych pomp 
zdolnych do pracy w wysokich temperaturach. System ma na celu 
magazynowanie energii z OZE, a następnie dostarczanie jej do sieci 
elektrycznej w zależności od potrzeb.

Konstrukcja systemu bazuje na 
projekcie opracowanym w roku 
2017 przez zespół – pompie 

zaprojektowanej do pracy z bardzo wyso-
kimi temperaturami, która może pompo-
wać ciekły krzem przez system gromadze-
nia energii z OZE. System może dostar-

czać energię nawet dla małego miasta, 
i to nie tylko wtedy, gdy akurat świeci 
słońce lub wieje wiatr.

System gromadzi ciepło generowane 
przez prąd powstały na skutek aktywno-
ści słońca lub wiatru. Ciepło to jest maga-
zynowane w dużych zbiornikach wypeł-
nionych rozgrzanym do białości ciekłym 
krzemem, a w razie potrzeby krzem prze-
puszczany jest przez system rur, które 
nagrzewają się i emitują promieniowa-
nie. To z kolei jest przechwytywane przez 
wysoce czułe panele fotowoltaiczne. 
Naukowcy uważają, że taki system byłby 
znacznie bardziej przystępny niż bate-
rie litowo-jonowe, które do tej pory sta-
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nowiły niezawodną, lecz kosztowną tech-
nologię magazynowania energii. Sądzą 
oni również, że koszt tego systemu będzie 
o połowę niższy od kosztów elektrowni 
szczytowo-pompowych, będących jak 
dotąd najtańszą formą magazynowania 
energii dla sieci elektrycznych. 

– Nawet gdybyśmy chcieli teraz uru-
chomić sieć wykorzystującą OZE, nie 
moglibyśmy tego zrobić, ponieważ 
potrzebne by były turbiny zasilane pali-
wami kopalnymi, aby zrekompensować 
fakt, że dostawy energii odnawialnej nie 
mogą być wysyłane na żądanie – powie-
dział Asegun Henry, profesor nadzwy-

czajny w Robert N. Noyce Career Deve-
lopment na wydziale inżynierii mecha-
nicznej. – Opracowujemy nową technolo-
gię, która, jeśli się powiedzie, rozwiąże ten 
najważniejszy problem w dziedzinie ener-
gii, a mianowicie problem z jej magazyno-
waniem. 

Rekordowe temperatury
System magazynowania energii ma swój 
początek w projekcie, w którym bada-
cze szukali sposobów na poprawę efek-
tywności systemu wytwarzania ener-
gii z tzw. wieży solarnej. W przeciwień-
stwie do konwencjonalnych elektrowni 
słonecznych, które wykorzystują panele 
słoneczne do konwersji energii słonecz-
nej w elektryczność, wspomniana forma 
wytwarzania energii wymaga ogromnego 
pola dla układu dużych luster do koncen-
trowania promieni słonecznych w wieży 
centralnej, gdzie energia słoneczna zamie-
niana jest na ciepło, a to przekształcane 
jest w energię elektryczną.

– Powodem, dla którego technologia ta 
jest interesująca, jest to, że jeśli koncen-
truje się promienie w celu wygenerowa-

nia ciepła, to można to ciepło magazyno-
wać znacznie taniej niż energię elektryczną 
– twierdzi Asegun Henry.

Elektrownie magazynują ciepło 
w dużych zbiornikach wypełnionych roz-
topioną solą, która podgrzewana jest do 
temperatury ok. 1000°F (ok. 537°C). 
Gdy pojawia się zapotrzebowanie na 
energię elektryczną, sól pompuje się do 
wymiennika ciepła, który przekształca jej 
ciepło w parę. Następnie turbina parowa 
generuje energię elektryczną.

– Technologia ta istnieje już od jakie-
goś czasu, lecz wiemy, że jej cena nigdy 
nie będzie na tyle niska, aby mogła konku-
rować z gazem ziemnym – przyznaje 
prof. Henry. – Dlatego też powstała po-
trzeba operowania na znacznie wyższych 
temperaturach, tak by można było w spo-
sób efektywny gromadzić ciepło i zmniej-
szać koszty. 

Jeśli jednak w omawianym wcześniej 
układzie operator podgrzeje sól powy-
żej stosowanych temperatur, spowoduje 
to korozję zbiorników ze stali nierdzew-
nej, w których jest przechowywana. Dla-
tego zespół Henry’ego zamknął w pojem-
niku inne medium, które może magazyno-
wać ciepło w znacznie wyższej temperatu-
rze. Początkowo zaproponowano zastoso-
wanie ciekłego metalu, jednak ostatecznie 
zdecydowano się na krzem – najczęściej 
występujący metal na ziemi, zdolny do 
wytrzymania temperatury ponad 4000°F 
(ok. 2204°C).

„Słońce w pudełku”
Badacze zakończyli prace nad koncepcją 
systemu magazynowania energii z OZE, 
który nazwali Thermal Energy Grid 
Storage-Multi-Junction Photovoltaics 
(TEGS-MPV). Zamiast stosować rzędy 
luster i centralną wieżę do koncentra-
cji ciepła, zaproponowali zamianę energii 

↖  System magazynowania energii z OZE zaproponowany przez inżynierów z MIT może magazy-
nować energię wiatrową i słoneczną w formie ciepła rozgrzanego do białości ciekłego krzemu, 
przechowywanego w dobrze zaizolowanych zbiornikach. 
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Opracowywana jest nowa
technologia, która, jeśli 
się powiedzie, rozwiąże 
najważniejszy problem 
w dziedzinie energii, 
związany z jej magazy-
nowaniem.

System magazynowania 
energii z OZE gromadzi ją 
w formie ciepła rozgrza-
nego do białości ciekłego 
krzemu, przechowywa-
nego w dobrze zaizolowa-
nych zbiornikach. 
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elektrycznej generowanej przez dowolne 
źródła OZE w energię cieplną w proce-
sie bazującym na prawie Joule’a, polega-
jącym na podgrzewaniu substancji maga-
zynującej ciepło prądem generowanym 
przez źródło.

System ten może być połączony z ist-
niejącym systemem energii z OZE, takim 
jak baterie słoneczne, w celu gromadzenia 
energii elektrycznej w ciągu dnia i prze-
chowywania jej do późniejszego użycia.

– Powiedzmy, że wszyscy wracają 
z pracy do domu i włączają systemy kli-
matyzacji. Słońce zachodzi. Wciąż panuje 
jednak wysoka temperatura – mówi 
Henry. – W tym momencie ogniwa foto-
woltaiczne nie pracują już wydajnie, więc 
potrzebujemy skorzystać z energii zgro-
madzonej za dnia, gdy słońce znajdowało 
się wyżej na niebie. Nadmiar energii elek-
trycznej może być przekierowany do opra-
cowanego przez nas systemu gromadze-
nia energii.

System składa się z dużego, dobrze 
izolowanego zbiornika o szerokości 10 m, 
wykonanego z grafitu i wypełnionego cie-
kłym krzemem utrzymywanym w „zim-
nej” temperaturze równej 3500°F (ok. 
1926°C). Bateria rurek zintegrowanych 
z elementami grzewczymi łączy ten zbior-
nik z drugim zbiornikiem, zwanym zbior-
nikiem „gorącym”. Energia zamieniana 
jest w ciepło w elementach grzewczych, 
gdy prąd elektryczny pochodzący z paneli 
słonecznych doprowadzany jest do sys-
temu. W tym samym czasie ciekły krzem 
pompowany jest ze zbiornika „zimnego” 
i nagrzewa się, przechodząc przez zespół 
rurek do zbiornika „gorącego”, gdzie ener-
gia jest przechowywana w znacznie wyż-
szej temperaturze, wynoszącej ok. 4300°F 
(ok. 2371°C).

Gdy energia elektryczna potrzebna 
jest np. po zachodzie słońca, ciekły krzem 
rozgrzany do białości jest pompowany 
przez układ rur emitujących jego energię
promieniowania. Specjalne panele słone-
czne, zwane ogniwami fotowoltaicznymi 
typu multijunction (wielozłączowe), za-
mieniają energię promieniowania na ener-
gię elektryczną, która może być dostar-
czona do sieci miejskiej. W tym momen-
cie schłodzony krzem może być z powro-
tem pompowany do zimnego zbiornika, 
aż do następnego użycia. Taki system 
tworzy w efekcie końcowym dużą, efek-
tywną baterię z możliwością ponownego 
jej naładowania.

– Jednym z przyjętych przez nas okre-
śleń naszego projektu była nazwa „słońce 
w pudełku”, wymyślona przez mojego 
kolegę Shnannona Yee z Georgia Tech 
– mówi Henry. – Jest to właściwie bar-
dzo intensywne źródło światła trzymane 
w pojemniku, w którym zatrzymywane 
jest też ciepło.

Klucz do magazynowania
Prof. Asegun Henry twierdzi, że system 
wymaga zbiorników z grubego i wytrzy-
małego materiału, by dobrze izolować 
ciekły krzem.

– Materiał jest rozgrzany do białości 
wewnątrz kontenera, ale jego zewnętrzną 
ściankę możemy bezpiecznie dotknąć 
ręką. Jest ona w temperaturze pokojowej 
– mówi Henry. – Zaproponowałam wyko-
nanie zbiorników z grafitu, istniały jednak 
obawy, że krzem w tak wysokich tempera-
turach będzie reagował z grafitem, powsta-
nie węglik krzemu, a to przyczyni się do 
korozji kontenera.

Aby przetestować tę możliwość, zespół 
stworzył miniaturowe pojemniki z gra-
fitu i wypełnił je ciekłym krzemem. Gdy 
krzem został rozgrzany do temperatury 
3600°F (ok. 1982°C) na ok. 60 minut, 
powstał węglik krzemu, ale zamiast sko-
rodować ścianki pojemnika, utworzył 
cienką warstwę zabezpieczającą.

– Przywiera on do grafitu i tworzy war-
stwę zabezpieczającą przed dalszą koro-
zją – mówi Asegun Henry. – Możemy więc 
zbudować zbiorniki z grafitu i nie zostaną 
one skorodowane przez krzem.

Grupa naukowców znalazła również 
rozwiązanie kolejnego problemu: ponie-
waż zbiorniki systemu muszą być bar-
dzo duże, byłoby bardzo trudno zbudo-

wać je z jednego kawałka grafitu. Jeśli 
zaś powstaną z połączenia różnych frag-
mentów grafitu, elementy te muszą być 
tak połączone, by zapewnić szczelność 
przechowywanego wewnątrz krzemu. 
Naukowcy wykazali, że mogą zapobiec 
jakimkolwiek wyciekom przez skręcanie 
ze sobą części z grafitu za pomocą śrub 
wykonanych z włókna węglowego i stosu-
jąc masę uszczelniającą wykonaną z mate-
riału zwanego graf oil, będącego elastycz-
nym grafitem, sprawdzającym się w zasto-
sowaniach uszczelniających pracujących 
w wysokiej temperaturze.

Badacze obliczyli, że pojedynczy sys-
tem może zasilić nawet małe miasteczko, 
liczące 100 tys. domów, wyłącznie ener-
gią z OZE.

Prof. Asegun Henry podkreśla, że sys-
tem nie ma ograniczeń co do jego lokaliza-
cji, co oznacza, że może być zastosowany 
wszędzie, niezależnie od położenia geogra-
ficznego. Inaczej jest w przypadku elek-
trowni szczytowo-pompowych – obecnie 
najtańszej formy magazynowania energii, 
która wymaga lokalizacji wykorzystują-
cej wodospady i tamy w celu gromadzenia 
energii spadającej wody.

– Nasze rozwiązanie nie ma ograni-
czeń geograficznych i jest tańsze od elek-
trowni szczytowo-pompowych, co jest bar-
dzo obiecujące – przyznaje prof. Henry. – 
Teoretycznie więc jest to brakujące ogniwo 
w koncepcji zasilania całej sieci elektrycz-
nej z OZE.

Jennifer ChuJennifer Chu, Massachusetts Institute of 
Technology. Oprac. Chris Vavra, redaktor 
magazynu Control Engineering. 

System może być połą-
czony z istniejącym syste-
mem energii z OZE, takim 
jak baterie słoneczne, 
w celu gromadzenia ener-
gii elektrycznej w ciągu 
dnia i przechowywania jej 
do późniejszego użycia.

Rozwiązanie do magazy-
nowania energii z OZE 
nie ma ograniczeń geo-
graficznych i jest tańsze 
od elektrowni szczytowo-
-pompowych. Teore-
tycznie jest to brakujące 
ogniwo w koncepcji zasi-
lania całej sieci elektrycz-
nej z OZE.
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W jakim kontekście postrzega Pan 
przyszłość energetyki, a w szczególności 
energii elektrycznej? W kontekście 
źródeł energii, sposobów wytwarzania 
czy może jej wykorzystania?
Zdecydowanie pierwszą myślą jest koniecz-
ność generowania dominującej ilości ener-
gii w bezemisyjnych źródłach oraz moż-
liwość jej magazynowania. Uważam, że 
absolutnie pilnym zadaniem jest możliwie
szybkie rozpoczęcie budowy morskich 

farm wiatrowych wielkich mocy (1 GW 
i większej) na Bałtyku. Na budowę elek-
trowni jądrowych najprawdopodobniej
nie będzie nas stać ze względu na ogromne
nakłady i bardzo długi cykl inwestycyjny.
Dlatego w celu wsparcia stabilności na-
szego systemu energetycznego będziemy 
raczej zmuszeni do eksploatacji kilku naj-
nowocześniejszych bloków w elektrow-
niach opalanych węglem, jednostek 
o mocy 0,5–1 GW. Mamy na przykład 

nowo uruchomiony blok o mocy 1 GW 
w Elektrowni Kozienice i rozpoczętą bu-
dowę bloku o mocy 1 GW w Elektrowni 
Ostrołęka. Ponadto konieczna będzie eks-
ploatacja niskoemisyjnych, elastycznych 
bloków gazowych, które jeszcze trzeba 
zbudować. Docelowo bowiem bloki elek-
trowni węglowych będą wygaszane i za-
stępowane blokami energetycznymi kon-
wencjonalnymi, opalanymi gazem ziem-
nym, importowanym z wielu kierunków.

A dlaczego akurat farmy wiatrowe 
na Bałtyku?
Dlatego, że moc takiej jednostki jest 
ponadtrzykrotnie wyższa w porówna-
niu z turbinami wiatrowymi na lądzie. Na 
dodatek, ze względu na parametry wiatru 
na morzu, taka jednostka jest trzy razy 
bardziej wydajna. Jedna turbina wiatrowa 
zainstalowana na morzu generuje prawie 
10 razy wyższy poziom energii w porów-
naniu z turbiną wiatrową na lądzie. I nie 
jest to tylko kwestia zainstalowanej mocy, 
ale także faktu, że z dala od lądu prawie 
zawsze wieje. Ponadto turbiny morskie, 
oddalone od brzegu morza i niewidoczne 
gołym okiem, nie są uciążliwe dla lokal-
nych mieszkańców. Trzeba sobie uświa-
domić, że mówimy tu o wielkogabaryto-
wych jednostkach, w których końce obra-
cających się śmigieł tworzą okrąg o śred-
nicy 200 metrów, a przy górnym położe-
niu łopaty śmigła wysokość zespołu tur-
biny dochodzi do 270 metrów. W base-
nie Morza Bałtyckiego istnieją bardzo 
dogodne warunki dla budowy takich 
farm, o łącznej mocy przekraczającej 
11 GW, co dwukrotnie przewyższa moc 
Elektrowni Bełchatów. 

A straty na przesyle?
Tu z pomocą przychodzi technologia 
HVDC, w której przesył energii z odle-
głych farm morskich na ląd jest realizo-
wany przy użyciu morskich kabli HVDC 
(±320 kV, DC), często o długości powy-
żej 100 km, zasilanych z morskich sta-
cji konwerterowych HVDC, o mocy 1 GW 
i większej. To ogranicza straty w kablach 
związane z wydzielaniem się mocy bier-
nej. Generacja wielkich mocy w farmach 
morskich może być też korzystna dla 

Stawiam na wiatr na morzu

O przyszłości energii elektrycznej, alternatywie dla węgla, naszych 
przyzwyczajeniach i najbliższej perspektywie rozmawiamy 
z Aleksandrem Gulem, który w ABB w Polsce odpowiada za 
innowacyjne rozwiązania w obszarze morskich farm wiatrowych 
wielkiej mocy oraz marketing techniczny w tym obszarze.
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zasilania magazynów energii względnie 
dużych mocy, np. zlokalizowanych wzdłuż 
autostrad: A1 – kierunek północ-połu-
dnie, A2 – kierunek wschód-zachód. Zma-
gazynowaną energię będzie można prze-
słać do dużych odbiorców z wykorzysta-
niem falowników przekształcających prąd 
stały w przemienny 50 Hz.

To są gigantyczne inwestycje. 
Stać nas na to?
Na pewno stać Europę, a jeśli chcemy 
uniknąć nieodwracalnych zmian klimatu 
w związku z emisją CO2, to musimy rady-
kalnie tę emisję obniżyć. Coraz częst-
sze występowanie huraganów i dłu-
gich okresów suszy, także na terenie Pol-
ski, to odczuwalne skutki zmian klimatu, 
więc pieniądze na poprawę sytuacji zna-
leźć się muszą. Wszyscy chcemy prze-
cież, żeby nasze dzieci żyły w normalnych 
warunkach. A w tym tempie za 20–30 lat 
możemy mieć wręcz kłopoty z wyżywie-
niem ludności ze względu na straty w rol-
nictwie. To może być realna i wcale nie-
odległa perspektywa, jeśli nie rozpocz-
niemy strategicznie ważnych inwestycji 
w zeroemisyjne źródła generacji energii.

Jak rozumiem, nie ma od tego odwrotu, 
to kurs obligatoryjny...
Odwrotu nie ma! I Chińczycy już to 
dawno zrozumieli, dlatego inwestują 
ogromne środki finansowe w zeroemi-
syjną generację, w tym morskie farmy 
wielkich mocy i elektrownie jądrowe. 
Wszystko po to, żeby wyeliminować 
węgiel jako paliwo w elektrowniach kon-
wencjonalnych. Wielkie ilości gazu ziem-
nego importowanego z Rosji pozwolą im 
na długoletnią eksploatację elastycznych, 
czystych bloków gazowych w elektrow-
niach konwencjonalnych zlokalizowanych 
na terenie tego kraju. 

A Europa akurat zamyka 
elektrownie jądrowe.
Tu nie chodzi o bezpieczeństwo. Elektro-
wnie jądrowe są zamykane np. w Niem-
czech oraz USA ze względów racjonalnych.
Przyczyną są nie tylko koszty składowa-
nia wypalonego paliwa jądrowego czy uty-
lizacji wyeksploatowanych bloków jądro-
wych, ale także ograniczone zapasy uranu. 
Nasi niemieccy sąsiedzi dalej inwestują 
w rozwój farm wiatrowych na lądzie, ale 
także w morskie farmy wielkich mocy 
na Morzu Północnym i na Bałtyku. Już 

w tej chwili Francja, państwo z najwięk-
szą liczbą elektrowni jądrowych w Euro-
pie, intensywnie inwestuje w rozwój prze-
mysłu produkującego urządzenia dla farm 
morskich. Obecnie wielkie banki z tru-
dem decydują się na udzielenie kredytu 
na budowę bloków jądrowych, których 
budowa zwykle trwa 20–25 lat. Mamy 
w Europie przykłady tego, że pierwotnie 
szacowany koszt ich budowy się podwaja, 
a nawet potraja! Ostatnie szacunkowe 
dane przemawiają do wyobraźni i do… 
portfela. W przypadku elektrowni jądro-
wych w 1 MW generowanej mocy trzeba 
zainwestować ok. 4 mln euro. W przy-
padku morskich farm wiatrowych, budo-
wanych w oparciu o komponenty nowej 
generacji, odpowiednio ok. 2,0 mln euro. 
Zatem, przy porównywalnej mocy, koszt 
budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej 
20–30 kilometrów od wybrzeża jest dwu-
krotnie niższy! 

A co w okresach słabych wiatrów, 
bo takie się przecież zdarzają?
Rozwiązaniem będą bloki gazowe, ela-
styczne i uruchamiane w razie potrzeby 
w bardzo krótkim czasie. To one będą 
gwarantowały dostawę mocy do krajo-
wego systemu energetycznego właśnie 
w okresie słabych wiatrów. 

Paliwa kopalne są na wyczerpaniu, 
a jak wygląda to w przypadku gazu, 
skoro warto robić nowe inwestycje 
pod to źródło energii?
Rosja jest w stanie zapewnić dostawy 
gazu dla całej Europy. Zasoby dostępne 
na Syberii wystarczą na następne 150–
200 lat. Jest wiele bogatych pokładów 
gazu ziemnego w Średniej Azji, gdzie 
koszty jego wydobycia są względnie niskie 
w porównaniu z tymi na Syberii. A to 
jest podstawą stosunkowo niskich cen 
surowca. Mój optymizm, dotyczący gene-
racji wielkich mocy w zeroemisyjnych 
źródłach, jest związany w równym stop-
niu z farmami morskimi wzdłuż wybrzeży 
kontynentów, jak i wielkoobszarowymi 
farmami słonecznymi w Afryce czy Azji. 
Po drugie, ze stabilizacją poziomu genero-
wanej mocy w systemach krajowych. Sta-
bilizacja jest możliwa w oparciu o nowo-
czesne, niskoemisyjne bloki gazowe. 
Moim zdaniem taki mix źródeł wytwarza-
nia będzie w stanie pokryć zapotrzebo-
wanie na energię całej ludzkości. I to jest 
tylko kwestia czasu. 

Mówi Pan przede wszystkim o energe-
tyce wiatrowej, a równie ważna i efek-
tywna może być właśnie energetyka 
słoneczna.
Oczywiście, ale są to moce do skonsumo-
wania głównie przez gospodarstwa domo-
we oraz niewielkie przedsiębiorstwa. Gdy 
jednak mówimy o krajowym systemie 
energetycznym i przesyle mocy z wyko-
rzystaniem sieci o napięciu 400 kV, to 
generacja w oparciu o morską energetykę 
wiatrową ma zdecydowanie lepszą per-
spektywę w naszym kraju. Chociaż jedno 
drugiego nie wyklucza. Farmy wiatrowe 
należy rozwijać, zwłaszcza jeśli uświado-
mimy sobie ograniczone złoża ziem rzad-
kich, koniecznych do produkcji paneli sło-
necznych, a są one zlokalizowane głów-
nie na terenie Chin. Te złoża wyczerpią 
się w ciągu najbliższych 20–30 lat. Nato-
miast jeśli chodzi o morskie turbiny wia-
trowe dużej mocy (obecnie 10 MW, a za 
5–10 lat nawet 15 MW), to kwestia 
dostępności surowców do ich budowy nie 
jest zmartwieniem.

A może w ogóle należałoby zmienić cały 
system energetyczny i postawić na rynek 
prosumencki, na mikrosieci, na genero-
wanie energii w miejscu jej konsumpcji.
Tu również jedno nie wyklucza drugiego, 
co widać u naszego zachodniego sąsiada. 
Niemcy tak właśnie rozwijają swój mix 
energetyczny. Ale taka polityka nie 
wystarczy, ponieważ potrzebne są prze-
mysłowe źródła energii, miejscowo gene-
rujące dużą moc. Weźmy pod uwagę cho-
ciażby ładowanie samochodów elektrycz-
nych. Przecież najprawdopodobniej za 
15–20 lat zdominują one transport indy-
widualny i jest wręcz pewne, że trady-
cyjne samochody z silnikami Diesla czy 
benzynowymi nie będą dopuszczane do 
ruchu w aglomeracjach miejskich UE. 
Dla ładowania tak wielkiej liczby „elek-
tryków” będzie konieczna generacja wiel-
kich mocy w oparciu o bezemisyjne źró-
dła energii. Kiedy „elektryki” staną się 
powszechnym środkiem lokomocji, to 
tam, gdzie dziś mamy stacje benzynowe, 
będą stacje wysokowydajnych ładowa-
rek, zasilanych energią generowaną w źró-
dłach należących do wspomnianych kon-
cernów. Te będą obciążane jedynie kosz-
tami transmisji energii z wykorzystaniem 
krajowego systemu sieci przesyłowych, 
dostarczającego ją w odległe zakątki 
kraju. 
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W ciągu ostatniej dekady tech-
nologie pomiarów energii elek-
trycznej rozwinęły się, oferując 

inżynierom automatykom nowe, znacznie 
szersze możliwości aplikacyjne. Technolo-
gie tzw. czarnej skrzynki nie są już jedy-
nymi opcjami monitoringu energii. Ofe-
rowane są bowiem strategie do pomia-
rów najwyższej klasy w postaci rozsze-
rzeń standardowych platform sterowa-
nia maszynami. Zintegrowane z systemem 
moduły We/Wy zbierają dane w celu ich 
analizowania w chmurze obliczeniowej 

lub lokalnym komputerze PC, a ponadto 
wykonują analizę jakości i zużycia energii 
w sprzęcie działającym w zakładach.

Korzyści z najwyższej klasy 
technologii pomiarowej 
Najwyższej klasy moduły pomiarowe 
We/Wy stanowią opłacalne opcje rozsze-
rzania każdej z kategorii pomiarowych 
energii, obejmujących: monitoring ener-
gii, pomiary energii oraz serwis maszyn 
i urządzeń. Ponieważ takie terminale We/
Wy są otwarte, umożliwiają rozszerzanie 
zakresu danych pomiarowych, które mogą 
być zbierane i analizowane.

Dodanie najwyższej klasy technologii
pomiarowej energii do każdej maszyny 
i linii produkcyjnej umożliwi inżynierom
i technikom w zakładach optymalizację 
działania sprzętu, szybsze diagnozowanie
problemów oraz realizację konserwacji
prognozowanej, natychmiast po pojawie-
niu się nieprawidłowości w działaniu 
sprzętu. Skróci to czas przestojów oraz 
zwiększy wydajność produkcji i zyski firmy.

Obsługujące protokół sieciowy Ether-
CAT moduły We/Wy do monitoringu 
energii oferują próbkowanie z rozdziel-
czością 50 μs, co pozwala na monitoro-
wanie każdego systemu dynamicznego. 
Ponadto moduły te upraszczają organiza-
cję systemów monitoringu energii poprzez 
dostarczanie wartości napięć trójfazowych 
zmiennych do 690 V AC lub stałych do 
400 V DC oraz prądów do 5 A.

Sree Potluri 

Moduły do pomiaru energii 
a maksymalizacja wydajności produkcji
Przyjazne maszynom sprzętowe moduły wejść/wyjść (We/Wy), 
wykorzystujące najwyższej klasy technologie pomiarowe, 
nadal są rozwijane i rozszerzane o nowe funkcje, pozwalające 
m.in. na monitoring energii elektrycznej i jednocześnie 
eliminujące wyższe harmoniczne napięć i prądów.

↖  Rys. 1. Kategorie najwyższej klasy modu-
łów We/Wy do pomiaru energii elektrycz-
nej obejmują moduły do monitoringu ener-
gii, pomiarów energii oraz do serwisowania 
maszyn i urządzeń.Źr
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Najwyższej klasy monitoring energii 
jest wykorzystywany do analizy sieci ener-
getycznych oraz monitoringu parametrów 
i zużycia dostarczanej energii. Jest często 
stosowany na poziomie maszyn. Moduły 
te mogą dostarczać informacje niezbędne 
do redukcji wyższych harmonicznych 
napięcia generowanych przez zakład ener-
getyczny, które powodują zniekształcenia 
przebiegów napięć i prądów oraz niepożą-
dane skutki.

Połączenie wysokiej częstotliwości 
próbkowania oraz możliwości obsługi 
parametrów i funkcji specyficznych dla 
aplikacji prowadzi do otrzymywania lep-
szych i lepiej dających się wykorzystać 
w praktyce informacji, otrzymywanych 
na podstawie analizy danych z modułów 
obiektowych. Najwyższej klasy moduły 
pomiarowe pomagają w realizacji tego 
zadania dzięki trzem kluczowym techno-
logiom oraz możliwościom platform stero-
wania opartych na komputerach klasy PC.

Rozproszone zegary, nadpróbko-
wanie i znaczniki czasowe
Podobnie jak inne urządzenia Ether-
CAT, najwyższej klasy moduły pomia-

rowe wykorzystują rozproszone zegary, 
nadpróbkowanie i znaczniki czasowe do 
dostarczania bardzo precyzyjnych danych. 
Te technologie EtherCAT współpracują 
ze sobą, dostarczając dane ze wszystkich 
urządzeń z wysoką częstotliwością prób-
kowania oraz precyzyjną synchronizacją 
w czasie poniżej 1 μs.

 →  Rozproszone zegary (distributed clocks). 
Lokalny zegar w urządzeniu EtherCAT 
automatycznie i w sposób ciągły syn-
chronizuje się ze wszystkimi rozproszo-
nymi zegarami połączonymi na standar-
dowej podstawie czasowej. Synchroniza-

cja ta także kompensuje różne czasy uru-
chomienia w komunikacji oraz minimali-
zuje odchyłki czasowe między zegarami do 
wartości mniejszej od 100 nanosekund. 
Rozproszone zegary umożliwiają uzyskanie 
minimalnego czasu odpowiedzi, akwizy-
cję deterministycznej wartości chwilowej 
parametrów monitorowanych oraz uzyska-
nie na wyjściu ustalonych wartości deter-
ministycznych. Lokalne zegary ponadto 
uruchamiają funkcję nadpróbkowania.

 →  Nadpróbkowanie (oversampling). Dzięki 
wbudowanej funkcji nadpróbkowania 
(wielokrotnego próbkowania w jednym 
cyklu) moduły pomiarowe EtherCAT prze-
syłają dane procesowe do sterownika wię-
cej niż raz na jeden cykl komunikacyjny. 
Ponieważ wyższa częstotliwość próbkowa-
nia wymaga skróconych czasów cykli, to 
nadpróbkowanie umożliwia powtórzone 
próbkowanie danych procesowych na pod-
stawie ustalonego współczynnika w ciągu 
cyklu komunikacyjnego. Dzięki temu 
jest możliwy szybki monitoring sygna-
łów w dynamicznym systemie sterowa-
nia maszynami, próbkowanie sygnału nie-
zależne od czasu cyklu oraz szybkie ste-
rowanie w pętli. Nawet przy umiarkowa-
nych wartościach czasów cykli komunika-
cyjnych możliwe są częstotliwości próbko-
wania rzędu 200 kHz.

↙  Rys. 2. Dzięki najwyższej klasy modułom 
pomiarowym możliwa jest analiza harmo-
nicznych oraz wyznaczanie współczynnika 
zawartości harmonicznych napięć i prądów.

→  Rys. 3. Rozwiązania We/Wy do monitoringu 
energii pozwalają na obsługę wartości napięć 
trójfazowych do 690 V AC, stałych do 400 V 
DC oraz prądów do 5 A.

Źr
ód

ło
: B

ec
kh

of
f A

ut
om

at
io

n

Analiza 1. harmonicznej

Analiza 3. harmonicznej

Analiza 5. harmonicznej

Źr
ód

ło
: B

ec
kh

of
f A

ut
om

at
io

n



16 Energia 2019

20
19

 →  Znaczniki czasowe (time stamps). Techno-
logia ta dodaje specyficzne znaczniki cza-
sowe (stemple czasowe) do danych proce-
sowych, poza informacjami użytkownika. 
W efekcie możliwe jest precyzyjne usta-
lenie momentu, w którym następuje sko-
kowa zmiana pobieranej energii lub wystę-
pują inne ważne zdarzenia oraz możliwe 
jest wyzwolenie precyzyjnych wyjść, nieza-
leżnie od cyklu czasowego.

Poza tymi trzema kluczowymi technolo-
giami moduły We/Wy EtherCAT mogą 
dostarczać różne zintegrowane z syste-
mem dane diagnostyczne, funkcje filtro-
wania i skalowania. Same moduły mogą 
mieć różne kształty i wymiary.

Technologie te są jeszcze skuteczniej-
sze, gdy są połączone z systemami ste-
rowania opartymi na komputerach typu 
PC. Przy wykorzystywaniu przemysło-
wego komputera PC i oprogramowania 
automatyki do sterowania i monitoro-
wania maszyn dane procesowe, zebrane 
za pomocą najwyższej klasy modułów 
pomiarowych, mogą być dalej analizo-
wane przy wykorzystaniu istniejących 
bibliotek oprogramowania w maszynie.

Ponadto dane są przesyłane z lokal-
nego sterownika do chmury przy wyko-
rzystaniu popularnych protokołów komu-
nikacyjnych, takich jak MQTT (message
queuing telemetry transport), OPC UA 
(OPC Unified Architecture) lub AMQP 
(advanced message queuing protocol), 

w celu dalszej analizy lub porównania 
działania poszczególnych maszyn z całą 
linią produkcyjną lub fabryką. Na podsta-
wie dalszych obliczeń można wyznaczyć 
wartości skuteczne (RMS) napięć i prą-
dów, wartości minimalne i maksymalne 
oraz zawartość harmonicznych w systemie. 

Lepszy monitoring oraz działanie 
maszyn i sprzętu
Ze względu na wykorzystanie przez naj-
wyższej klasy moduły pomiarowe wspo-
mnianych technologii rozproszonych zega-
rów, nadpróbkowania i znaczników cza-
sowych, mogą one przynieść znaczne 
korzyści w obsłudze i działaniu maszyn 
i sprzętu w przemyśle oraz w innych apli-
kacjach. Na przykład moduły te mają 
funkcję wykrywania przejścia przez zero 
przebiegów okresowych prądu i napięcia 
z dokładnością do 1μs, przy wykorzysta-
niu technologii rozproszonych zegarów. 
Umożliwia to realizację operacji łączenio-
wych przy przejściu przez zero z wysoką 
dokładnością, co zabezpiecza urządzenia 
przed możliwością wystąpienia wartości 
szczytowych prądów rozruchowych.

Te możliwości modułów oferują korzy-
ści także w przypadku pomiaru przebiegów
harmonicznych, które mogą przynieść nie-
pożądane skutki w maszynach. Najwyższej
 klasy moduły pomiarowe integrują ana-
lizę harmonicznych oraz współczynnika 
zawartości harmonicznych THD (total 

harmonic distortion) napięć i prądów. 
Tego typu moduły mogą także wykrywać 
wartości szczytowe prądów i napięć, nie-
zrównoważenie faz oraz prądy upływu. 

Pomiar jakości energii elektrycz-
nej, urządzenia IoT
Dzięki postępom w technologii Internetu 
Rzeczy (IoT) współcześnie nawet tanie 
moduły serwisowe mogą dostarczać pod-
stawowe informacje dotyczące parame-
trów pracy maszyn w sytuacjach, w któ-
rych systemy najwyższej klasy nie są 
wymagane. Te podstawowe opcje modu-
łów nie tylko podają wartości napięć, 
ale także wykonują podstawową analizę 
jakości energii elektrycznej na podsta-
wie współczynnika jakości energii (power 
quality factor – PQF, wartość od 0 do 1, 
obliczana na postawie częstotliwości, war-
tości skutecznej napięcia oraz współczyn-
nika zawartości harmonicznych napięcia).

W przypadku aplikacji, w których 
zawartość harmonicznych nie jest pro-
blemem, współczynnik PQF może pomóc 
zidentyfikować problemy ze źródłem 
zasilania systemu. Może to być bardzo 
pomocne w diagnozowaniu problemów, 
szczególnie z maszynami wrażliwymi na 
zakłócenia. Okazuje się bowiem, że nawet 
w przypadku maszyn, które podlegają 
rygorystycznym testom podczas urucha-
miania u producenta, czasami mogą oka-
zać się problematyczne po wysłaniu i uru-
chomieniu u klienta. Problem może wyni-
kać ze złej jakości energii elektrycznej, 
co może być łatwo wykryte przez wspo-
mniane moduły.

Wyzwania związane z komunikacją 
między systemami oraz droższa technolo-
gia tzw. czarnej skrzynki stworzyły barierę 
dla wykonywania rozległego monito-
ringu energii elektrycznej. Jednak nowsze 
moduły są bardziej przystępne cenowo, 
zaś otwartość na technologię EtherCAT 
umożliwia im działanie w niemal każdym 
systemie.

Zwiększona wydajność i produkcja, 
możliwe do osiągnięcia dzięki pomiarom 
prowadzonym na najwyższym poziomie, 
wraz z bardziej przystępnymi cenowo 
pakietami, to klucz do optymalizacji 
zarówno maszyn, jak i całych fabryk.

Sree Potluri Sree Potluri jest specjalistą ds. marketingu 
modułów We/Wy w firmie Beckhoff Auto-
mation. 

↙  Rys. 4. Różne moduły 
We/Wy EtherCAT 
realizują diagnostykę 
zintegrowaną z syste-
mem, funkcje filtro-
wania i skalowania.
Mogą też występo-
wać w różnych kształ-
tach i wymiarach.
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FIRMA PREZENTUJE

Jednym z najwa niejszych pyta , jakie 
zadaj  sobie osoby zarz dzaj ce du ymi 
firmami produkcyjnymi z ró nych bran , 

jest stabilno  funkcjonowania przedsi -
biorstwa w zmieniaj cej si  rzeczywisto-
ci. Koszty energii s  bardzo wa nym, szybko 

zmieniaj cym si  i niestety nieprzewidywal-
nym wska nikiem prowadzenia dzia alno-
ci gospodarczej. Stabilno  produkcji, jej ci -

g o  i ko cowa jako  produkowanych ele-
mentów zale y m.in. od parametrów napi -
cia i pr du zasilaj cego maszyny i urz dzenia 
oraz od ich warto ci.

Specjalistyczne pomiary umo liwiaj  przepro-
wadzenie analizy i wylicze  daj cych infor-
macje o wielko ci oszcz dno ci energii elek-
trycznej oraz zwi kszeniu sprawno ci urz -
dze  zasilanych z napi cia. Prawid owy 
dobór urz dze , takich jak: d awiki sieciowe, 
pasywne i aktywne filtry harmonicznych, 
dynamiczne kompensatory mocy biernej itp., 
gwarantuje optymalizacj  parametrów napi -
cia zasilaj cego do poziomu, który zapewni 
uzyskanie efektów opisanych powy ej.

Spojrzenie na napi cie zasilaj ce, a w szcze-
gólno ci wnikliwe podej cie do aspektu mocy 
biernej, pozwala na zmian  sposobu postrze-
gania zjawisk zachodz cych w sieci.

Rados aw Wi niewski
Specjalista ds. jako ci energii elektrycznej

Filtry aktywne i pasywne
jako sposób na oszcz dno ci w zu yciu 
energii i rozwi zywaniu problemów 
z awariami urz dze

Astat 03 art spons press.indd   2 2019-05-30   10:57:44
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Roz o enie mocy biernej na kilka sk adników 
umo liwia indywidualne podej cie do ka -
dego z nich i dobór optymalnych rozwi za :

gdzie:
Q1 – moc bierna dla przebiegów 50 Hz
QD – moc odkszta cenia
QM – moc modulacji – zmiany dynamiczne
Qu – moc asymetrii

Ograniczenie strat przesy owych czy strat 
w transformatorach jest mo liwe przez opty-
malizacj  gospodarki moc  czynn  i biern . 
Na podstawie pomiarów wykonanych anali-
zatorem JEE, danych z licznika energii elektry-
cznej oraz symulacji w programie NEOPLAN 
mo na dok adnie wyliczy  te oszcz dno ci:

gdzie:
P – straty mocy czynnej

P – przesy ana moc czynna
 –  rezystywno  materia u przewodu 

[ *mm²/km]
r – promie  przewodu [mm]
U – napi cie fazowe sieci

Du y wp yw na prawid ow  prac  odbior-
nika i na prac  z nominaln  sprawno ci  ma 
warto  napi cia zale na od napi cia ró-
d a. Na skutek obci enia sieci dystrybucyj-
nej napi cie na zaciskach urz dzenia spada. 
W zwi zku z tym dokonuje si  prze cze  
zaczepów na transformatorze, aby skompen-
sowa  spadki napi cia. Powoduje to znaczne 
odchylenia napi cia na zaciskach pozosta ych 
odbiorów, wp ywaj c niekorzystnie na ich 
prac , a nawet powoduj c ich uszkodzenie. 
Silniki indukcyjne nie s  wyj tkiem, zmiana 
momentu silnika asynchronicznego zale y od 
kwadratu zmiany napi cia zasilaj cego:

gdzie:
M – moment silnika
MN – moment znamionowy silnika
U – napi cie zasilaj ce
UN – napi cie znamionowe

W przypadku transformatorów mo emy 
równie  rozwa y  aspekt zmniejszenia strat 
obci eniowych zwi zanych z moc  czynn  
i biern , wy szymi harmonicznymi w pr -
dzie oraz stratami biegu ja owego zale nymi 
od warto ci napi cia. Stosunek strat ja o-
wych do obci eniowych wynosi 1/4, czyli 
warto si  skupi  nad stratami obci enio-
wymi, obni aj c warto  pr du skutecznego 

ASTAT Sp. z o.o.
ul. D browskiego 441
60-451 Pozna
www.astat.pl

do ekonomicznie uzasadnionego minimum 
(schemat poni ej).

Stosuj c kombinacj  d awików sieciowych, 
filtrów pasywnych, aktywnych i tyrystoro-
wych kompensatorów mocy biernej, jeste-
my w stanie realizowa  zadania opisane 

powy ej. Stosujemy najnowsze rozwi za-
nia szwajcarskiej firmy Schaffner, wiato-
wego lidera w dziedzinie filtrowania harmo-
nicznych, maj cej prawie 60-letnie do wiad-
czenie. Bazuj c na tych do wiadczeniach, 
projektujemy, montujemy i uruchamiamy 
systemy dostosowane do indywidualnych 
potrzeb klientów.
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Współcześnie, poszukując 
oszczędności np. w zakresie 
eksploatacji urządzeń, można 

wspierać się złożonymi systemami wyko-
rzystującymi takie technologie, jak Big 
Data i analiza danych. 

Zarządzanie energią 
okiem ekspertów
Zapytaliśmy specjalistów, co jest dziś 
ważne dla korzystających z energii 

w przemyśle. Marcin Jasiński z firmy 
Energysolve zwraca uwagę, że zarządzanie 
energią można podzielić na dwa obszary: 
zarządzanie kosztami zakupu i zużyciem 
energii. 

Przez zarządzanie kosztami zakupu 
rozumie się wszystkie działania, które 
prowadzą do obniżenia ceny zakupu ener-
gii elektrycznej oraz usług dystrybucyj-
nych. Odbiorca energii powinien mieć 
możliwość swobodnego wyboru dostawcy 
energii elektrycznej. Aby móc skorzystać 
z możliwości zmiany dostawcy, odbiorca 
musi posiadać dostosowany układ pomia-
rowo-rozliczeniowy do tzw. zasady TPA. 
Mając dostosowany układ pomiarowy, 
odbiorca ma możliwość negocjacji cen 
zakupu energii elektrycznej. 

Drugim, równie istotnym czynni-
kiem kształtującym cenę 1 kWh są opłaty 
z tytułu usług dystrybucyjnych. Opłaty 
te dzielą się na stałe, np. za moc zamó-
wioną, oraz kary, które naliczy OSD np. 
za ponadumowny pobór energii biernej 
indukcyjnej lub pojemnościowej i za prze-
kroczenia mocy. Dlatego, jak dodaje Mar-
cin Jasiński, zarządzanie zużyciem ener-
gii to działania powodujące zmniejsze-
nie energochłonności przedsiębiorstwa 
przez identyfikowanie miejsc powstawa-
nia kosztów. Są to działania inwestycyjne, 
polegające głównie na wymianie urządzeń 
i instalacji. 

Najczęstszymi działaniami są: 
wymiana kompresorów oraz uszczelnia-
nie instalacji sprężonego powietrza – sprę-
żone powietrze jako nośnik energii jest 
bowiem jednym z najdroższych w wypro-
dukowaniu i warto rozpocząć audyt wła-
śnie od tej instalacji. Oczywiście obecnie 
bardzo dużo firm inwestuje w wymianę 
oświetlenia na bardziej sprawne i energo-
oszczędne typu LED. 

Bohdan Szafrański

Zarządzanie energią 
z wykorzystaniem najnowszych 
rozwiązań rynkowych

Poszukując efektywności, zakłady przemysłowe muszą 
optymalizować zużycie energii. Można to osiągnąć, wykorzystując 
zaawansowane narzędzia do monitorowania i przewidywania 
zapotrzebowania na energię.
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Zdaniem specjalistów jednak wcale 
nie trzeba zaczynać od wdrażania złożo-
nych systemów do monitorowania zuży-
cia energii. Jak mówi Marek Amrozy, pro-
kurent i kierownik działu efektywności 
energetycznej w Narodowej Agencji Posza-
nowania Energii (NAPE), z doświadczeń 
wynika, że należy zacząć od usystema-
tyzowania wiedzy o gospodarce energe-
tycznej w zakładzie. Pozyskanie tej wie-
dzy najczęściej przybiera formę przeglądu 
energetycznego wykonywanego na pod-
stawie norm serii ISO 50001 – „Systemy 
zarządzania energią. Wymagania i zalece-
nia użytkowania” lub audytu na podsta-
wie norm serii PN-EN 16247 – „Audyty 
energetyczne”. Natomiast wdrażanie sys-
temów monitoringu mediów energetycz-
nych niepoprzedzone odpowiednią analizą 
potrzeb może być zrealizowane fragmen-
tarycznie, co potrafi uniemożliwić inte-
grację kilku różnych systemów wdrożo-
nych na różnych obszarach. Zrealizowane 
zbyt szczegółowo, pociąga za sobą nad-
mierne koszty inwestycyjne lub ryzyko 
nieużywania później systemu w praktyce, 
bo w procedurach zakładu nie ma przewi-
dzianych osób odpowiedzialnych za ana-
lizę mierzonych danych ani nie ma innego 
rozwiązania zamieniającego zmierzone 
dane w użyteczną wiedzę.

Rady praktyczne 
Jak twierdzi Radosław Dudzik, Business 
Development Manager w firmie ABB, aby 
coś usprawnić, należy to najpierw zmie-
rzyć. Bez odpowiedniego systemu pomia-
rowego określenie nieefektywnie dzia-
łających urządzeń jest trudne i często 
wymaga analizy danych przez ekspertów. 

ABB tworzy narzędzia i rozwiązania, 
dzięki którym użytkownik, nie ponosząc 
dużych nakładów inwestycyjnych, może 
zbudować system wyposażony w odpo-
wiednie funkcje, które nie tylko doko-
nają agregacji gromadzonych danych, ale 
dzięki zastosowaniu zaawansowanych 
algorytmów potrafią identyfikować sytu-
acje odbiegające od normy. Jako przykład 
rozwiązania Radosław Dudzik wymienia 
ABB Ability™, w którym dzięki możliwo-
ści budowy systemów na cyfrowej plat-
formie Microsoft Azure przekłada się na 
niskie koszty eksploatacji (tylko koszty 
licencji za oprogramowanie), uzyskuje się 
dostęp do systemu i danych w każdym 
miejscu i o każdej porze. Rozwiązanie 

zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa 
cybernetycznego, dostęp do aktualizacji 
i nowych funkcji, bez konieczności insta-
lacji nowego oprogramowania lub aktuali-
zacji oraz do informacji z wielu obiektów 
w jednym wspólnym środowisku.

Marek Amrozy z NAPE zachęca, aby 
najpierw opracować przynajmniej szacun-
kowy bilans energetyczny dla poszcze-
gólnych obszarów funkcjonowania firmy, 
a następnie zidentyfikować obszary zna-
czącego wykorzystania energii i wyzna-
czyć dla nich wskaźniki, którymi będzie 
można mierzyć energochłonność. Zde-
finiowanie odpowiednich wskaźników 
określi z kolei te zmienne, których pomiar 
jest niezbędny. Tak przygotowany mate-
riał powinien pozwolić na dobranie racjo-
nalnego zakresu czy obszaru, który zakład 
faktycznie potrzebuje poddać monitorin-
gowi. Następnie dobrze jest nanieść na 
mapę procesu wizualizację przepływów 
energii, np. w formie wykresu Sankeya. 
Taka mapa powinna być uzupełniona 
zidentyfikowanymi punktami pomiaro-
wymi w podziale na istniejące pomiary 
bezpośrednie, pośrednie i brak potrzeb-
nego pomiaru. W ten sposób uzyska się 
zrozumiałą nie tylko dla kadry technicz-
nej wiedzę, jakimi zależnościami chcemy 
zarządzać, a to pozwoli zidentyfikować 
personel, który będzie zaangażowany 
w zarządzanie energią, i opracować dla 
niego adekwatne procedury wykonawcze.

Zdaniem eksperta ważna jest właściwa 
motywacja i kompetencje personelu, dla-
tego wdrażanie systemu zarządzania ener-
gią warto poprzedzić analizą potrzeb szko-
leniowych dla kadry, która ma najwięk-
szy wpływ na efektywność wykorzysta-
nia energii w zakładzie. Jeśli prezes lub 
dyrektor odpowiednio komunikuje swoim 
pracownikom, że kwestia zoptymalizowa-
nego zarządzania energią jest dla niego 
ważna – system działa, jeśli zabraknie 
tego elementu – nawet najdroższe sys-
temy teleinformatyczne wspomagające 
zarządzanie nie pomogą uzyskać satys-
fakcjonującego rezultatu. Jednak brak 
takich systemów również może utrud-
nić bieżące zarządzanie. Jak dodaje Marek 
Amrozy, warto wybierać takie rozwią-
zania informatyczne, które oferują moż-
liwie dużą elastyczność w stosunku do 
przyszłych modyfikacji i skalowania, co 
pozwoli nadążyć za nieustającymi zmia-
nami zachodzącymi w zakładzie. Tego 
typu funkcjonalność mają najczęściej sys-

temy oferowane w tzw. chmurze, z dostę-
pem przez przeglądarkę internetową.

Tomasz Słupik, kierownik działu turbi-
nowego w Zakładach Pomiarowo-Badaw-
czych Energetyki „ENERGOPOMIAR”, 
wskazuje, że potencjał związany z opo-
miarowaniem instalacji technologicznych 
często nie jest wykorzystywany w spo-
sób satysfakcjonujący w kontekście sys-
temów zarządzania energią. Dostępny 
obecnie sprzęt i oprogramowanie umożli-
wiają opracowanie dedykowanych narzę-
dzi, pozwalających na bieżącą aktualiza-
cję wiedzy o potencjale oszczędności ener-
gii (tego do uszczuplenia w krótkiej oraz 
nieco dłuższej perspektywie czasowej). 
Wdrażanie dedykowanych narzędzi oraz 
systemów zarządzania energią musi każ-
dorazowo być dostosowane do celów stra-
tegicznych i odpowiadających im celów 
operacyjnych przyjętych w przedsiębior-
stwie. Dobrą praktyką jest przeprowadze-
nie audytu poprzedzającego implementa-
cję, który określi na etapie planowania jej 
zasadność, a także pomoże we wskazaniu 
optymalnego wariantu implementacji, tzn. 
najlepiej zapowiadającego się, zgodnie 
z wyznaczonymi wskaźnikami ekonomicz-
nymi. Jak dodaje, przeprowadzenie tego 
typu analizy przedwdrożeniowej zaleca się 
w przypadku wszystkich atrybutów zwią-
zanych z koncepcją Przemysłu 4.0, w tym 
Big Data i zaawansowanej analityki.

Jak mówi Paweł Frankowski, kierownik
Zespołu Branżowego w WAGO ELWAG, 
energia nie powinna być traktowana jako 
koszt stały przedsiębiorstwa, a jej nieop-
tymalne wykorzystanie (szczególnie w kon-
tekście dynamicznych zmian cen energii
elektrycznej) może wpłynąć nie tylko na 
kondycję przedsiębiorstwa, ale także na 
jego wizerunek i jest jednym z bardziej 
znaczących czynników cenotwórczych. 
Zdaniem eksperta w wielu przedsiębior-
stwach można zaobserwować chaotyczne 
podejście do tego zagadnienia. Tylko kom-
pleksowe wykorzystanie pojedynczych po-
miarów pozwoli uzyskać optymalny efekt. 
Najłatwiej jest to osiągnąć, jeżeli od same-
go początku dąży się do wdrożenia kom-
pletnego systemu zarządzania energią, np. 
zgodnego z ISO 5001. Najczęściej jednak
zaczyna się od opomiarowania jednego
urządzenia, linii technologicznej, oddziału,
nie patrząc na całość z szerszej perspekty-
wy, i jest to błąd, bo źle dobrana techno-
logia może zamknąć drogę do łatwej mo-
dyfikacji i rozszerzenia inwestycji. 
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Jeżeli chcemy czegoś więcej niż tylko 
monitorowania energii, np. wyliczenia 
efektywności energetycznej, potrzebne 
będą dane o zużyciu energii elektrycznej,
gazu, ciepła, sprężonego powietrza, wen-
tylacji i klimatyzacji, wody itd. oraz dane 
z różnych podsystemów, takich jak OEE, 
Predictive Maintenance czy HACCP. 
Ważne jest także dokonywanie pomiarów
w sposób ciągły. Dzięki temu można zau-
ważyć różne zjawiska, których nie dostrze-
ga się w przypadku analizy pojedynczych 
danych lub zebranych w krótkich odstę-
pach czasu, np. ile energii zużywa oświe-
tlenie parkingu w godzinach nocnych albo 
jak dużo kosztuje utrzymywanie w peł-
nej gotowości całego parku maszynowego 
w czasie przerw produkcyjnych. 

Kompleksowe monitorowanie oraz 
zbieranie i analizowanie danych jest moż-
liwe dzięki zastosowaniu systemów modu-
larnych, nie zapewni jednak swobod-
nego łączenia poszczególnych elementów 
w jeden rozbudowany system. Taką funk-
cjonalność umożliwi dopiero swoboda 
w doborze sposobów i rodzajów komu-

nikacji. Sprzęt, na którym oparty będzie 
system zarządzania energią, musi mieć 
różne możliwości funkcjonalne, zarówno 
na poziomie mediów, jak i protokołów 
(sygnały dwustanowe i analogowe, Mod-
bus via RS i Ethernet, Mbus, EnOcean, 
telemetria, FTP i in.).

Rozwiązania dostępne na rynku
Na rynku jest wiele rozwiązań wspierają-
cych zarządzanie energią na różnych pozio-
mach. Na przykład Narodowa Agencja
Poszanowania Energii oferuje komplekso-
wą pomoc przy wdrażaniu systemów zarzą-
dzania energią ISO 50001 – od szkoleń 
dla kadry zarządzającej, przez opracowa-
nie przeglądu energetycznego, po przygo-
towanie systemu do certyfikacji oraz póź-
niejszego wsparcia w bieżącym utrzyma-
niu systemu. Agencja nie jest dostawcą 
konkretnych rozwiązań technicznych. Przy-
gotowując np. koncepcję wdrożenia sys-
temu monitoringu energii, skupia się na 
zdefiniowaniu jego optymalnych z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa funkcjonalno-

ści, lokalizacji punktów pomiarowych, 
możliwości integracji z istniejącą infra-
strukturą itp., jednocześnie nie fawory-
zuje żadnego konkretnego rozwiązania. 

„ENERGOPOMIAR”, po przeprowa-
dzonym badaniu rynku, wskazuje, że 
przedstawiciele przedsiębiorstw widzą 
potrzebę powstania w najbliższych latach 
systemów i narzędzi o nowych funkcjo-
nalnościach, wspierających je w realizacji 
celów związanych z zaostrzeniem polityki 
środowiskowej, transformacją obszaru 
wytwarzania energii czy koniecznością 
domykania cykli produkcyjnych. Musi 
iść za tym zmiana podejścia do polityki 
remontowej – na podejście predykcyjne. 
Firma oferuje dostosowane do wymagań 
danego zakładu przemysłowego usługi 
pomiarowe, doradztwo i analizy, a także 
dedykowane narzędzia i systemy infor-
matyczne, w tym usługi wsparcia techno-
logicznego typu IoS (Internet of Services) 
wchodzące w obszar Przemysłu 4.0. 

System zarządzania zużyciem mediów 
– Smart Industry – oferuje firma Ener-
gysolve. Jak podaje, jego główną zaletą 
jest skalowalność i otwartość, tzn. można 
implementować urządzenia różnych 
producentów i rozbudowywać system 
małymi krokami. Na początku, w sprzy-
jających okolicznościach, wystarczy inwe-
stycja rzędu 5–6 tys. zł – uzyskuje się 
wtedy np. dane z głównego licznika ener-
gii elektrycznej. Dostęp do danych jest 
możliwy zarówno przez przeglądarki 
WWW, jak i z poziomu aplikacji desktop.

Firma ABB – dostawca o zasięgu glo-
balnym, którego urządzenia pracują 
w bardzo wielu krajach – może zapew-
nić dostęp do urządzeń z każdego miej-
sca i według każdych wytycznych. Dzięki 
platformie ABB Ability oraz współpracy 
z Microsoftem klient otrzymuje środo-
wisko, w którym może łączyć różnego 
rodzaju technologię i dane gromadzone 
z obiektu lub wielu lokalizacji na świe-
cie. Przygotowuje odpowiednie modele 
matematyczne oraz algorytmy kompute-
rowe, które pozwalają na dokładną ana-
lizę i wiarygodne wnioski. 

Portfolio ABB Ability liczy kilkaset 
pozycji, które pozwalają dobierać pro-
dukty do zastosowań, a jednocześnie 
umożliwia łączenie jednych rozwiązań 
z drugimi, co w wielu przypadkach jest 
koniecznością, by uzyskać pełen obraz. 
Obejmuje to: efektywność energetyczną, 
zarządzanie zasobami i danymi oraz zarzą-

Wojciech Znojek, dyrektor generalny w firmie SABUR 

Punkt wyjścia do zarządzania energią

Zarządzanie energią, podobnie jak każdym innym medium, to cykl 
następujących po sobie czynności, poprzedników i następników, 
pomiędzy którymi następuje płynna wymiana informacji. Punktem 
wyjściowym całego procesu jest zorganizowany i uporządkowany 
monitoring zużycia. Zbierane i przechowywane dane stanowią źró-
dło wiedzy i podstawę dla kolejnych czynności w procesie zarządza-
nia. Warto więc zastanowić się, jaka technika pozyskiwania, gro-
madzenia i analizowania danych będzie najbardziej odpowiednia 
i z wykorzystaniem jakiego narzędzia należy ją realizować.

Decydując się na wdrożenie systemu do monitoringu i zarządzania zużyciem energii, 
poza najbardziej oczywistymi kryteriami, takimi jak: dostęp do danych online, raporto-
wanie, alerty o zbliżającym się przekroczeniu czy definiowanie mocy zamówionej, nie 
należy zapominać o pozostałych czynnikach, mniej oczywistych, ale równie ważnych. 
Wśród najbardziej istotnych wymieniłbym:

 → możliwość zarządzania wszystkimi mediami użytkowymi w jednym rozwiązaniu;
 →  dostosowanie systemu do obiektu, czyli wykorzystanie takich urządzeń, systemów 
i standardów komunikacyjnych, które będą uwzględniały jego specyfikę;

 →  możliwość zdalnego zarządzania monitorowanymi parametrami na wszystkich obiek-
tach z dowolnego miejsca;

 → integrację z rozwiązaniami z obszaru ERP, BI, IoT, IIoT i in.;
 → łatwość rozbudowy systemu o nowe obiekty, a więc uwzględnienie rozwoju firmy;
 → poziom skomplikowania wdrożenia, czaso- i pracochłonność.
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dzanie obiektem, procesem, budynkiem, 
a także dotyczy niezawodności urządzeń 
i konserwacji prognozowanej. 

Takim rozwiązaniem jest system ste-
rowania rozdziałem energii elektrycznej 
(EDCS) – narzędzie typu SaaS (Software as
a Service – oprogramowanie jako usługa), 
co oznacza, że aplikacja przechowywana 
jest na komputerach dostawcy usługi. 
Rozwiązanie to eliminuje potrzebę instala-
cji drogich i energochłonnych serwerów.

Z kolei firma WAGO ma w ofercie jedno 
z najbardziej kompleksowych rozwiązań 
w zakresie dostaw systemów zarządzania
energią. Obejmuje ono elementy systemu 
zapewniające pomiar, odczyt, przetwarza-
nie, udostępnianie i archiwizację danych 
oraz analizę i wizualizację dla użytkow-
nika. Całość bazuje na modularnym syste-
mie PLC (WAGO-I/O-SYSTEM 750) oraz 
gamie standardowych i specjalistycznych 
modułów I/O do różnorodnych zastoso-
wań, zawierających rozbudowane możli-
wości komunikacyjne. Wdrożenie systemu 
rozpoczyna się najczęściej od monitoringu 
energii elektrycznej z wykorzystaniem 
przekładników prądowych (standardowe, 
z dzielonym rdzeniem i małogabarytowe), 
cewek Rogowskiego, odgałęźników poten-
cjałowych, przetworników i konwerterów 
pomiarowych. 

Firma SABUR oferuje rozwiązanie, 
które docenione zostało przez jury kon-
kursu Produkt Roku 2018, organizowa-
nego przez magazyn Inżynieria i Utrzy-
manie Ruchu. Jest to System Zarządzania 
i Monitoringu Zużycia Mediów, będący 
odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku 
nie tylko pod względem funkcjonalno-
ści, ale i pozostałych, istotnych z punktu 
widzenia klientów, kryteriów. System 
wyróżnia się prostą instalacją, łatwą kon-
figuracją, intuicyjnym interfejsem czy 
nowoczesną wizualizacją – są to warto-
ści dodane, dzięki którym już na etapie 
wdrożenia widoczne są wymierne korzyści 
z zastosowania tego rozwiązania.

Na naszym rynku dostępne są również 
rozwiązania firmy Elspec, specjalizującej 
się w zakresie pomiarów i analizy jako-
ści energii. Opatentowane rozwiązanie to 
koncepcja rejestracji i kompresji wszyst-
kich parametrów. Jak podaje firma, przy-
pomina to działanie lotniczych rejestrato-
rów parametrów lotu, a w tym przypadku 
dotyczy ciągłego zapisu takich zmiennych, 
jak: parametry elektryczne, alarmy, stany 
zabezpieczeń przy jednoczesnym monito-

rowaniu jakości energii według różnych 
standardów. Raporty zawierają analizę 
problemów oraz opis ich korelacji ze zda-
rzeniami w układzie energetycznym. 

To oczywiście tylko kilka wybranych 
przykładów rynkowych.

Uwagi końcowe
Jak mówi Paweł Frankowski, kierownik 
Zespołu Branżowego w WAGO ELWAG, 
dziś, rozważając zasadność wdrożenia sys-
temu zasilania energią, trzeba uwzględ-
nić kwestie kosztów, na które naraża się 
przedsiębiorstwo w przypadku zanie-
chania czy niepodjęcia inwestycji. Obok 
takich pozycji, jak koszty audytów czy 
wzrost cen energii elektrycznej, trzeba 
być gotowym także na potencjalne ograni-
czenia produkcji w związku z obowiązko-
wymi redukcjami dostaw i poboru ener-
gii. Ostatnio taka sytuacja miała miej-
sce w sierpniu 2015 r. i zaskoczyła wiele 
firm. Kary za niedostosowanie się mogą 
sięgać 15% przychodów przedsiębiorstw. 
I choć samo wdrożenie systemu zarzą-
dzania energią nie uchroni przed tym 
zagrożeniem, to jednak, jeśli zarządza-
jący przedsiębiorstwem znają szczegółowy 
rozkład poboru energii i zapotrzebowa-
nie poszczególnych instalacji na energię 
w określonym czasie, mogą się przygoto-
wać na taką sytuację. 

Na braku dostatecznej ilości ener-
gii elektrycznej w systemie w określo-
nym czasie można nawet zarabiać. Pozwa-
lają na to usługi typu DSR (Demand Site 
Response), czyli gotowość do zmniejsze-
nia zapotrzebowania na energię w sytu-
acjach kryzysowych. Co warte podkreśle-
nia, jest to szansa, z której mogą skorzy-
stać nie tylko duże, ale także małe i śred-
nie firmy. Jeśli przedsiębiorstwo nie może 
samodzielnie zagwarantować wymaga-
nego poziomu redukcji (min. 2 MW), 
może dołączyć do jednego z tzw. agrega-
tów DSR, czyli systemów łączących wielu 
odbiorców oferujących wspólnie redukcję 
zapotrzebowania na energię. 

Jak mówi Tomasz Słupik z firmy 
„ENERGOPOMIAR”, większość podmio-
tów, które wdrożyły i certyfikowały sys-
temy zarządzania energią, zrobiła to 
w następstwie potrzeby uporządkowa-
nia myślenia o gospodarowaniu ener-
gią w granicach przedsiębiorstwa. Sporo 
z tych podmiotów doprowadziło do certy-
fikacji wdrożonych systemów np. według 

normy ISO 50001, co przy okazji dopeł-
niło cyklicznego obowiązku realizacji 
audytu energetycznego przedsiębiorstwa 
(wynikającego z Ustawy z dnia 20 maja 
2016 r. o efektywności energetycznej – 
DzU z 2016 r., poz. 831, ze zm.). 

Tomasz Słupik zwraca również uwagę, 
że niepokoje, jakie ujawniły się na rynku 
energii w ostatnich latach, sprawiły, że 
zarządzanie energią zaczyna się postrze-
gać nieco szerzej. Dotyczy to aspektów 
związanych z ustaleniem krytycznego 
obszaru zasilania obejmującego urządze-
nia, których utrzymanie w ruchu jest nie-
zbędne dla bezpieczeństwa ludzi i tech-
nologii. Pozostały zakres urządzeń może 
być przedmiotem odpowiedniego zarzą-
dzania, w tym świadczenia DSR. Kolejny 
aspekt to identyfikacja odchyleń wraz 
z oceną ich wpływu na wskaźniki produk-
cyjne i podejmowanie decyzji oraz wspar-
cie w prowadzeniu działań remontowych 
jako element pogłębionych analiz ener-
getycznych, jakie można dziś z powodze-
niem realizować w trybie online na urzą-
dzeniach energetycznych. 

W wyniku tego typu analiz możliwe jest
dołożenie nowego elementu, jakim jest 
monitoring wskaźników KPI, opisujących 
stan techniczny urządzenia i jego pogor-
szenie w czasie eksploatacji – poprzez bie-
żące porównanie ze wskaźnikami referen-
cyjnymi. Wiedza ta jest elementem umoż-
liwiającym wnioskowanie o szybsze pro-
wadzenie działań remontowych (np. 
urządzeń, dla których następuje szybkie 
pogorszenie sprawności), co będzie miało 
wpływ na poprawę zarówno wskaźników 
niezawodnościowych, jak i tych związa-
nych z efektywnością produkcji. 

Trudno nie zgodzić się z przedstawio-
nymi opiniami specjalistów. Na pewno 
możemy być przekonani, że dziś efek-
tywne zarządzanie coraz droższą ener-
gią staje się koniecznością. Będziemy na 
naszych łamach coraz częściej wracać do 
tej tematyki.

Bohdan SzafrańskiBohdan Szafrański jest od początku lat 90. 
związany z branżą informatyczną. Ukoń-
czył studia podyplomowe z zakresu infor-
matyki i telekomunikacji na Politechnice 
Warszawskiej. Zajmował się zagadnie-
niami normalizacyjnymi w Polskim Komi-
tecie Normalizacyjnym. Publicysta, dzien-
nikarz. Obecnie publikuje m.in. w prasie 
specjalistycznej skierowanej do odbiorców 
z branży automatyki przemysłowej. 
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S YNDIS-ENERGIA to kompleksowe, efek-
tywne oprogramowanie do akwizycji
danych, nadzoru urz dze  pomiarowych

oraz analiz i rozliczania mediów energetycz-
nych: energii elektrycznej i cieplnej, gazu, 
wody oraz innych no ników energii. System 
oferuje efektywne narz dzia, niezb dne dla 
gospodarki energi  i udzia u w rynku energii.

Funkcje systemu s  dostosowane do wyma-
ga  i specyfiki:

• spó ek dystrybucyjnych i handlowych,
• elektrowni i elektrociep owni,
• przedsi biorstw dostarczaj cych media ener-

getyczne, takie jak: ciep o, gaz, woda, para itp.,
• zak adów przemys owych i du ych nieprzemy-

s owych odbiorców energii. SYNDIS ENERGIA 
jest z powodzeniem wdra any w zak adach 
przemys owych do zarz dzania mediami 
energetycznymi.

System w czasie rzeczywistym nadzoruje 
i odczytuje liczniki energii oraz ró norodne 

urz dzenia pomiarowe. Odczyt danych jest 
realizowany dzi ki nowoczesnym technolo-
giom transmisji danych z wykorzystaniem 

czy sta ych i bezprzewodowych. Odczyt rea-
lizowany mo e by  bezpo rednio z liczników
i urz dze  pomiarowych wyposa onych w od-
powiednie cyfrowe interfejsy komunikacyjne 
lub w trybie buforowym za po rednictwem 
koncentratorów i rejestratorów energii.

SYNDIS-ENERGIA posiada oprogramowanie 
edycyjne, umo liwiaj ce dodawanie kolejnych 
urz dze  pomiarowych, kierunków transmisji 
oraz dostosowanie modu ów analitycznych 
do wszelkich potrzeb u ytkownika. 

System wspó pracuje z oprogramowaniem 
do obs ugi rynku energii, systemami SCADA 
i systemami finansowo-ksi gowymi.

System SYNDIS-ENERGIA to narz dzie dedyko-
wane równie  dla odbiorców przemys owych 
obj tych regulacjami obowi zuj cej ustawy 

o efektywno ci energetycznej. Umo liwia 
analiz  stanu wyj ciowego oraz weryfikacj
efektów dzia a  maj cych na celu obni enie
energoch onno ci, co jest warunkiem konie-
cznym powodzenia procesu poprawy efek-
tywno ci energetycznej. 

System SYNDIS-ENERGIA znajduje zastosowa-
nie podczas wdra ania nast puj cych elemen-
tów polityki energetycznej przedsi biorstwa:

• opracowanie audytu energetycznego przed-
si biorstwa wg obowi zku wynikaj cego 
z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno-
ci energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831),

• monitoring i kontrola wdra ania systemu 
zarz dzania energi  ISO 50001,

• opracowanie audytu efektywno ci energe-
tycznej na potrzeby uzyskania tzw. bia ych 
certyfikatów (lub spe nienia obowi zku umo-
rzenia wiadectw pochodzenia).

SYNDIS-ENERGIA mo e pracowa  niezale nie 
lub w ramach Systemu Nadzoru, Doradztwa 
i Sterowania SYNDIS, tworz c z nim spójne 
narz dzie NMS/DMS do monitorowania, ste-
rowania, bilansowania i raportowania pro-
dukcji lub poboru mediów energetycznych.

Podstawowe cechy systemu 
SYNDIS-ENERGIA

• zdalny odczyt danych pomiarowych poprzez 
cza sta e, komutowane, bezprzewodowe, 

takie jak: RS-485, p tla pr dowa, wiat o-
wód, radio, GSM/GPRS, sie  WAN/LAN, cza 
telefoniczne;

SYNDIS-ENERGIA
System monitoringu 
i bilansowania mediów 
energetycznych

Sieć transmisji danych
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Serwer Syndis-Energia
Baza danych, Aplikacja

Serwer WWW

Monitoring produkcji

Użytkownicy
systemu Syndis-Energia

Liczniki 
energii

Analizatory
energii

Zabezpieczenia 
cyfrowe

Urządzenia pomiarowe 
innych mediów

Schemat systemu SYNDIS-ENERGIA
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• proste definiowanie nowych liczników i kie-
runków komunikacyjnych w systemie;

• automatyczna archiwizacja odczytanych wiel-
ko ci w bazie danych systemu;

• bie cy monitoring poboru lub produk-
cji energii za pomoc  konfigurowanych 
przez u ytkowników okien z wielko ciami 

chwilowymi, prezentowanymi na mapach, 
schematach, wska nikach analogowych oraz 
wykresach;

• mo liwo  r cznego wprowadzania danych 
pomiarowych z liczników;

• modu  analizy jako ci energii elektrycznej; 
• rozbudowany modu  raportowania:

–  bilanse energii za wybrane przedzia y cza-
sowe i analizy mocy maksymalnych w okre-
sie obrachunkowym,

–  mo liwo  tworzenia przez u ytkownika 
raportów opartych na formu ach arytme-
tycznych z zestawów pomiarowych,

–  raporty energii godzinowej w poszczegól-
nych dniach i profile energii za wybrane 
przedzia y czasowe,

–  prezentacja wyników oblicze  w postaci 
wykresów graficznych i tabel;

• narz dzia wspomagaj ce uczestnictwo 
w Rynku Energii:
– modu  prognozowania, 
–  modu  planowania zapotrzebowania na 

energi ,
– modu  rozliczania realizacji kontraktów,
–  modu  analiz i zarz dzania portfelami kon-

traktów,
–  modu  wymiany informacji z systemami 

WIRE lub SCADA;
• wspomaganie gospodarki energetycznej 

w przedsi biorstwie:
– monitoring energoch onno ci,
–  narz dzia wspomagaj ce wdro enie normy 

ISO 50001, 
–  rozliczanie kosztów energii dla wydzia ów 

lub ci gów technologicznych,
–  narz dzia do optymalizacji kosztu zakupów 

i zu ycia mediów,
– monitorowanie jako ci energii,
– analiza gospodarki moc  biern ;

• fakturowanie i rozliczanie mediów;
• nadawanie u ytkownikom uprawnie  doty-

cz cych funkcji systemu oraz zakresu dost p-
nych pomiarów;

• dost p do systemu SYNDIS ENERGIA poprzez 
serwer WWW, zdalny nadzór administracyjny 
i serwisowy;

• wymiana danych pomiarowych z systemami 
innych producentów.

MIKRONIKA Sp. z o.o.
60-001 Pozna , ul. Wykopy 2/4
tel.: +48 61 665 56 00
faks: +48 61 665 56 02
biuro@mikronika.pl
www.mikronika.pl
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Zwykle w praktyce eksploatacyjnej 
za przyczynę usterki maszyn uznaje 
się wiek sprzętu, jednak w rzeczy-

wistości nie każda awaria jest tym faktem 
spowodowana. Dlaczego więc silniki ule-
gają uszkodzeniom? 

Oto pięć przyczyn awarii silników 
według ekspertów EASA (Electrical Appa-
ratus Service Association).

1 Łożyska. Są najczęstszą, bo występu-
jącą w 51% przypadków, przyczyną uste-
rek silników elektrycznych. Do dysfunk-
cji łożysk przyczyniają się takie czynniki, 
jak: nadmierne/niedostateczne smarowa-
nie, niewłaściwe obciążenie, korozja elek-
tryczna, zbyt wysoka temperatura i zanie-
czyszczenia.

2 Stojan i uzwojenie. Problemy 
z uzwojeniami stanowią 16% wszystkich 
awarii. Gdy zawodzi uzwojenie, pomię-
dzy częściami silnika może pojawić się 
łuk elektryczny, który powoduje zwarcia 
wewnątrz urządzenia. Potencjalnymi przy-
czynami awarii uzwojenia są: zbyt wyso-
kie napięcie lub natężenie prądu, wysoka 
temperatura otoczenia lub utrata chło-
dzenia, częsty rozruch silnika lub zmiana 
kierunku jego pracy (nawroty), a także 
uszkodzenia mechaniczne oraz zanieczysz-
czenia.

3 Czynniki zewnętrzne. Są przyczyną 
usterek tak samo często, jak problemy ze 
stojanem i uzwojeniem. Należą do nich 
m.in. usterki związane ze stanem otocze-
nia lub obciążeniem silnika, takie jak nie-
właściwe obciążenie łożyska, zanieczysz-
czenia, nieefektywne czynności utrzyma-
nia ruchu, a także zdarzenia losowe. 

4 Wirnik. Możliwe usterki wirnika to: 
uszkodzone pręty wirnika, pęknięte pier-
ścienie i zanieczyszczony rdzeń. Stano-
wią one 5% wszystkich uszkodzeń. Poten-
cjalne przyczyny to zbyt duże wibracje, 
zbyt częsty rozruch lub odwracanie kie-
runku obrotów (nawroty) albo zbyt krótki 

Nicole Dyess

Zapobieganie awariom silników
dzięki monitorowaniu ich parametrów 
energetycznych i zasilania
Zbieranie i analiza danych dotyczących zużycia energii 
elektrycznej przez silniki oraz zmian parametrów ich zasilania 
może stanowić istotne uzupełnienie strategii utrzymania ruchu, 
opartej na monitorowaniu stanu pracy maszyn (condition-based 
monitoring). W metodzie tej wykorzystuje się parametry związane 
z efektywnością energetyczną jako główny wskaźnik możliwej awarii 
silnika. Monitorowanie stanu oparte na parametrach energetycznych 
dostarcza informacji, które pomagają lepiej ocenić aktualny poziom 
wydajności i problemy w funkcjonowaniu urządzenia, a dzięki temu 
podejmować działania mające na celu zapobieganie jego awariom.

Źródło: CFE Media

Przyczyny awarii silników

łożyska (51%)

stojan/uzwojenie (16%)

czynniki zewnętrzne (16%)

wirnik (5%)
wał, sprzęgło (2%)

nieznane (10%)
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odstęp pomiędzy rozruchem a nawrotem, 
zbyt długi rozruch, uszkodzenia mecha-
niczne wirnika oraz zbyt wysoka tempe-
ratura.

5 Wał/sprzęgło. Problemy dotyczące 
tych komponentów stanowią 2% uszko-
dzeń. Przyczyny ich awarii to nieprawi-
dłowa instalacja wału lub sprzęgła, zbyt 
duże obciążenie, korozja i mechaniczne 
uszkodzenia wału.

Pozostałe 10% przypadków uszkodzeń 
to awarie, których przyczyna nie została 
zidentyfikowana lub była trudna do usta-
lenia.

Monitorowanie parametrów pracy 
Gdy wiadomo, jakie uszkodzenia wystę-
pują w silnikach elektrycznych, można się 
zastanowić nad tym, jak wykorzystać te 
informacje, by przedłużyć trwałość silni-
ków i napędzanego nimi sprzętu.

Trwałość silnika jest odwrotnie pro-
porcjonalna do ogólnego poziomu jego 
obciążenia. Popularne metody diagno-
styki silników polegają na wykorzysta-
niu jednego czujnika, np. czujnika tem-
peratury lub czujnika wibracji służącego 
do pomiaru obciążenia podczas pracy. 
Monitorowanie parametrów pracy sil-
nika, np. parametrów jego normalnej 
pracy i poziomu obciążenia, może pomóc 
w zidentyfikowaniu problemu, zanim 
wystąpią symptomy awarii.

Monitorowanie stanu silnika polega 
na zbieraniu danych z czujników zain-
stalowanych w sprzęcie, ich sortowaniu 
i analizowaniu. Następnie oprogramowa-
nie do zarządzania zasobami (asset perfor-
mance management – APM) przy wyko-
rzystaniu skomplikowanych algorytmów 
przetwarza otrzymywane dane wejściowe 
w celu wykrycia nieprawidłowych stanów 
pracy oraz aktualizuje wirtualny model 
pracy silnika – zwany również bliźnia-
kiem cyfrowym. Oprogramowanie porów-
nuje rzeczywiste parametry pracy sprzętu 
ze specyfikacją producenta i danymi 
z przeszłości, by wykryć nieprawidłowo-
ści wymagające reakcji. Na końcu opro-
gramowanie klasy APM generuje raport 
z zapisem historii sprzętu i danymi z czuj-
ników, w którym informuje o wykry-
tych niezgodnościach. Umożliwia to prze-
prowadzenie odpowiedniej interwen-

cji – takiej jak korekta potencjalnie nie-
bezpiecznego obciążenia silnika, zanim 
doprowadzi ono do poważniejszej awarii 
lub przestoju spowodowanego wymianą 
niesprawnego silnika.

Zalety metody monitorowania 
poboru energii
Monitorowanie zużycia energii elektrycz-
nej przez maszynę ma trzy zalety, których 
nie wykazują inne techniki monitorowa-
nia stanu, takie jak np. pomiar wibracji 
czy temperatury. 

Po pierwsze monitorowanie wibra-
cji jest drogie i utrudnione. Podobnie jest 
w przypadku pomiaru temperatury i czuj-
ników ultradźwiękowych, więc pomiary 
te przeprowadza się zgodnie z interwa-
łami czasowymi, np. co rok lub co kwar-
tał. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy i spadającym 
kosztom prowadzonych pomiarów moni-
torowanie energii jest coraz tańsze i tym 
samym bardziej opłacalne jako metoda 
umożliwiająca zdalne monitorowanie 
parametrów w sposób ciągły.

Po drugie pomiar ultradźwiękowy 
czy pomiar wibracji i temperatury może 
wskazać jedynie, czy silnik pracuje nor-
malnie. Narzędzia te są przydatne do 
identyfikowania źródeł problemu, jednak 
w przypadku braku jakichkolwiek symp-
tomów uważa się stan silnika za prawi-
dłowy. Natomiast monitorowanie zużywa-
nej energii pozwala określić czynniki elek-
tryczne wpływające niszcząco na silnik, 
takie jak niestabilność napięcia, zanim 
doprowadzą one do uszkodzenia sprzętu. 
Taka wiedza daje szansę na interwen-
cję i dokonanie korekt, zanim dojdzie do 
poważniejszych zmian i symptomów awa-
rii czy nawet uszkodzenia sprzętu.

Jeśli uszkodzenie już wystąpiło, system 
monitorowania poboru energii dostarczy 
informacji, które pomogą przeanalizować 
i zrozumieć aktualny stan pracy silnika 
oraz jego kondycję techniczną. Dzięki 
takiej informacji można podjąć wła-
ściwą decyzję, która zrównoważy para-
metry silnika, koszty operacyjne i działa-
nia naprawcze z ryzykiem i konsekwen-
cjami awarii.

Po trzecie monitorowanie zużycia ener-
gii wykorzystuje sprawność jako główny 
wskaźnik stanu silnika. Jeśli w silniku 
występują przepięcia pomiędzy uzwo-
jeniami lub wystąpiła awaria łożyska, 

pobiera on więcej energii niż standar-
dowo, w celu wykonania tej samej ilo-
ści pracy. Oznacza to spadek sprawno-
ści. Te nieznaczne wahania sprawno-
ści oznaczają, że silnik jest dodatkowo 
obciążony. Ponieważ platformy służące 
do monitorowania zużycia energii silnika 
pracują nieprzerwanie i porównują war-
tości do danych z przeszłości, mają tym 
samym zdolność rozpoznania, kiedy silnik 
wymaga uwagi – często zanim wykryją 
to inne metody monitorowania, takie 
jak pomiar ultradźwiękowy czy badanie 
wibracji i temperatury.

Postęp na krzywej dojrzałości 
procesu utrzymania ruchu
Niezależnie od wybranej metody najważ-
niejszą zaletą monitorowania stanu pracy 
maszyn jest to, że pozwala na postępowe 
zmiany na wykresie dojrzałości czynności 
utrzymania ruchu. To stan sprzętu decy-
duje tutaj o podejmowanych czynnościach 
konserwacyjnych, które bez monitoro-
wania stanu urządzenia odbywałyby się 
w oparciu o plan czasowy.

Proaktywny, nie oparty na interwałach 
czasowych, lecz na monitorowaniu rze-
czywistego stanu pracy urządzeń program 
utrzymania ruchu jest wciąż formą kon-
serwacji zapobiegawczej. Oczywiście ist-
nieją przypadki, w których monitorowa-
nie parametrów dostarcza rozwiązań dla 
konserwacji predykcyjnej. Jednakże pełen 
potencjał utrzymania opartego na kon-
troli stanu można uświadomić sobie jedy-
nie wówczas, gdy zacznie się analizować 
wszystkie zbierane dane.

Podsumowanie
Zbieranie i analiza danych z różnych zaso-
bów i różnych aplikacji pozwala na odróż-
nienie zjawisk normalnych od anomalii. 
Dostarcza informacji o tym, co wpływa 
na długość okresu zwanego P-to-F na 
wykresie dojrzałości procesu utrzymania 
w przypadku różnych zasobów w odręb-
nych zastosowaniach. Mając tę cenną 
wiedzę, można osiągnąć poziom wydaj-
ności, który wcześniej był niemożliwy do 
uzyskania.

Nicole Dyess Nicole Dyess jest dyrektorem rozwiązań 
dla klientów w firmie Motors@Work. Ma 
niemal 20-letnie doświadczenie w optyma-
lizacji osiągów silników elektrycznych. 
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MeternetPRO – system zdalnego odczytu,
rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania
Wiele ostatnio mówi si  o poprawie efektywno ci energetycznej 
oraz energii odnawialnej w kontek cie redukcji gazów cieplarnianych 
i rosn cych kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu 
przedsi biorstwa wykazuj  du  determinacj  do zmian prowa-
dz cych do optymalizacji kosztów, co ma zapewni  im zachowanie 
przewagi konkurencyjnej, wynikaj cej np. z przyj tej strategii 
przewagi kosztowej.

Obserwacja, analiza, optymalizacja…
Monitoring zu ycia energii elektrycznej 
w firmie, zak adzie przemys owym lub np. 
w centrach handlowych poprzez zintegro-
wane sieci wymiany danych prowadzi do 
skrócenia czasu odczytów i automatyzacji 
rozlicze  finansowych, pozwala na wszech-
stronn  analiz  danych historycznych, ich 
interpretacj  oraz ró norodne zestawienia 
i raporty. Wyniki wskaza  liczników wspoma-
gaj  procesy decyzyjne w zakresie moderni-
zacji i rozbudowy istniej cej infrastruktury. 
Pozwalaj  na szybk  identyfikacj  awarii 
sieci zasilaj cej lub kontrolowanej maszyny, 
prowadz c w efekcie do optymalizacji gos-
podarki remontowej i redukcji kosztów wyni-
kaj cych z przymusowych przestojów pro-
dukcyjnych. Prowadzone pomiary i ci g a 

analiza zu ycia umo liwiaj  podj cie decy-
zji o zmianie taryfy na tak , która jest bar-
dziej odpowiednia dla odbiorcy i pozwala 
zmniejszy  op aty za zu ycie energii. Racjo-
nalne wykorzystanie urz dze  pozwala na 
ograniczenie mocy szczytowej, co w efekcie 
prowadzi do zmniejszenia limitu mocy przy-
dzielonej.

MeternetPRO a poprawa 
efektywno ci energetycznej
MeternetPRO wpisuje si  w ide  efektyw-
nego wykorzystania energii i poprawy efek-
tywno ci energetycznej. System umo li-
wia zdalny odczyt wskaza  liczników, mul-
timetrów, przetworników pomiarowych, 
modu ów rozszerze  i innych urz dze  

pomiarowych wykorzystuj cych do komuni-
kacji cztery najbardziej popularne protoko y 
komunikacji – Modbus RTU, Modbus TCP, 
M-Bus, DLMS. Wymiana danych pomi dzy 
urz dzeniami jest realizowana za po rednic-
twem sieci RS-485, M-Bus lub sieci LAN.

Program zainstalowany jest na specjalnym 
serwerze sprz towym MT-CPU-1, pracuj -
cym w komputerowej sieci lokalnej LAN. 
Programowy interfejs u ytkownika ma posta  
aplikacji WEB (strony internetowej). Dost p 
do programu jest mo liwy z poziomu dowol-
nej przegl darki internetowej. W przypadku 
sieci LAN z publicznym adresem IP lub sieci 
VPN system MeternetPRO pozwala na odczyt 
danych i konfiguracj  przez Internet.

Architektura systemu
Urz dzenie MT-CPU-1 jest jednostk  centraln , 
która zarz dza systemem – odpytuje urz dze-
nia, dokonuje archiwizacji danych i zarz dza 
ich dystrybucj . CN-ETH-485 to konwerter 
umo liwiaj cy pod czenie urz dze  pomia-
rowych sieci RS-485, np. liczników, multime-
trów przetworników pomiarowych i modu-
ów rozszerze  do sieci LAN.

Schemat ideowy 
uk adu pomiarowego
MeternetPRO
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Interfejs GUI umo liwa pe n  personalizacj  
prezentacji wyników, pozwala w atwy i intu-
icyjny sposób dodawa  urz dzenia z oferty 
F&F, np. przetworniki temperatury, wilgotno-
ci, liczniki wody, ciep a, gazu.

Najwi ksz  przewag  interfejsu Meternet PRO 
jest fakt, e do konfiguracji i zmiany ustawie
nie jest wymagana znajomo  programowania.

Urz dzenia pomiarowe
Liczniki cyfrowe i multimetry w ofercie F&F 
s  wyposa one w mikroprocesory i systemy 
elektroniczne pozwalaj ce na pomiar wielu 
warto ci jednocze nie. Ich g ówn  przewag  
nad licznikami indukcyjnymi jest dok adno
i mo liwo  odczytu zdalnego. Maj  zintegro-
wane programowe i sprz towe interfejsy, 
np. Modbus i M-Bus, pozwalaj ce na odczy-
tywanie danych za pomoc  sieci komunikacyj-
nych. Zapis pomiarów w pami ci nieulotnej
liczników cyfrowych chroni przed ich utrat  
w przypadku zaniku zasilania. Liczniki umo li-
wiaj  prezentacj  warto ci mierzonych za-
równo w trybie cyklicznym, jak i krokowym.

Do g ównych funkcji cyfrowych liczników 
z komunikacj  nale :

• pomiar wielu warto ci g ównych: energia 
czynna, bierna, pobrana, oddana;

• monitoring bie cych parametrów sieci: pr dy, 
napi cia, moce czynna, bierna, pozorna;

• wspó czynniki mocy, harmoniczne THD;

Liczniki maj  certyfikaty na zgodno  z MID.

G ówne cechy systemu:
• zdalny dost p z sieci lokalnej przez Ethernet 

i zdalnie przez Internet;
• brak licencji stanowiskowych, dowolna liczba 

u ytkowników;
• obs ugiwane protoko y: Modbus RTU, 

Modbus TCP, M-Bus, DLMS;
• porty: Ethernet RJ-45, RS-485, USB×4;
• podgl d wydajno ci i poprawno ci pracy 

systemu;
• raporty – podgl d bie cych i archiwalnych 

rejestrowanych warto ci (tabela wyników, 
wykresy);

• mo liwo  filtrowania danych na potrzeby 
szczegó owych analiz;

• edycja zakresów czasowych, np. do rozlicze-
nia abonenckiego zu ycia energii;

• pulpit (dashboard) – prezentacja mierzonych 
warto ci w postaci wska ników graficznych, 
panele sterowania (webscada);

• widgets – wska niki graficzne w postaci wy-
kresów wskazówkowych, s upkowych, trendy;

• konfiguracja systemu nie wymaga od u yt-
kownika umiej tno ci programowania, defi-
niowanie nazw urz dze , nastawy systemowe;

• eksport danych – bezpo redni zapis do pliku 
CSV, zewn trzne bazy danych Postgre SQL/
MSSQL/ORACLE;

• modu  programowy „matematyka” do prze-
kszta ce  algebraicznych czytanych warto ci;

• integracja z urz dzeniami obcymi, takimi jak: 
liczniki wody, gazu itp.;

• sterowanie w trybie r cznym i automatycz-
nym (próg, histereza, stra nik mocy);

• alarmy i powiadamiania e-mail i SMS;
• funkcja ró niczkowania przekszta caj ca war-

to ci zu ycia energii elektrycznej wyra onej 
w kWh na moc chwilow  wyra on  w kW, 
umo liwia graficzn  prezentacj  profilu poboru 
mocy, ledzenie trendów i wyznaczenie szczy-
tów mocy pobieranej.

F&F Pabianice
ul. Konstantynowska 79/81, Polska
www.fif.com.pl, www.meternetpro.pl

GUI – interfejs programowy MeternetPRO

Dwukierunkowy licznik zu ycia energii czynnej
i biernej z analiz  parametrów sieci
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Podnosząc kwestię efektywności, 
należy odpowiedzieć na kilka pod-
stawowych pytań:

 →  Czy w ogóle warto poświęcać problemowi 
uwagę?

 →  Na jakie potencjalne efekty/oszczędności 
można liczyć?

 → Jak realizować działania?
 →  Jakie wsparcie można uzyskać w realiza-
cji działania?

Koszty energii w bilansie 
przedsiębiorstwa
Udział kosztów energii w kosztach całko-
witych przedsiębiorstwa zależy w oczywi-
sty sposób od branży. Produkcja cementu, 
papieru, szkła i ceramiki, przemysł meta-
lurgiczny to obszary, w których udział 
kosztów energii jest szczególnie wysoki. 
Jednak z drugiej strony są przedsiębior-
stwa, w których energia stanowi mar-
ginalną pozycję w kosztach – produk-
cja elektroniki, montaż podzespołów dla 
przemysłu motoryzacyjnego, handel, nie 
mówiąc o firmach usługowych, których 
działalność oparta jest na wiedzy. Jeżeli  
koszty energii sięgają 10% kosztów dzia-

łalności, a z kolei potencjał oszczędności
energii byłby równy nawet 20% kosz-
tów energii, to stanowiłby on „tylko” 2% 
kosztów zakładu, co pokazano na rys. 1. 
W przypadku niektórych podmiotów taki 
wniosek może niestety prowadzić do kon-
kluzji, że oszczędzanie energii nie ma isto-
tnego wpływu na wyniki przedsiębiorstwa.

Jeżeli jednak odnieść potencjał 
oszczędności do zysku firmy, to ocena 
opłacalności może wyglądać zupełnie 
inaczej. Z pobieżnej analizy rankingu 500 
największych przedsiębiorstw w Polsce, 
przeprowadzonego przez dziennik „Rzecz-
pospolita”, wynika, że zysk stanowi na 
ogół 5–8% przychodu. Wśród przedsię-
biorstw województwa wielkopolskiego 
o przychodach od 50 do 250 mln zł 

Krzysztof Wilk

Efektywność energetyczna 
w przedsiębiorstwie 
Wzrost cen energii powodowany wyczerpywaniem się zasobów 
nieodnawialnych paliw oraz regulacjami zmierzającymi do zmniej-
szenia negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko natu-
ralne, a także świadomość odpowiedzialności za stan środowiska, 
powinny zachęcać przedsiębiorców do bardziej racjonalnego zarzą-
dzania gospodarką energetyczną. Tymczasem stosunek właścicieli
i zarządzających do problemu oszczędności energii jest zróżnico-
wany. Można wskazać takie firmy, w których działania zmniejszające
zużycie energii prowadzone są systematycznie i zaczynają się niemal 
po uruchomieniu zakładu, oraz takie, w których robi się bardzo 
niewiele lub nic. 

Rys. 1. Szacowany udział 
kosztów energii i potencjału 
ich oszczędności w kosztach 

całkowitych

Źródło: ES&M

potencjalne 
oszczędności energii: 2%

koszty energii: 8%

koszty – reszta: 90%
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w roku 2014, ubiegających się o tytuł 
„Diament Forbesa”, średnia wartość 
wskaźnika zysk netto/przychód była na 
poziomie 9% (wartość 17,4% była 9. 
wynikiem na 67 podmiotów). 

W tabeli 1 pokazano stosunek zmniej-
szenia kosztów energii do zysku przed-
siębiorstwa w zależności od stopy zysk/
przychód w przypadku zmniejszenia kosz-
tów działalności o 2% dzięki działa-
niom poprawiającym efektywność ener-
getyczną. Jak widać, oszczędność może 
w istotny sposób zwiększyć zysk. Można 
zatem przyjąć, że warto się pochylić nad 
kwestią oszczędności energii.

Przy ograniczonych zasobach finanso-
wych – gotówka, kredyt – wiele firm staje 
wobec konieczności wyboru – inwesto-
wać w technologię czy efektywność ener-
getyczną. Jeśli inwestycja w technolo-
gię przyczynia się do zmniejszenia ener-
gochłonności produkcji, wówczas nie ma 
problemu. Jednak jeśli takiego związku 
nie ma, sprawa staje się trudniejsza. 
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że 
zmiany technologiczne powodujące zwięk-
szenie produkcji pociągają za sobą pro-
blem sprzedaży dodatkowej produkcji 
– trzeba znaleźć nabywcę oraz ponieść 
dodatkowe koszty z tym związane. Może 
być zatem tak, że bardziej będzie się opła-
cać zwiększenie zysku poprzez redukcję 
kosztów niż zwiększanie produkcji.

Oprócz zasadniczego powodu – chęci 
ograniczenia kosztów – warto zauwa-
żyć, że występują też inne przesłanki dla 
poprawy efektywności, takie jak:

 → przyszły wzrost ceny energii,
 → limity emisji (ETS),
 →  większe bezpieczeństwo dostaw (np. gazu, 
energii elektrycznej),

 →  wizerunkowe (przedsiębiorstwo proekolo-
giczne),

 → atut wobec kontrahentów.

Przegląd typowych działań 
i ich efektów
Do podjęcia decyzji konieczna jest bar-
dziej szczegółowa informacja doty-
cząca opłacalności całego przedsięwzię-
cia. W przypadku działań o stosunkowo 
szybkim zwrocie wystarczającym instru-
mentem oceny jest prosty czas zwrotu. 
W tabelach 2–6. podano kilka przykła-
dów, przy czym ograniczono się do typo-

wych – powszechnie stosowanych – urzą-
dzeń lub instalacji. Przedstawiono za-
równo proste działania o bardzo krótkim 
zwrocie, jak i złożone inwestycje, których 
zwrot może przekraczać nawet 10 lat, 
jednak pozwalają one na utrzymanie zdol-
ności produkcyjnej.

Izolacja instalacji wysokotemperaturo-
wych (100–150)°C 
Izolacja instalacji wysokotemperaturo-
wych daje bardzo dobre wyniki finan-
sowe – zwrot nakładów następuje zazwy-
czaj w okresie krótszym niż pół roku 
(tabela 2). Dodatkową korzyścią jest 
zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu 
pracy personelu. Poprawa warunków BHP 
jest bardzo często głównym powodem 
działania. W przypadku izolacji obiek-
tów lub instalacji niskotemperaturowych 
nie można już liczyć na takie wyniki. Bar-
dzo słabo wypada termorenowacja budyn-
ków. W tym jednak przypadku dodatkową 
korzyścią jest poprawa stanu technicz-
nego, estetyki, możliwość zmiany sposobu 
ogrzewania.

Modernizacja oświetlenia
Obecnie jest to jedno z częściej podejmo-
wanych działań. Wynika to z faktu, że 
źródła ledowe uzyskały już dojrzałość po-
zwalającą na udzielenie minimum 5-letniej

Tabela 1. Udział potencjału oszczędności energii w zysku przed-
siębiorstwa (symulacja) w zależności od stopy zysk/przychody

Stopa Z/P K/P Zmniejszenie kosztów Zmniejszenie kosztów/zysk

10% 90% 2% 18%

8% 92% 2% 23%

6% 94% 2% 31%

4% 96% 2% 48%

2% 98% 2% 98%

Tabela 2. Wykazywany w audytach potencjał oszczędności 
energii dla izolacji instalacji przemysłowych

Opis przedsięwzięcia Zmniejszenie zużycia [%] SPBT [lata]

Poprawa izolacji instalacji przemysłowych

Modernizacja rurociągu ciepłowniczego 
(skrócenie rurociągu + zastosowanie rur 
preizolowanych podziemnych)

Zmniejszenie straty o 93% 2,5

Izolacja armatury (zaworów kołnierzy, pomp) 
w instalacji parowo-wodnej – 0,4 (5 m-cy)

Ocieplenie komory suszarni 
(temp pow. 50°C) 7% 0,7

Izolacja orurowania i boków płyt 
pras płytowych 9% 0,2

Izolacja płyt grzewczych pras 12% 1,5

„Izolacja” pras bębnowych ≥60% 0,5
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gwarancji (deklarowany czas świecenia 
przy spadku intensywności do 86% to 
50 000 h/a) nawet w trudnych warun-
kach, takich jak wysokie zapylenie oraz 
wysoka temperatura pod stropem. Obawy 
o trwałość dobrych produktów powo-
dujące, że nawet w nowo projektowa-
nych/budowanych obiektach instaluje się 
świetlówki, są coraz mniej uzasadnione. 
W najprostszych działaniach polegają-
cych na zastąpieniu starych opraw z lam-
pami wyładowczymi (zwykle świetlówek 
i metalohalogenkowych) według zasady 
1:1 (jedna nowa za jedną starą) osiąga 
się oszczędności obliczeniowe na pozio-
mie 50–55% (tabela 3). W rzeczywistości 
efekty są lepsze, ponieważ eliminuje się 
w ramach działania stare zużyte, zabru-
dzone odbłyśniki, co już bez wymiany 
źródła zwiększyłoby intensywność oświe-
tlenia, pozwalając na zmniejszenie zuży-
cia energii. W starszych zakładach można 
uzyskać lepsze wyniki dzięki moderniza-
cji kompleksowej. Sytuacja taka wystę-
puje, gdy istniejący system oświetlenia 
zapewnia intensywność znacznie powyżej 
wymaganych norm lub potrzeb stanowi-

skowych (czasami wyższych niż wartości 
normatywne). Działanie modernizacyjne 
powinno być poprzedzone projektem 
uwzględniającym faktyczne zapotrzebowa-
nie. Najwyższą oszczędność uzyskuje się 
przez zastosowanie inteligentnych syste-
mów sterowania, pozwalających na dosto-
sowanie intensywności oświetlenia sztucz-

nego do warunków naturalnych (inten-
sywności oświetlenia naturalnego) oraz 
reagujących na obecność ludzi.

Wymiana napędów
Przedsięwzięcie pozwala uzyskać oszczęd-
ności względne zależne od mocy silnika.
Dla niewielkich jednostek (rzędu kW) 
oszczędności oczekiwane to ok. 8%. 
Dla dużych napędów (>100 kW) poten-
cjał oszczędności spada do ~1%. Cho-
ciaż koszty nowego napędu często nie są 
wysokie, to operacja wymiany może być 
kosztowna – zwłaszcza jeśli wymaga dłuż-
szego odstawienia instalacji. Z reguły 
najlepszym momentem na wymianę 
napędu jest jego uszkodzenie/konieczność 
naprawy. 

Przedsięwzięcia związane z poprawą 
pracy kotłów i pieców grzewczych
Przedsięwzięcia charakteryzują się cza-
sami zwrotu od kilku miesięcy do kilku 
lat (tabela 4). Bardzo dobre rezultaty 
uzyskuje się przez usunięcie ewident-
nych uszkodzeń – uszczelnienie rekupe-
ratora, oczyszczenie powierzchni grzew-
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↗  Nowoczesne oświetlenie LED w hali przemysłowej. Wymiana opraw przy równoczesnym dostosowaniu natężenia oświetlenia do potrzeb 
przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii o 80%.

Wiele firm staje wobec 
wyboru – inwestować 
w technologię czy efek-
tywność energetyczną. 
Jeśli inwestycja w tech-
nologię zmniejsza ener-
gochłonność produkcji,
wówczas nie ma proble-
mu. Jednak jeśli takiego 
związku nie ma, sprawa 
się komplikuje.
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czych. Czas zwrotu może być tu nawet 
krótszy niż rok. Jednak podstawowym 
działaniem powinno być zawsze wyposa-
żenie instalacji w system pomiaru tem-
peratury wylotowej spalin i zawartości 
tlenu. Instalacja instrumentów pomiaro-
wych pozwala często, już przy ręcznym 
sterowaniu – na podstawie wskazań mier-
ników – na oszczędności na poziomie 
1–2%, a w przypadku prostych kotłów 
małej mocy – nawet większych, dzięki 
zmniejszeniu stosunku nadmiaru powie-
trza do spalania. Rejestracja parame-
trów eksploatacji jest nadto cenną pod-
stawą do audytu kotła/pieca oraz wska-

zania dalszych przedsięwzięć moderniza-
cyjnych. Bardziej rozbudowane systemy 
pomiarowe stanowią też narzędzie diagno-
styczne – przyspieszają/ułatwiają detek-
cję – np.: nieszczelności w kanale spa-
linowym, zwiększenia zanieczyszczenia 
powierzchni grzewczych.

W przypadku nadmiernej temperatury 
spalin wylotowych (w praktyce w przy-
padku kotłów niewykorzystujących kon-
densacji pary w spalinach >140°C) 
należy rozważyć montaż ekonomizera 
do podgrzewania wstępnego wody/kon-
densatu, a w przypadku gdy kocioł jest 
już wyposażony w taki wymiennik i nie 

jest możliwa instalacja kolejnego stopnia, 
należy przeanalizować możliwość podgrze-
wania powietrza. Wybór właściwego roz-
wiązania powinien być oparty na szczegó-
łowym audycie z wariantową analizą roz-
wiązań.

Na osobną uwagę zasługuje kon-
trola i wymiana odwadniaczy w instala-
cjach parowych. Jak pokazują różnora-
kie analizy, w Polsce ok. 30% odwad-
niaczy jest niesprawnych. Tymczasem 
wymiana odwadniaczy jest stosunkowo 
tania, pozwalając uzyskać zwrot już po 
ok. 6 miesiącach. Należałoby też przyjąć 
zasadę badania odwadniaczy raz w roku – 

Tabela 4. Potencjał oszczędności (na podstawie audytów) dla modernizacji kotłów i pieców 
grzewczych w hutnictwie i przemyśle ceramicznym

Opis przedsięwzięcia Zmniejszenie zużycia [%] SPBT [lata]

Kotły i piece grzewcze

Uszczelnienie rekuperatora spalin oraz zmniejszenie stosunku nadmiaru powietrza 
w piecu grzewczym walcowni

10,4% 1,1

Modernizacja kotła OR16 z zachowaniem podstawowych cech konstrukcyjnych 
(zmniejszenie nadmiaru powietrza i temp. wylot. spalin) 7% 1,7

Instalacja suszarni odpadu do współspalania 5,7–10% 5–3

Modernizacja układu podawania paliwa w kotle gazowym ~3% 3

Wymiana kotła (rusztowy na fluidalny) wraz z suszarnią odpadu 14% 8,5

Instalacja turbiny przeciwprężnej do istniejącego kotła – 7

Odwadniacze

Wymiana odwadniaczy 6%  0,5

Tabela 3. Wykazywany w audytach potencjał oszczędności energii dla modernizacji oświetlenia 
w halach przemysłowych

Opis przedsięwzięcia Zmniejszenie zużycia [%] SPBT [lata]

Zmiana rodzaju oświetlenia hali produkcyjnej 1:1 = redukcja intensywności 50–80% 1,8

Etap 1.  Wymiana oświetlenia na LED – zamienniki 1:1
Etap 2.  Dodatkowo instalacja inteligentnego sterowania

58% 2,6

dodatkowo 55% od poziomu 
po realizacji etapu 1.

1,1

Wymiana oświetlenia na LED – zamienniki 1:1 57% 2,4
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lub przynajmniej po 3 latach od zainstalo-
wania nowego urządzenia.

Instalacje sprężonego powietrza
Zużycie energii przez systemy wytwarza-
nia sprężonego powietrza oraz właściwa 
gospodarka sprężonym powietrzem pozo-
staje niedoceniana w wielu zakładach. 
Tymczasem ocenia się, że w polskich 
przedsiębiorstwach 10–20% energii elek-
trycznej zużywa się do wytwarzania sprę-
żonego powietrza. Analizując potencjał, 
należy odpowiedzieć na następujące 
pytania:

 →  Gdzie można zastąpić sprężone powietrze 
(systemami hydraulicznymi bądź 
elektrycznymi)?

 →  Jakie jest rzeczywiście niezbędne ciśnienie 
powietrza doprowadzanego do odbiorów?

 → Czy sprężarkownia pracuje efektywnie?
 →  Czy efektywnie wykorzystuje się sprężone 
powietrze?

Przykładowe wyniki modernizacji insta-
lacji sprężonego powietrza (produkcja lub 
gospodarka powietrzem) przedstawiono w 
tabeli 5.

Działania organizacyjne
Działania organizacyjne mogą przynieść 
duże oszczędności. Przykłady zawarto 
w tabeli 6.

Systemy wsparcia działań 
służących poprawie efektywności 
energetycznej
W Krajowym Planie Działań co 3 lata 
można zaleźć informację o formach pomo-
cy dla efektywności energetycznej. Naj-
częściej pomoc oferowana jest w formie 
pożyczki/kredytu. Opłacalność tej formy 
bywa różna. Od 2011 do 2016/17 
NFOŚ realizował program o nazwie 
„Efektywne Wykorzystanie Energii” 
(EWE). W ramach programu można było 
otrzymać dofinansowanie audytu energe-
tycznego o wysokości 70%, pod warun-
kiem zrealizowania któregoś z przedsię-
wzięć wskazanych w audycie o warto-
ści nie mniejszej niż wysokość dotacji do 
audytu. W oparciu o audyt można było 
też uzyskać pożyczkę na działania wska-
zane w audycie. Wielu potencjalnych 
beneficjentów wskazywało wówczas, 

że ma dostęp do tańszych kredytów 
komercyjnych. Niektóre banki (EBOR, 
BOŚ) mają linie kredytowe ukierunko-
wane specjalnie na poprawę efektywności 
energetycznej.

Białe certyfikaty
Obecnie jedyną, a z pewnością najprost-
szą bezzwrotną formą wsparcia (dla 
przedsiębiorstw) jest system białych cer-
tyfikatów. Najkrócej ujmując – jeżeli 
przedsiębiorstwo zamierza zrealizować 
przedsięwzięcie służące poprawie efek-
tywności energetycznej (PSPEE), znajdu-
jące się w ustawowym katalogu, wystar-
czy: przeprowadzić audyt efektywności 
energetycznej tegoż PSPEE, złożyć wnio-
sek do prezesa URE o wydanie świa-
dectwa dla planowanego PSPEE, dołą-
czyć do wniosku audyt wraz z 6 załącz-
nikami, wnieść opłatę 17 zł i najda-
lej po 45 dniach otrzymuje się świadec-
twa. Potem pozostaje już tylko zrealizo-
wać PSPEE, a następnie w ciągu 45 dni: 
przeprowadzić audyt potwierdzający uzy-
skanie planowanej oszczędności (tylko 
w przypadku gdy oszczędność jest więk-
sza niż 100 toe/a) i przesłać prezesowi 
URE zawiadomienie o realizacji (z audy-
tem). Prezes URE w terminie 30 dni 
zawiadamia giełdę (TGE) o wydaniu świa-
dectwa, tym samym umożliwiając sprze-
daż świadectwa na giełdzie. Świadectwa 
są ważne bezterminowo. Tyle teoria, 
czyli ustawa. Rzeczywistość jest jednak 
inna. URE ma 1–1,5-roczne zaległości 
w wydawaniu świadectw. Samo postępo-
wanie też, wbrew pozorom, jest bardziej 
kłopotliwe niż udział w przetargach reali-
zowanych w oparciu o ustawę z 2011 r., 
nie wspominając już o kwestiach potęż-
nych turbulencji dotyczących świadectw 

Tabela 6. Przykładowe wyniki oszczędności energii dla działań organizacyjnych

Opis przedsięwzięcia Zmniejszenie zużycia [%] SPBT [lata]

działania organizacyjne

Skrócenie czasu otwarcia pras 7,5% 0

Skrócenie czasu biegu jałowego pras wulkanizacyjnych 5% 0

Zmiana organizacji pracy/skrócenie przerw (walcownia) gaz 12% 0

Budynki, źródła ciepła, instalacje wewnętrzne 35% 8 i więcej

Tabela 5. Potencjał oszczędności dla modernizacji sprężonego 
powietrza (w analizach autora)

Sieci sprężonego powietrza – opis przedsięwzięcia Zmniejszenie zużycia [%] SPBT [lata]

Zakład 1 30–35% 4–5

Zakład 2 ≥25% 1,6

Zakład 3 – proste działania usprawniające 5% 0,4

Wykorzystanie ciepła chłodzenia sprężarek Ciepło 100% 0,4
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(BC), wydawanych na podstawie art. 
57 ustawy o efektywności energetycznej 
z 2016 r.

Świadectwa stanowią jeden ze spo-
sobów realizacji obowiązku nałożonego 
ustawą na „podmioty zobowiązane” (art. 
10 ustawy; w uproszczeniu – „przedsię-
biorstwa energetyczne” PE ). Innym spo-
sobem wykonania tego obowiązku jest 
realizacja PSPEE przez podmiot zobo-
wiązany u odbiorcy końcowego. Trzecia 
forma wypełnienia obowiązku – wniesie-
nie opłaty zastępczej – możliwa jest jedy-
nie w przypadku braku na rynku świa-
dectw (BC) o wartości nieprzekraczającej 
wysokości opłaty zastępczej.

Obecna wartość giełdowa opisanych 
wyżej świadectw (wydawanych na podsta-
wie art. 20 i 22 ustawy o efektywności 
z 2016 r.) jest równa wysokości opłaty 

zastępczej za rok 2019 – 1653,75 zł/toe.
Wysokość opłaty zastępczej dla kolejnych
lat wzrasta o 5% w stosunku do roku 
poprzedniego. Można zatem oczekiwać,
że cena giełdowa będzie wzrastać w podo-
bny sposób. 

O ile stosunkowo łatwo jest uzyskać
informacje o liczbie wydanych świadectw
(ich wartości w toe) oraz wielkości obrotu
na TGE, to ocena wielkości obowiązku 
poprzez realizację PSPEE przez PE u od-
biorcy końcowego, z uwagi na brak obo-
wiązku URE czy NFOŚ do publikowania 
tej informacji, napotyka na poważne ogra-
niczenie. Tymczasem informacja ta jest 
niezbędna do oceny wielkości popytu na 
BC na giełdzie. W chwili obecnej wydaje 
się, że popyt wymuszony przez ustawę 
jest większy od potencjalnej podaży, 

wobec czego podana wyżej cena wydaje 
się niezagrożona. 

Niezależnie od oceny systemu białych 
certyfikatów oraz ceny rynkowej instru-
mentu nie ulega wątpliwości, że warto 
i należy wnioskować do URE o wydanie 
świadectw. 

Nie brakuje głosów wróżących zmiany 
czy oczekujących zmian w systemie. Jed-
nak są one życzeniami podmiotów, które
uważają, że straciły na świadectwach wy-
danych na podstawie przetargu (ustawy 
z 2011 r.) lub art. 57 ustawy z 2016 r. 
Oczywiste jest jednak, że straty nie ponio-
sły – bowiem uzyskały oszczędność ener-
gii i tym samym redukcję kosztów.

Należy pamiętać, że realizacja PSPEE 
sama w sobie stanowi źródło premii 
w postaci zmniejszenia kosztów ener-
gii. Energia już użyta i środki wydane na 
zakup już bowiem do przedsiębiorstwa 
nie wrócą, wobec czego nie należy odwle-
kać realizacji PSPEE. Twierdzenie to oczy-
wiście odnosi się do tych działań, które 
są ekonomicznie uzasadnione (zwrotem 
nakładów).

ISO 50001
Wiele przedsiębiorstw rozważa wdrożenie 
systemu zarządzania energią, opartego na 
ISO 50001. Pytanie, czy warto. Trium-
falny marsz norm dotyczących zarządza-
nia obserwuje się już od kilku dekad. Po 
zarządzaniu jakością (TQM) opartym na 
normach serii 9000 przyszedł czas na 
zarządzanie energią, w czym ma pomóc 
norma ISO 50001. Podobnie jak normy 
serii 9000, również standard 50001 nie 
jest normą techniczną, lecz raczej zbiorem 
bardzo ogólnych wytycznych opartych 
na cyklu Deminga. Wynik implementacji 
może być zatem bardzo różny – w zależ-
ności od projektanta systemu. Zasadne 
jest więc pytanie: Czy warto wdrażać 
SZE zgody z ISO 50001? Aby ułatwić 
odpowiedź, zastąpmy to pytanie dwoma 
innymi: Czy warto oszczędzać oraz czy 
wymaga to normy?

Oszczędzać warto, jeśli koszty oszczę-
dzania nie przesłaniają korzyści – to 
„oczywista oczywistość”. Czy potrzebna 
jest norma? Tutaj sprawa jest bardziej 
złożona. Racjonalne zarządzanie ener-
gią jest procesem ciągłym, wymagającym 
stałego zaangażowania, m.in. w utrzy-
manie we właściwym stanie urządzeń 
oraz poprawną ich eksploatację. Cią-
głość wysiłków stanowi trudność – i tutaj 

można dostrzec korzyść z normy – jej 
wdrożenie pozwala utrwalić dążenie do 
nieustannego doskonalenia. Z pewnością 
jest wielu takich, którzy mogą zarządzać 
energią bez normy, innym potrzeba czyn-
nika dyscyplinującego, np. normy.

Czy zatem warto wdrażać ISO 50001? 
Tak, jeżeli to pozwala uzyskać ciągłość za-
rządzania energią oraz stałe jego dosko-
nalenie. Pod jednym wszakże warunkiem 
– mądrej implementacji wychodzącej poza
zakres minimalny zarysowany przez normę.

Sprawę warto potraktować poważ-
nie również dlatego, że zgodnie z art. 8 
dyrektywy 2012/27/UE duże przedsię-
biorstwa, w których stosowany jest cer-
tyfikowany system zarządzania środowi-
skiem lub energią, mogą być zwolnione 
z obowiązkowego, przeprowadzanego raz 
na 4 lata audytu energetycznego. Warun-
kiem zwolnienia z obowiązku jest, aby 
elementem systemu był audyt energe-
tyczny zrealizowany na podstawie kryte-
riów minimalnych zawartych w załącz-
niku VI do dyrektywy.

Krzysztof Wilk Krzysztof Wilk – wieloletni pracownik 
naukowy ITC (Instytutu Techniki Ciepl-
nej) Politechniki Śląskiej; ekspert Master 
Plan Study for Energy Conservation in 
the Republic of Poland (The Energy Conse-
rvaton Center, Japan); KFCh, FEWE. Eks-
pert w zakresie ESCO i protokołów IPMVP 
i IEEFP. Wykładowca studium podyplo-
mowego „Audyt Energetyczny w Budow-
nictwie” oraz „Sporządzanie Świadectwa 
Charakterystyki Energetycznej Budyn-
ków”. Autor kilkudziesięciu ekspertyz 
(studiów, audytów) dla przemysłu. Wła-
ściciel firmy ES&M (Energy –Systems & 
Management). 

Zużycie energii przez sys-
temy wytwarzania sprę-
żonego powietrza oraz 
właściwa gospodarka 
sprężonym powietrzem 
pozostaje niedoceniana. 
W polskich przedsiębior-
stwach do jego wytwa-
rzania zużywa się 10–20% 
energii elektrycznej.

Racjonalne zarządzanie 
energią jest procesem 
ciągłym, wymagającym 
stałego zaangażowania. 
Ciągłość wysiłków sta-
nowi trudność, a wdro-
żenie normy ISO moty-
wuje, utrwalając dążenie 
do nieustannego dosko-
nalenia.
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Rozdzielnice cyfrowe 
w nowoczesnych zakładach 
przemysłowych
Rozdzielnica cyfrowa z okablowaniem typu „podłącz i pracuj” nie 
tylko poprawia dyspozycyjność systemu, ale również umożliwia 
dostęp do danych pomiarowych i funkcji w sieci. W ten sposób 
może przyczynić się do trwałej redukcji kosztów produkcji. Dzięki 
różnorodności modułów interfejsów, które są już wbudowane lub 
mogą być później doposażone, integracja rozdzielnicy z istniejącymi 
lub przyszłymi strukturami komunikacyjnymi jest bardzo prosta. 

20
19

W czasach, gdy inteligentne 
fabryki, Przemysł 4.0 i produk-
cja sieciowa coraz częściej stają 

się normą, rozdzielnice cyfrowe zyskują 
na znaczeniu. Stwarzają szereg możliwo-
ści analizy i monitorowania różnych eta-
pów procesu w fabryce. Dzięki zintegro-
wanym funkcjom komunikacyjnym roz-
dzielnice cyfrowe znacznie ułatwiają gro-
madzenie danych, zwiększając w ten spo-
sób przepływ informacji w innych urzą-
dzeniach sterowanych elektronicznie, 
takich jak softstartery lub przemienniki 
częstotliwości. W ten sposób rozdzielnica 
cyfrowa ułatwia standaryzację komunika-
cji i budowę jednolitej platformy komu-
nikacji danych. Dodatkowo niektóre typy 
rozdzielnic cyfrowych dostarczają, rów-
nież w czasie rzeczywistym, informacji 
o ich stanach operacyjnych, co przyczy-
nia się do poprawy gotowości operacyjnej 
systemu. To tylko niektóre z powodów, 
dla których w kluczowych punktach elek-
tromechaniczne urządzenia przełączające 
są obecnie zastępowane przez rozdzielnice 
cyfrowe. 

Zwiększenie wydajności systemu 
za pomocą danych cyfrowych
Dzięki identycznej konstrukcji elek-
tromechaniczne wyłączniki silnikowe 
mogą być bez trudu wymienione na ich 
cyfrową wersję. Tzw. mapa silnika i bie-
żące pomiary są ważnymi wskaźnikami 

Stefan Selke
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↖  Fot. 1. Integracja systemów elektrycznych 
i hydraulicznych



38 Energia 2019

20
19

dla długoterminowych ocen układu napę-
dowego i jego procesu zużywania się, 
ponieważ dostarczają one bieżących, cią-
głych informacji o jego stanie. Co więcej, 
te zmierzone wartości mogą być również 
wykorzystane do precyzyjnego dostosowa-
nia się do danej aplikacji. 

Przykładem niech będzie aplikacja 
żwirowni, gdzie obciążenie taśmy prze-
nośnika taśmowego może być automa-
tycznie regulowane w oparciu o sygnali-
zowany prąd silnika. Jeśli poszczególne 
jednostki cyfrowych wyłączników silni-
kowych wewnątrz układu napędowego 
wydadzą ostrzeżenie o zbyt dużym obcią-
żeniu, zostanie ono automatycznie odpo-
wiednio dostosowane. Długoterminowe 
monitorowanie natężenia prądu dostar-
cza również dodatkowych informacji: cią-
gły wzrost lub znacząca zmienność obcią-
żeń prądowych w ciągu tygodni i miesięcy 
wskazuje na występowanie anomalii, 

a być może nawet na zbliżającą się awa-
rię systemu. Dzięki dostarczanym infor-
macjom można rozpoznać, kiedy zbliża 
się przestój, co pozwala operatorowi na 
szybką reakcję, zanim wystąpią poważne 
straty produkcyjne. Połączenie cyfrowych 
wyłączników silnikowych z inteligent-
nym systemem połączeń umożliwia cią-
głe mapowanie i ocenę ważnych danych 
układu napędowego, bez konieczności 
stosowania kosztownej technologii analo-
gowych wejść/wyjść.

Wyłączniki cyfrowe mogą być rów-
nież wyposażone w dodatkowe funkcje. 
Obejmują one wysoce precyzyjne pomiary 
energii i dodatkowe zabezpieczenia dla 
operatorów, jak również monitorowa-
nie cyklu życiowego urządzeń. Ta ostat-
nia funkcja pomaga poprawić dostępność 
systemu poprzez dokładne przewidywanie 
pozostałego okresu eksploatacji po każ-
dym zdarzeniu.

Cyfrowe wyłączniki 
różnicowoprądowe
System połączeń może zintegrować inte-
ligentną rozdzielnicę i jej elementy, np. 
cyfrowy wyłącznik silnikowy z platformą 
komunikacji cyfrowej. Umożliwia też pod-
łączenie standardowych komponentów – 
aparatury kontrolno-sterującej, wyłączni-
ków krańcowych, styczników i cyfrowych 
wyłączników różnicowoprądowych.

Optymalna dostępność maszyn i sys-
temów jest równie ważna, jak bezpie-
czeństwo osób, które je obsługują. Urzą-
dzenia różnicowoprądowe (RCD) zostały 
zaprojektowane z myślą o obu tych zada-
niach. W zakładzie przemysłowym ich 
stosowanie umożliwia zarówno lokalny, 
jak i zdalny monitoring oraz ostrzeżenia 
z wyprzedzeniem, skracając w ten sposób 
czas przestojów. Technologia ta informuje 
personel obsługi technicznej o dokład-
nym statusie każdej maszyny. Pozwala to 
na wdrożenie diagnostyki zapobiegaw-
czej, co z kolei skraca czas przestojów 
podczas produkcji. Funkcja ta jest ofero-
wana nie tylko przez wyłączniki różnico-
woprądowe, ale również przez wyłączniki 
kombinowane RCBO. Urządzenia te stale 
mierzą prąd różnicowy w czasie rzeczy-
wistym, a w przypadku odchyleń warto-
ści aktywują lokalne kontrolki LED i inne 
znaki ostrzegawcze poprzez styki bezpo-
tencjałowe. Stan systemu jest natych-
miast widoczny, co eliminuje potrzebę 
nieplanowanego serwisowania. Przyczynia 
się to również do dodatkowych oszczęd-
ności finansowych, ponieważ przeglądy 
bezpieczeństwa muszą być przeprowa-
dzane tylko raz w roku. 

Na rynku dostępna jest szeroka gama 
różnych urządzeń różnicowoprądowych. 
Zaleca się instalowanie urządzeń różni-
cowoprądowych typu A (lub wyższego) 
w celu osiągnięcia wysokiego poziomu 
ochrony, który jest wymagany w zastoso-
waniach przemysłowych. Jednak podczas 
stosowania w połączeniu z elektronicznie 
sterowanymi napędami funkcje ochronne 
urządzeń różnicowoprądowych typu AC 
lub typu A będą osłabiane przez obec-
ność prądów stałych DC. W razie awarii 
nie będą one zatem w stanie zaoferować 
żadnej ochrony. Dla zastosowań z prze-
miennikami częstotliwości warto sięgnąć 
po wyłączniki różnicowoprądowe typu B, 
ponieważ oferują one dodatkowe zabez-
pieczenie dla maszyn o zmiennej prędko-
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↗  Fot. 2. Szafa sterownicza
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ści (Bfq), jak również w przypadku zagro-
żenia pożarowego (B+).

Koncepcja „ścisłej łączności” i integra-
cji w ramach jednolitej platformy komu-
nikacji odnosi się również do wyłączni-
ków. Ułatwia ona podłączenie wyłączni-
ków nadprądowych MCB, wyłączników 
różnicowoprądowych RCCB i wyłączni-
ków kombinowanych RCBO do inteligent-
nych systemów komunikacyjnych, dzięki 
zastosowaniu modułu interfejsu SWD do 
rozdzielnic ochronnych. Takie podejście 
eliminuje konieczność stosowania oddziel-
nych modułów wejść/wyjść lub okablo-
wania wejść/wyjść. W przypadku produ-
centów maszyn skraca to czas potrzebny 
na okablowanie, a tym samym zmniejsza 
koszty instalacji.

Zwiększona dostępność 
całego systemu
Od maszyn kompaktowych po duże insta-
lacje – tak szeroki zakres funkcji ochron-
nych w zastosowaniach przemysłowych 
spełniają wyłączniki, niezależnie od tego,
czy jest to zwykły silnik, czy wielostop-
niowy system dystrybucji energii. Przy 
projektowaniu koncepcji cyfryzacji wyłą-
czniki dostarczają cennych informacji na 
dwa sposoby: podają stan procesów koń-
cowych lub komponentów oraz informują 
o ich dostępności i pozostałej żywotności.

W przeciwieństwie do rozłączników 
wyłączniki są w stanie nie tylko rozłączać 
prądy robocze, ale w razie awarii bez-
piecznie wyłączają również prądy przecią-
żeniowe i zwarciowe. Tylko w ten sposób 
można zapobiec uszkodzeniom podzespo-
łów w instalacjach przemysłowych.

Zastosowanie wyłączników cyfrowych 
ułatwia zwiększenie dostępności sys-
temu, ponieważ można wtedy skutecz-
nie przewidzieć pozostałą zdolność użyt-
kową styków głównych wyłącznika. Zło-
żone pomiary, ręczne liczenie lub doku-
mentowanie zdarzeń bądź przestojów spo-
wodowanych nieplanowanymi (i niepo-
trzebnymi) wymianami wyłączników to 
już przeszłość. Współczesna aparatura 
cyfrowa może rejestrować każde zdarze-
nie: od ręcznego wyłączenia do poważ-
nych zwarć, a także samodzielnie obli-
czać wpływ takiego zdarzenia na styki 
aparatu. Dzięki interfejsowi komunika-
cyjnemu wyłącznika operatorzy maszyn 
mogą natychmiast po zdarzeniu uzyskać 
dostęp do tych obliczeń – albo na miejscu 

przy urządzeniu, albo bezpośrednio z cen-
trum sterowania produkcją. 

Oprócz informacji o pozostałej żywot-
ności technologia ta pozwala operatorom 
uzyskać kompleksowy przegląd sytuacji 
i dotrzeć do informacji dotyczącej przy-
czyny zadziałania wyłącznika czy prze-
pływu maksymalnego prądu. Dane zare-
jestrowane w okresie poprzedzającym 
zadziałanie są przechowywane w prze-
łączniku i mogą być pobrane zdalnie. Po 
usunięciu problemu można wznowić bez-
pieczną eksploatację systemu. W zależ-
ności od pozostałej żywotności wyłącz-
nika operator może zdecydować, czy 
należy zamówić nowy, tak aby można go 
było wymienić po następnym zdarzeniu, 
czy też jako środek ostrożności podczas 
następnej planowanej przerwy w pracy. 

Korzystanie z funkcji 
dodatkowych
Oferowane obecnie cyfrowe wyłącz-
niki charakteryzują się spójną konstruk-
cją i funkcjonalnością. Różne rodzaje 
elementów wyzwalających te urządze-
nia, zarówno oparte na bimetalach ter-

micznych, jak i elektronice z możliwo-
ściami komunikacji, pełnią różne funk-
cje zabezpieczające: od ochrony instala-
cji i kabli do ochrony silnika/generatora, 
zarówno w sieciach AC, jak i DC. Roz-
łączniki umożliwiają realizację aplika-
cji takich jak wyłączniki główne, wyłącz-
niki bezpieczeństwa i łączniki sprzęgłowe. 
Nowa generacja wyłączników cyfrowych 
zapewnia również użytkownikom dodat-
kowe funkcje, do których należą: wysoce 
precyzyjne liczniki energii, funkcje bezpie-
czeństwa chroniące operatorów i zmniej-
szające ryzyko wystąpienia łuku elektrycz-
nego podczas prac konserwacyjnych oraz 
zwiększona dostępność systemu dzięki 
możliwości dokładnego przewidywania 
pozostałego okresu eksploatacji wyłącz-
nika po każdym awaryjnym zdarzeniu. 

Interfejs komunikacyjny jest ważną 
cechą cyfrowych wyłączników. Dzięki róż-
nym modułom komunikacyjnym przesy-
łanie danych rejestrowanych przez prze-
łącznik do nadrzędnych struktur rapor-
towania nie stanowi żadnego problemu. 
Interfejsy komunikacyjne – wbudowane 
lub dodane zewnętrznie za pomocą zaci-
sków – ułatwiają podłączenie przełącz-
nika do wszystkich najpopularniejszych 
sieci komunikacyjnych poziomu obiek-
towego (fieldbus), stosowanych w syste-
mach automatyki przemysłowej. Elastycz-
ność komunikacji upraszcza integrację 
wyłączników cyfrowych z istniejącą infra-
strukturą. Najprościej mówiąc, technolo-
gia cyfrowa sprawia, że rozdzielnica jest 
gotowa do pracy w Przemyśle 4.0. 

Integracja systemów elektrycznych 
i hydraulicznych 
Sterowniki stosowane w budowie maszyn 
często muszą przetwarzać sygnały gene-
rowane zarówno przez komponenty elek-
tryczne, jak i hydrauliczne. Inteligentna 
technologia połączeń zamienia nawet 
zawory hydrauliczne w cyfrowe rozdziel-
nice, zdolne do zbierania i przekazywa-
nia ważnych danych również z aplikacji 
hydraulicznych. W przypadku awarii ope-
rator otrzymuje szczegółowe informacje 
o tym, czy zawiódł element elektryczny, 
czy raczej hydrauliczny. Pozwala to na 
szybkie zlokalizowanie usterki i jak naj-
szybsze wznowienie produkcji.

Stefan Selke Stefan Selke – MOEM Segment Marketing 
Manager w firmie Eaton. 

↗  Fot. 3. Nowe cyfrowe wyłączniki NZM do 
1600 A są w stanie wygenerować cenne 
informacje. Zakres działań obejmuje pomiar 
energii, zaawansowane ostrzeganie przed 
zdarzeniami, zarządzanie cyklem życia pro-
duktu oraz lepszą ochronę personelu.
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Większość systemów napędo-
wych silników elektrycznych 
wykorzystuje rezystory hamu-

jące, które rozpraszają energię genero-
waną przez silniki podczas hamowania 
dynamicznego. Jednak taka metoda hamo-
wania polega na zamianie energii genero-
wanej przez silniki na ciepło. Zasadniczo 
energia ta jest więc marnowana. 

Zamiast takiego wysoce nieefektyw-
nego podejścia wielu użytkowników 
wdraża obecnie rozwiązania z regeneracją 
energii. Są one bezpieczną metodą kiero-
wania energii z powrotem do sieci zasila-
jącej. Takie systemy mogą dać użytkowni-
kom zwrot z inwestycji zarówno w same 
układy, jak i napędy o zmiennej częstotli-
wości (falowniki, variable frequency drive 
– VFD), które zasilają silniki elektryczne. 

Popularne rozwiązania napędów rege-
neracyjnych obejmują technologie: FFE 
(fundamental front end – podstawowa 
sekcja wejściowa, podstawowy mostek 
prostownika), AFE (active front end – 
aktywna sekcja wejściowa, aktywny 
mostek prostownika) oraz przekształtni-
ków matrycowych (matrix drive). Każdy 
z tych systemów, poza zwrotem do sieci 
energii generowanej przez silniki, różni 

Christopher Jaszczolt

Rozwiązania napędów 
regeneracyjnych
W dzisiejszej rzeczywistości przemysłowej ważne jest utrzymywanie 
wysokiej efektywności realizowanych operacji. Jednak nie tylko – 
użytkownicy poszukują sposobów, aby ich systemy, poza efektywnym 
działaniem, zapewniały także zysk finansowy. Może on być 
zrealizowany w postaci odzysku energii w napędach elektrycznych.

↖  Rys. 1. Napęd 
z zewnętrznymi 
przełącznikami (czo-
perami) rezystorów 
hamujących
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się korzyściami, jakie przynosi użytkow-
nikom. Są nimi: redukcja harmonicznych, 
wyższa wartość współczynnika mocy, 
większa sprawność energetyczna, uprosz-
czona instalacja, zintegrowane sterowanie 
silnikiem oraz kompaktowe wymiary.

Rozwiązania hamowania 
dynamicznego silników 
elektrycznych
Najbardziej popularną metodą rozprasza-
nia energii generowanej przez silniki pod-
czas hamowania jest jej zamiana na cie-
pło przy wykorzystaniu rezystorów hamu-
jących (rys. 1). Jej zaletą są niskie koszty 
i prostota aplikacyjna. Mniejsze napędy 
mają wbudowany dodatkowy łącznik 
(czoper) w postaci tranzystora bipolar-
nego z izolowaną bramką (insulated-gate 
bipolar transistor – IGBT), który podłącza 
rezystor do obwodu pośredniego napędu, 
powodując wytracenie tej dodatkowej 
energii. A zatem użytkownik potrzebuje 
tylko dodatkowego rezystora, w którym 

wydziela się dodatkowa energia w postaci 
ciepła. Jest to bardzo prosta koncep-
cja, jednak jeśli ilość energii generowanej 
przez silnik jest bardzo duża albo napęd 
VFD nie ma wbudowanego przełącznika 
dla rezystora hamującego, potrzebny jest 
jeden lub więcej przełączników zewnętrz-
nych i rezystorów. A zatem rozwiąza-
nia hamowania dynamicznego mogą być  
ostatecznie dość skomplikowane i drogie.

Poza wydzielaniem się dodatkowej 
energii w rezystorze w postaci ciepła, 
podobnie jak w tosterze, elementy nagrze-
wające się stwarzają zagrożenie dla bez-
pieczeństwa. W przypadku opadania na 
gorący rezystor materiałów łatwopalnych, 
takich jak np. pył drzewny, może dojść do 
pożaru. Ponadto wewnętrzny przełącznik 
hamowania w napędzie, wykorzystywany 
do podłączania rezystora hamującego, ma 
ograniczone parametry. Te wewnętrzne 
przełączniki hamowania dynamicznego 
zwykle mają parametry znamionowe 
dobrane do procentowego udziału czasu 
hamowania w całościowym czasie pracy 

układu (duty cycle) na poziomie 10%. 
Oznacza to, że te pakiety mogą stać się 
dość duże i skomplikowane, jeżeli rozpra-
szanie dodatkowej energii musi być reali-
zowane przez dłuższy czas.

Napędy i moduły odzysku energii 
wykorzystujące technologię FFE
Falowniki regeneracyjne i moduły odzysku
energii wykonane w technologii FFE są 
pierwszą opcją wykorzystania energii ge-
nerowanej przez silniki podczas hamowa-
nia (rys. 2). Układ FFE, wykonany jako 
mostek prostowniczy 6-pulsowy, łączy się
z szyną DC (akumulatorem energii), po-
zwalając na przepływ energii dodatkowej
z powrotem do sieci. Systemy te zwykle 
wymagają jeszcze kilku dodatkowych ele-
mentów poza prostym pakietem hamo-
wania dynamicznego. Układ FFE wymaga 
dodatkowego modułu regeneracyjnego, za-
bezpieczenia urządzenia (bezpieczników) 
i filtrów wejściowych (dławików). Zasto-
sowanie prostego mostka 6-pulsowego 

Chcesz oszczędzać energię w swojej fabryce  
lub w magazynie?

Wszystko, co musisz wiedzieć, znajdziesz na stronie:

www.inteligentnybudynek.eu

http://www.inteligentnybudynek.eu
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wraz z ograniczonym filtrowaniem przez 
dławik oznacza, że falowniki wyko-
nane w technologii FFE zwracają energię 
do sieci przy zawartości harmonicznych 
w prądzie wejściowym i THD (total har-
monic distortion) na poziomie ok. 40%.

Jednak moduły odzysku FFE wymagają 
napędu VFD do zasilania silnika. W zależ-
ności od procentowego udziału czasu 
hamowania w całym czasie pracy układy 
FFE mogą być droższe od pakietu hamo-
wania dynamicznego o współczynniku 
wypełnienia cyklu regeneracji 10%. Jed-

nak układy FFE szybko stają się bardziej 
ekonomicznym rozwiązaniem, gdy gene-
rowanie energii w hamowaniu zajmuje 
powyżej 20% całego cyklu pracy.

Napędy i moduły odzysku energii 
wykorzystujące technologię AFE
Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem 
odzysku energii jest układ AFE. Składa się 
on z przekształtnika (przemiennika) rege-
neracyjnego i obwodu filtra wejściowego 
(rys. 3). W odróżnieniu od FFE układ AFE 

jest połączony szeregowo z zasilaniem 
napędu VFD. Ten przekształtnik regene-
racyjny stanowi wyjście DC dla napędu 
zasilającego silnik. Oznacza to, że AFE 
musi regulować zarówno moc związaną 
z napędzaniem silnika, jak i moc zwra-
caną do sieci przy hamowaniu.

Układ AFE oszczędza energię przez 
zwrot energii generowanej przez silnik 
do sieci zasilającej. W odróżnieniu od FFE 
układ AFE wykorzystuje modulację szero-
kości impulsów (pulse width modulation 
– PWM) napięcia zwracanego do sieci.

Układ odzysku energii

Filtr
harmonicznych

prądu

Dławik koordynacji zasilania

Konwencjonalny przemiennik częstotliwości

↖  Rys. 2. Napęd z mostkiem 
w technologii FFE
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↙  Rys. 3. Napęd z mostkiem 
w technologii AFE

Filtr PWM Układ odzysku energii Konwencjonalny przemiennik częstotliwości

Źródło: Yaskawa
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 Następnie zmodulowane napięcie jest fil-
trowane za pomocą filtra wejściowego, 
który konwertuje napięcie generowane 
przez układ odzysku energii z powrotem 
na „czystą” sinusoidę (sine-wave filter). 
Wysokie parametry układu AFE oraz filtr 
pozwalają na otrzymanie energii o mini-
malnej zawartości harmonicznych w prą-
dzie wejściowym. Układ AFE będzie 
utrzymywał zawartość harmonicznych 
w prądzie wejściowym na poziomie mniej-
szym od 5% na wejściu napędu, przy zna-
mionowej mocy pobieranej przez silnik.

Poza mniejszą zawartością harmonicz-
nych zaletą układów AFE jest wyższa war-
tość współczynnika mocy. Układ AFE 
może pracować przy współczynniku mocy 
niemal równym 1 przy obciążeniu zna-
mionowym, co zwiększa efektywność ope-
racyjną. Podobnie jak FFE, moduły AFE 
także wymagają napędów VFD do zasi-
lania silników. Jednak dodatkowe kom-
ponenty i oprzewodowanie sprawiają, że 
pakiety AFE są większe i droższe od FFE.

Idealnym wykorzystaniem konfigura-
cji AFE jest wspólna szyna DC dla wielu 
obciążeń napędów. W konfiguracji wspól-
nej szyny układ AFE minimalizuje zawar-
tość harmonicznych w prądzie wejścio-
wym przy obciążeniu znamionowym i zwra-
ca energię wszystkich urządzeń podłączo-
nych do swojej szyny DC.

Napędy wykorzystujące 
technologię przekształtników 
matrycowych
Ostatnim i najbardziej zaawansowanym 
z omawianych rozwiązań odzysku energii 
jest technologia przekształtników matry-
cowych. W odróżnieniu od napędów kon-
wencjonalnych technologia przekształtni-
ków matrycowych wykorzystuje system 
dziewięciu łączników dwukierunkowych 
w układzie matrycy. System ten konwer-
tuje wejściowe napięcie trójfazowe AC 
bezpośrednio na wyjściowe napięcie trój-
fazowe AC. Unikalna topologia konwer-
sji energii w napędach z przekształtni-
kami matrycowymi nie wymaga stosowa-
nia obwodu prostowniczego (mostka dio-
dowego) oraz obwodu wygładzającego DC 
(kondensatorów szyny DC), znajdujących 
się w konwencjonalnych falownikach AC.

Cechą napędów z przekształtnikami
matrycowymi jest przesyłanie energii
z powrotem do sieci zasilającej, przy wy-
korzystaniu dwukierunkowych tranzysto-

rów IGBT. Te łączniki dwukierunkowe 
umożliwiają natychmiastowy i automa-
tyczny zwrot energii do sieci. Technologia
napędów z przekształtnikami matrycowymi 
umożliwia ciągły zwrot energii przy prądzie 
znamionowym napędu VFD, przy dodat-
kowym przeciążeniu prądem generowa-
nym przez silniki równym 150% znamio-
nowego w czasie 60 sekund. Oprzewo-
dowanie oraz instalacja napędów z prze-
kształtnikami matrycowymi są uprosz-
czone. Urządzenia wymagają tylko trzech 
przewodów na wejściu i trzech na wyjściu.

Układ AFE dodaje komponenty do 
redukcji harmonicznych prądu wej-
ściowego. Jednak napędy z przekształt-
nikami matrycowymi pobierają prąd 
o niskiej zawartości harmonicznych 
w sposób naturalny, gdy obsługują sil-
niki. Tak, to prawda – napędy z prze-
kształtnikami matrycowymi obsługują sil-
niki. Zdolność obsługi silnika i czynność 
zwrotu energii do sieci są już wbudowane 
w napędy z przekształtnikami matryco-
wymi. Napędy z przekształtnikami matry-
cowymi nie tylko pobierają prąd o niskiej 
zawartości harmonicznych przy obciąże-
niu znamionowym, ułatwiając spełnie-
nie wymagań normy IEE 519. Napędy te 
pobierają prąd o niskiej zawartości har-
monicznych w całym zakresie obciążeń. 
Mniejsza zawartość harmonicznych ozna-
cza większą wartość współczynnika mocy 
podczas pracy napędu, równą niemal 1 
przy obciążeniu znamionowym. Większa 
wartość współczynnika mocy oraz mniej-
sza zawartość harmonicznych prądu wej-
ściowego umożliwia napędom z prze-
kształtnikami matrycowymi bardziej efek-
tywne działanie niż połączone rozwiąza-
nie modułu AFE i napędu VFD.

Dokonanie najlepszego wyboru
Istnieje wiele dostępnych rozwiązań odzy-
skiwania energii generowanej przez silniki
elektryczne podczas hamowania. Które 
z nich jest więc najlepsze? Zależy to od 
dodatkowych potrzeb w danym zastoso-
waniu. Rezystory hamujące, układy 
w technologii FFE, AFE i z przekształtni-
kami matrycowymi – wszystkie one na 
swój sposób rozwiązują problem energii
generowanej przez silniki przy hamowaniu.

Rezystory hamujące są idealne do 
prostych aplikacji napędów, takich jak 
wymuszone hamowanie, które występuje 
tylko w warunkach awaryjnych (zatrzy-
manie awaryjne, E-stop). W tych przypad-
kach oszczędności energii nigdy nie będą 
wystarczające, aby zwrócić koszty bar-
dziej zaawansowanych rozwiązań regene-
racyjnych.

Jednak jeśli generowanie energii przez
silniki występuje częściej, to często pakiety 
rezystorów hamujących mogą się okazać 
już dość duże. W rezystorach tych dodat-
kowa energia generowana przez silniki 
jest zamieniana na ciepło (nie ma oszczęd-
ności), a ponadto nie powodują one ani 
poprawy współczynnika mocy, ani zmniej-
szenia zawartości harmonicznych.

Pakiety FFE zwracają dodatkową ener-
gię do sieci zasilającej, co powoduje 
oszczędność energii. Są one następnym 
najlepszym rozwiązaniem odzysku ener-
gii, jednak mogą być większe od pakietów 
rezystorów hamujących i nie realizują ani 
poprawy współczynnika mocy, ani zmniej-
szenia zawartości harmonicznych.

Pakiety AFE to następne w kolejno-
ści najlepsze rozwiązanie zwrotu ener-
gii do sieci poprzez poprawę współczyn-
nika mocy i zmniejszanie zawartości har-
monicznych. Jednak są one droższe, więk-
sze i bardziej skomplikowane od układów 
FFE. Układy AFE są idealnie dopasowane 
do konfiguracji wspólnej szyny DC. 

Napędy z przekształtnikami matry-
cowymi charakteryzują się niską zawar-
tością harmonicznych i wysokim współ-
czynnikiem mocy. Są wysoko efektywnym 
rozwiązaniem odzyskiwania energii, pro-
stym i łatwym w instalacji, a jednocześnie 
posiadającym kompaktowe wymiary.

Christopher Jaszczolt Christopher Jaszczolt jest menedżerem pro-
duktu w firmie Yaskawa America. Zaj-
muje się napędami z przekształtnikami 
matrycowymi. 

Parametry układu AFE 
oraz filtr pozwalają 
na otrzymanie energii 
o minimalnej zawartości 
harmonicznych w prądzie 
wejściowym, na pozio-
mie mniejszym od 5%  
przy znamionowej mocy 
pobieranej przez silnik.



Stały wzrost zużycia energii zmusza 
użytkowników do radzenia sobie 
z wysokimi i zróżnicowanymi kosz-

tami energii. Z roku na rok wzrasta pro-
dukcja energii, w tym również tej pocho-
dzącej ze słońca, wiatru i innych odna-

wialnych źródeł, na stałe wpisując tego 
typu formy wytwarzania energii w obraz 
rynku energetycznego.

Aby móc kontrolować koszty ener-
gii oraz zapewnić firmie zrównoważony 
rozwój i niezależność, zarządcy fabryk 
potrzebują planu składającego się z róż-
nych strategii tworzonych w celu zarzą-
dzania kosztami energii oraz zmniejszenia 
ryzyka przestojów, będących następstwem 
przerw w dostawie prądu.

Dlatego właśnie koncepcja tzw. mikro-
sieci umożliwia producentom adaptację 

Philip Barton

Mikrosieci elektryczne

Nowa strategia energetyczna 
dla przedsiębiorstw 
Wszechstronne planowanie sieci energetycznych pozwala 
na dokonanie kroku w przyszłość dzięki wykorzystaniu mikrosieci 
wspomagających producentów w integracji odnawialnych 
źródeł energii.

e-wydanie
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↗  Fot. 1. Instalacja paneli słonecznych i innych zaawansowanych rozwiązań z zakresu mikrosieci w należącej do firmy Schneider Electric placówce 
Boston One Campus w stanie Massachusetts, jest przykładem wdrożenia systemu dystrybucji energii.



działalności do nowych potrzeb rynku, 
cechujących się coraz większą decentra-
lizacją, mniejszą emisją szkodliwych sub-
stancji i cyfryzacją. Mikrosieci są atrak-
cyjnym narzędziem pozwalającym produ-
centom na integrację odnawialnych źródeł 
energii z planem zarządzania energią.

Mikrosieci oznaczają możliwość współ-
pracy z zewnętrzną lub lokalną siecią dys-
trybucji energii. Wpływają na wzrost nie-
zależności, pomagając przy tym producen-
tom generować zyski wynikające z moder-
nizacji i unikać nadmiernych, dodatko-
wych kosztów, a także spełniają oczekiwa-
nia udziałowców firmy co do zrównowa-
żonego rozwoju przedsiębiorstwa i wymo-
gów raportowania. 

Nie wszystko musi być nowe
Jedną z największych korzyści wynikają-
cych ze stosowania koncepcji i technik 
mikrosieci jest możliwość mieszania sta-
rych rozwiązań technicznych z nowymi. 
Mikrosieci pozwalają na ciągłą moderni-
zację starzejących się infrastruktur elek-
trycznych i energetycznych, ulepszanie 
systemu elektrycznego danego obiektu 
lub zespołu obiektów w celu optymalizacji 
zużycia energii, bez wymiany sprzętu na 
nowy. Dzięki mikrosieciom systemy ener-
getyczne można implementować w celu 
minimalizacji ryzyka wystąpienia prze-
stojów, obniżenia kosztów oraz zapewnie-
nia zrównoważonego rozwoju – wszystko 
w ramach jednego projektu. Przechowy-
wanie energii w coraz większym stopniu 
dopełnia nowe technologie rozproszonych 
zasobów energetycznych i pełni funk-
cję zapasów energetycznych, poprawiając 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Systemy przechowywania energii dzia-
łają jako jej zapasowe źródło, lecz trzeba 
mieć świadomość, że klasyczne systemy 
baterii wciąż są względnie drogie, chyba 
że mogą być wykorzystane w różnych 
aplikacjach w tym samym systemie. Tam, 
gdzie energia elektryczna i gaz ziemny są 
kosztowne, baterie i energia słoneczna są 
uzasadnione finansowo. Wykorzystanie 
energii scentralizowanej jest o 30–40% 
bardziej efektywne, jeśli używamy jej 

właśnie lokalnie, od razu na miejscu, 
a sprawność kogeneracji w takich lokal-
nych systemach często wynosi 55–80%. 
Poprzez mikrosieci producenci mogą 
zyskać czystsze i bardziej efektywne 
zasoby energii, a wszystko to przy ograni-

czonej infrastrukturze sieci i lepiej funk-
cjonującej, skojarzonej gospodarce energe-
tycznej z elementami kogeneracji.

Odnawialne źródła energii mogą być 
również wykorzystywane jako mniej kosz-
towna forma wytwarzania energii, ponie-
waż pomagają w tworzeniu aplikacji wir-
tualnych elektrowni (virtual power plant). 
Innowacyjność takiego zastosowania 
polega na tym, że łączą one wykorzysta-
nie energii wiatru i słońca z dynamicz-
nym zarządzaniem obciążeniem i prze-
chowywaniem energii w celu zapewnienia 
wygładzenia profilu obciążenia z punktu 
widzenia odbiorcy energii.

Przechowywanie energii to jednak nie
tylko baterie, ale również bezwładność 
cieplna i elastyczność obciążeń i procesów.
Elastyczność mikrosieci nabiera coraz 
większego znaczenia, ponieważ wiele 
fabryk znajduje się w obszarach niedo-
stępnych dla miejskich sieci elektrycznych 
– zwykle w przemyśle górniczym, ener-

Mikrosieci umożliwiają 
współpracę z zewnętrzną 
lub lokalną siecią dystry-
bucji energii. Wpływają 
na wzrost niezależności, 
pomagają producentom 
generować zyski wynika-
jące z modernizacji i uni-
kać nadmiernych, dodat-
kowych kosztów.
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↘  Fot. 2. Systemy mikrosieci mogą zostać zaim-
plementowane w celu zmniejszenia liczby 
przestojów, obniżenia kosztów i zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju.



getycznym lub destylacyjnym – a funk-
cjonalność jest dla nich tak samo ważna, 
jak niskie koszty operacyjne, występujące 
zwykle w przedsiębiorstwach podłączo-
nych do miejskiej sieci. Dla wielu zarząd-
ców fabryk znajdujących się w oddalo-
nych lokalizacjach wykorzystanie odna-
wialnej energii poprzez koncepcję orga-
nizacyjną mikrosieci z panelami słonecz-
nymi jest bardziej opłacalne niż transpor-
towanie paliw i tworzenie infrastruktury 
dystrybucyjnej oraz przesyłowej.

Nowoczesne, zaawansowane technicz-
nie mikrosieci łączą wykorzystanie ogniw 
fotowoltaicznych (PV) z innymi źródłami 
energii, stanowiącymi główne zasoby na 
wyspach – lub stosowane są osobno – 
zwiększając elastyczność, zasilając kam-
pusy lub niewielkie osady niezależnie 
od sieci głównej podczas braku dostaw 
energii. Oprócz korzyści ekonomicznych 
mikrosieci wpływają także na wzrost nie-
zależności energetycznej korporacji.

Wiele firm znajdujących się na liście 
Fortune 500 obrało za cel zrównoważony 
rozwój firmy. Udziałowcy zainteresowani 
równowagą energetyczną przedsiębior-
stwa to kolejny argument przemawiający 
za popularnością adaptacji mikrosieci na 
rynku energetycznym. 

Zainteresowani równowagą przedsię-
biorstwa udziałowcy wymuszają korzysta-
nie z odnawialnych źródeł energii częściej 
niż kiedykolwiek wcześniej. Mikrosieci 
pomagają wdrażać energię odnawialną 
w ramach założonego budżetu.

W miarę jak bezpieczeństwo energe-
tyczne i równowaga przedsiębiorstwa 
stają się priorytetem, udziałowcy wyma-
gają dokładniejszych pomiarów zużycia 
energii, również tej odnawialnej. Mikro-
sieci mogą być wyposażone w narzędzia 
zaawansowanego monitoringu i oprogra-
mowanie raportujące, dostarczające szcze-
gółowe i dokładne dane oraz informacje 
na temat zużycia energii w przedsiębior-
stwie. W dodatku osiągnięcie zrównowa-
żonego rozwoju energetycznego pozwala 
skorzystać z tzw. zielonego funduszu, 
który zapewnia mniejszy koszt moderni-
zacji, lecz jest możliwy tylko wówczas, 
gdy producenci lub korporacje wyka-
zują odpowiedzialność społeczną, głównie 
poprzez implementację narzędzi zrówno-
ważonego rozwoju.

Zmiana sposobu zasilania fabryk na 
zasilane energią odnawialną wydaje się 
być zmianą prostą, jednakże producenci 
często napotykają na przeszkody podczas 
zgodnej z przepisami implementacji odna-
wialnych źródeł energii z infrastrukturą 
będącą często w sprzeczności z wymaga-
niami energetycznymi. „Zielone” wytwa-
rzanie i związane z nim projekty to rzad-
kość; producenci często muszą korzystać 
z energii słonecznej i innych form ener-
gii odnawialnej, wykorzystując istniejącą 
infrastrukturę sieci elektrycznej, aby spro-
stać wymaganiom związanym z charakte-
rystyką obciążeń, budowaniem zaangażo-
wania zespołu, a także zadowolić udzia-
łowców. 

Warto wspomnieć, że nowoczesne 
mikrosieci oferują dodatkową niezależ-
ność i możliwość stosowania rozwią-
zań skalowalnych oraz pozwalają ope-
ratorom na modernizację infrastruktury 
oraz prowadzonych operacji. Współczesne 
zaawansowane mikrosieci łączą w sobie 
sprzęt, oprogramowanie, zaawansowane 
urządzenia sterujące i narzędzia dystrybu-

cji w jednym rozwiązaniu, które uprasz-
cza integrację i zarządzanie odnawialnymi 
lub rozproszonymi źródłami energii.

Implementacja mikrosieci
Implementacja mikrosieci może być 
kusząca dla placówek wykorzystują-
cych od dziesięcioleci tę samą infrastruk-
turę, a bariery stojące na drodze do jej 
implementacji są stale usuwane, dzięki 
czemu znacznie łatwiej jest wykorzysty-
wać odnawialne źródła energii i wejść na 
rynek mikrosieci. Nowoczesne mechani-
zmy finansowania, takie jak mikrosieci 
jako usługa, umożliwiają wprowadze-
nie usprawnień bez potrzeby natychmia-
stowego wydawania środków na ten cel. 
Dzięki zaawansowanym narzędziom ste-
rowania i monitoringu w mikrosieci użyt-
kownik końcowy może stosować wię-
cej urządzeń wykorzystujących falowniki, 
korzystając przy tym z odnawialnych źró-
deł energii i oprogramowania służącego 
do lepszego monitorowania, analizowania 
i raportowania zużycia energii przy jedno-
cześnie lepszej skalowalności. 

Ponieważ zarządcy fabryk chcą moder-
nizować swoje placówki pod każdym 
względem, nie można i nie należy igno-
rować faktu, w jaki sposób pozyskują, 
zarządzają i sterują energią. 

Mikrosieci to efektywne rozwiąza-
nie, usprawniające infrastrukturę ener-
getyczną, pomagające producentom pro-
wadzić zrównoważone przedsiębiorstwa, 
a także generujące widoczne zyski, które 
można ponownie zainwestować w inne 
obszary działalności.

Philip Barton Philip Barton jest dyrektorem North Ame-
rican Microgrid Competency Center w fir-
mie Schneider Electric. 

Mikrosieci mogą być 
wyposażone w narzędzia 
zaawansowanego moni-
toringu i oprogramowa-
nie raportujące, dostar-
czające szczegółowe dane 
oraz informacje o zuży-
ciu energii w przedsię-
biorstwie.
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Użytkownicy chcący zakupić lub 
ulepszyć akumulatory w swo-
ich pojazdach, muszą wziąć 

pod uwagę kilka czynników. Parametry 
te muszą też zostać uwzględnione przez 
producentów pojazdów elektrycznych – 
dzięki temu ich najnowsza oferta będzie 
zawierała najlepsze dostępne akumula-
tory, które zaspokoją potrzeby klientów. 

Do najważniejszych z tych czynni-
ków należą: wybór technologii (kwaso-
wo-ołowiowa czy litowo-jonowa oraz ich 
warianty), a także całkowity koszt posia-
dania (total cost of ownership – TCO).

Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
Oto 4 podstawowe typy akumulatorów 
kwasowo-ołowiowych:

→  zalewane kwasowo-ołowiowe (ołowiowo-
-antymonowe),

→  kwasowo-ołowiowe z zaworami VRLA, 
żelowe (ołowiowo-wapniowe),

→  z absorpcyjną matą szklaną (AGM) 
(ołowiowo-wapniowe),

→  zbudowane w technologii cienkich płyt 
czystego ołowiu (TPPL).

Zalewane akumulatory kwasowo-oło-
wiowe mają dużą żywotność, ale ich kon-
strukcja wywołuje sporo problemów. 
Ładowanie jest dalekie od ideału, ponie-
waż całkowity czas ładowania wynosi 
zazwyczaj 8–12 godzin i wymagane jest 
przeładowanie rzędu 10–20% w celu 
doprowadzenia do wymieszania kwasów 
i ograniczenia do minimum procesu roz-

warstwienia. Ponadto konieczne jest regu-
larne uzupełnianie wody. Szybkie ładowa-
nie jest wprawdzie możliwe, ale wymaga 
specjalnych prostowników, odpowiednio 
dostosowanych do akumulatora i właści-
wych algorytmów ładowania.

Dostępne na rynku akumulatory VRLA 
typu żelowego i AGM oferują pewne 
ulepszenia. Są jednak trudniejsze do nała-
dowania, dlatego wymagają dłuższego 
czasu ładowania: 8–10 godzin. Dostępne 
obecnie produkty żelowe nie reagują efek-
tywnie na programy szybkiego ładowania 
prądem o wysokim natężeniu. 

Innowacyjny typ akumulatora kwaso-
wo-ołowiowego, zbudowanego w techno-
logii cienkich płyt czystego ołowiu (thin 
plate pure lead – TPPL) to praktyczna 
i niedroga alternatywa dla konwencjonal-
nych konstrukcji kwasowo-ołowiowych 
i litowo-jonowych. TPPL eliminuje wiele 
braków spośród tych charakteryzujących 
technologię kwasowo-ołowiową, pozwa-
lając użytkownikom osiągnąć wydajność, 
oszczędność i bezpieczeństwo – cechy 
o zasadniczym znaczeniu w dzisiejszym 
konkurencyjnym środowisku. 

Zalety TPPL 
TPPL to technologia stanowiąca krok 
naprzód w stosunku do innych akumula-
torów kwasowo-ołowiowych, oparta na 
koncepcji dwóch rdzeni, cienkich płyt 
i czystego ołowiu.

Cienkie płyty. Elektrody dodatnie 
i ujemne w akumulatorach TPPL mają 
grubość zaledwie 1 mm w porównaniu 
z 9 mm w typowych konwencjonalnych 
akumulatorach kwasowo-ołowiowych. 
Dzięki temu w obrębie tej samej prze-
strzeni można zamontować o wiele więcej 
elektrod, zwiększając pojemność akumu-

Martin Walsh

Pojazdy elektryczne 
– czynniki mające wpływ na wybór akumulatora
W zakładach przemysłowych powszechnie używa się takich 
pojazdów, jak wózki widłowe czy paletowe. Coraz częściej pojazdy te 
mają napęd elektryczny, a ich potencjał zależy w dużym stopniu 
od akumulatorów i prostowników stosowanych jako źródło energii.

e4  

e-wydanie



latora i gęstość energii. W efekcie miejsce 
potrzebne na uzyskanie tej samej pojem-
ności co w akumulatorze AGM jest o ok. 
30% mniejsze.

Czysty ołów. W akumulatorach VRLA 
i AGM płyty ujemne i dodatnie wykonane 
są ze stopu ołowiu i wapnia, natomiast 
w akumulatorach TPPL wykorzystuje 
się wysokiej czystości ołów oraz wyso-
kiej czystości kwas siarkowy. Zachowa-
nie chemiczne akumulatorów jest o wiele 
bardziej stabilne, co zapewnia korzy-
ści związane z charakterystyką ładowa-
nia i żywotnością akumulatorów. Ponadto 
ziarnista struktura czystego ołowiu spra-
wia, że płyty są znacznie mniej podatne 
na korozję.

Podobnie jak poprzednie produkty 
VRLA, akumulatory TPPL są hermetycz-
nie zamknięte (zatem gazowanie jest 
minimalne) i nie wymagają uzupełniania 
wody. Taka konstrukcja wiąże się z bar-
dzo niską wewnętrzną impedancją aku-
mulatorów i pozwala na bardzo wysoki 
stopień rozładowania, a także szybką 
i skuteczną akceptację ładowania. Moż-
liwa staje się zatem praca w trybie czę-
ściowego rozładowania (partial state of 
chargé – PsoC). Taki sposób ładowania 
określa się mianem okazjonalnego, ponie-
waż operatorzy mogą korzystać z takich 

okazji, jak przerwa między jedną zmianą 
a drugą albo przerwa obiadowa, do krót-
kiego podładowania akumulatora prą-
dem o dużym natężeniu. Ładowanie przez 
weekend z wyrównaniem ogniwa spowo-
duje przywrócenie akumulatora do stanu 
pełnego naładowania.

Akumulatory można ładować w tem-
pie od 0,4 C5 do 0,7 C5, czyli od 2 do 
4 razy krócej niż wynosi standardowy 
czas ładowania akumulatora AGM czy 
żelowego. Dostępne są algorytmy szyb-
kiego ładowania do zastosowań cyklicz-
nych. Działanie w trybie PSoC może się 
odbywać bez niekorzystnych skutków dla 
pamięci akumulatorów. 

Na rys. 1 pokazano pracę akumu-
latora w zakładzie produkcji żywności, 
w systemie trójzmianowym, 6 dni w tygo-
dniu przy użyciu zestawu 48 V-625 Ah. 
Czas potrzebny do naładowania odpo-
wiada czasowi, jaki upływa między jedną 
zmianą a drugą. Akumulator działa wów-
czas w trybie PsoC. Szóstego dnia akumu-
lator poddano dłuższemu ładowaniu ze 
stałym wyrównaniem prądu, aby dopro-
wadzić zestaw do stanu pełnego nała-
dowania, tak by był gotowy do pracy 
w następnym tygodniu. 

TPPL zapewnia także lepszą gęstość 
energii. Na rys. 2 przedstawiono 
względne gęstości energii wolumetrycznej.

↗ Rys. 1. Wielozmianowe wahania mocy napędowej PSoC w zakładzie produkcji żywności

↙  Rys. 2. Porównanie 
gęstości wolume-
trycznej dla różnych 
technologii akumu-
latorów kwasowo-
-ołowiowych
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Zużycie energii jest niższe, gdyż aku-
mulatory wymagają niższego poziomu 
przeładowania, tj. 8–10% zamiast 
10–20% jak w modelach zalewanych. Do 
30% energii można oszczędzić, używając 
akumulatorów TPPL z odpowiednimi pro-
stownikami.

Dodatkową korzyść uzyskują ci użyt-
kownicy, którzy przechowują zapas aku-
mulatorów na wypadek konieczności 
wymiany zużytych urządzeń. W przeci-
wieństwie do konwencjonalnych akumu-
latorów, które muszą być ładowane co 
6–12 tygodni podczas magazynowania, 
urządzenia TPPL można przechowywać 
do 2 lat w temperaturze 20°C, jeśli na 
początku są w stanie pełnego naładowa-
nia. Pozwala to zredukować zasoby zuży-
wane na monitorowanie napięcia obwo-
dów otwartych akumulatorów w maga-
zynie i doładowywanie tych, które tego 
wymagają. Rys. 3 przedstawia kwanty-
fikację wydajności akumulatora podczas 
przechowywania.

Redukcja TCO 
w akumulatorach TPPL 
Oszczędności TCO wynikają zarówno 
z możliwości usprawnienia codzien-
nych operacji, jak i z ulepszonej techno-
logii akumulatorów. Dzięki temu, że aku-
mulatory te pozwalają na szybkie łado-
wanie i działanie w trybie PSoC, pojazdy 
mogą pozostawać w aktywnej eksploata-

cji o wiele dłużej, bez konieczności prze-
rywania pracy w celu dłuższego łado-
wania. Dzięki temu możliwe jest dzia-
łanie w systemie wielozmianowym, nie-
wymagające miejsca, kosztów kapitało-
wych i robocizny, związanych z przecho-
wywaniem, konserwacją i wymianą zuży-
tych akumulatorów. Ponadto eliminuje się 
koszty i przestrzeń potrzebne do zapew-
nienia specjalnych pomieszczeń do łado-
wania oraz dróg dojazdu do tych pomiesz-
czeń, ponieważ akumulatory TPPL można 
ładować w dowolnym miejscu. 

Niższe są także koszty konserwacji, 
gdyż można oszczędzić czas, który wcze-
śniej trzeba było poświęcić na częste uzu-
pełnianie wodą elektrolitu. Redukcji ule-
gają też koszty energii, ponieważ akumu-
latory TPPL wymagają niższego poziomu 
przeładowania niż ogniwa zalewane. Pod-
czas eksploatacji akumulatory te charak-
teryzują się dłuższą żywotnością niż stan-
dardowe urządzenia AGM i żelowe. Lep-
sza wydajność i większa gęstość energii 
pozwalają natomiast na stosowanie mniej-
szych i tańszych akumulatorów, które zaj-
mują mniej miejsca w pojazdach.

Akumulatory litowo-jonowe 
– w oczekiwaniu na wykorzystanie 
potencjału
Wrażliwość akumulatorów litowo-jono-
wych na określone warunki działania 
i czynniki zewnętrzne oznacza, że wyma-

gają one elektronicznych systemów zarzą-
dzania do bezpiecznej, kontrolowanej 
i zoptymalizowanej obsługi ogniw, w tym 
funkcji wyłączania. Dostawcy akumula-
torów litowo-jonowych wskazują na ich 
zalety w stosunku do rozwiązań kwaso-
wo-ołowiowych w postaci praktycznie 
zerowej konserwacji, wysokiej gęstości 
energii i elastyczności w sposobie ładowa-
nia – pamiętajmy jednak, że identyczne 
zalety mają także akumulatory TPPL.

Niewątpliwą zaletą urządzeń litowo-jo-
nowych jest ich bardzo długa żywotność, 
do tego stopnia, że często przeżywają one 
wózki przemysłowe, w których są monto-
wane, i mogą być stosowane ponownie.

Ponadto akumulatory kwasowo-oło-
wiowe można łatwo i niemal w całości 
przeznaczyć do odzysku, tymczasem uty-
lizacja akumulatorów litowo-jonowych 
przysparza większych trudności. Warto 
jednak nadmienić, że osiągnięto spory 
postęp w zakresie możliwości recyklingu 
akumulatorów litowo-jonowych na pozio-
mie fabryki pilotażowej i przewiduje się, 
iż w ciągu najbliższych kilku lat opraco-
wana zostanie bardziej spójna i opłacalna 
metoda odzyskiwania ważnych surowców.

Podsumowanie
Technologia TPPL ma pozytywny wpływ 
na rynek. Zapewnia zbliżoną albo większą 
pojemność Ah niż tradycyjne typy ogniw 
zalewanych. 

Zalety TPPL są na tyle duże, że aku-
mulatory tego typu powodują zmianę 
sposobu transportowania materiałów 
w magazynach i halach fabrycznych. 
Użytkownicy akumulatorów trakcyjnych 
i producenci oryginalnego sprzętu stają 
przed interesującym wyborem. Spraw-
dzone przez wiele dziesięcioleci akumula-
tory kwasowo-ołowiowe pozostają konku-
rencyjne dzięki najnowszym osiągnięciom 
techniki, takim jak TPPL, podczas gdy 
akumulatory litowo-jonowe mogą zyskać 
na atrakcyjności w miarę dostępności ryn-
kowej przyszłych udoskonaleń.

Martin Walsh Martin Walsh – Senior Application Mana-
ger Motive and Reserve Power EMEA, 
EnerSys. 

↙  Rys. 3. Stan naładowania i napięcie obwodu 
otwartego w funkcji miesięcy przechowywa-
nia dla różnych temperatur
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Zapraszamy do współpracy z firmą EFEKTYWNIEJ

Istniejemy na rynku od 2009 roku, specjalizujemy się w :

- optymalizacji procesów produkcyjnych pod względem efektywnego zarządzania energią

- szukaniem oszczędności energii w zakładach produkcyjnych

- pozyskiwaniu białych certyfikatów z wdrażanych rozwiązań

- budowaniu strategii energetycznych

W wybranych województwach usługa jest w 85% dofinansowana!
Jakie obszary poruszane są w optymalizacji procesów technologicznych?

1. Optymalizację instalacji sprężonego powietrza w trzech obszarach:
- Obszar pierwszy wytwarzanie sprężonego powietrza. W tym obszarze wykonujemy

  pomiary energii elektrycznej wszystkich sprężarek i osuszaczy oraz mierzmy

  równocześnie przepływ sprężonego powietrza. Dzięki temu potrafimy zamodelować

  rozwiązania takie jak: praca sprężarek poniżej 2% czasu rocznie na biegu jałowym,

  symulacja pracy układu z innymi sprężarkami, symulacja pracy sprężarek z

  zastosowaniem nadrzędnego sterowania (nawet jak już Państwo posiadają sprężarki

  na falowniku!)

- Obszar drugi dystrybucja sprężonego powietrza: W tym obszarze badamy

  nieszczelności sprężonego powietrza wraz z wyliczaniem strat kosztów każdej

  nieszczelności oraz wykonujemy pomiary ciśnienia na instalacji.

- Obszar poboru sprężonego powietrza. W tym obszarze weryfikujemy, czy maszyny 

   i urządzenia otrzymują wymaganą ilość sprężonego powietrza o odpowiednich

   parametrach.

2. Analiza wykorzystania różnego rodzaju ciepła odpadowego. Staramy się zagospodarować
    ciepło wysoko i niskotemperaturowe.

3. Wykonanie pomiarów jakościowych energii elektrycznej. 
    Niezawodność urządzeń w procesach produkcyjnych jest bardzo ważna. Najmniejsze zakłócenia

    i awarie mogą powodować przestoje oraz straty wynoszące nawet setki tysięcy złotych. 

    Jeżeli parametry energii, która zasila urządzenie, zaczynają odbiega od zakładanych przez producenta,

    przestaje ono pracować prawidłowo. Podczas wykonywania pomiarów kładziemy nacisk

    między innymi na wykrywanie wyższych harmonicznych a następnie opracowujemy

    rozwiązanie aby je wyeliminować.

                   SZUKASZ OSZCZĘDNOŚCI W PROCESACH PRODUKCYJNYCH

MYŚLISZ O ZMNIEJSZENIU ZUŻYCIA ENERGII
           
               SZUKASZ MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA 
                                        NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

      MYŚLISZ O BUDOWANIU STRATEGII ENERGETYCZNEJ W FIRMIE

efektywniej.pl

https://www.efektywniej.pl/
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