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KOMPLEKSOWE USŁUGI KOMPETENCYJNE A ZAOPATRZENIE
SPRZĘTOWE W ZAKRESIE JAKOŚCI, PEWNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI
ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO PRIORYTETOWYCH ODBIORNIKÓW ENERGII

Wprowadzenie
Zakłady produkcyjne oraz wszystkie inne obiekty użyteczności publicznej
wymagają do swej działalności dostarczenia energii elektrycznej.1 Osprzęt
związany z doprowadzeniem energii, szczególnie w przypadkach zapotrzebowania
na zasilanie gwarantowane (bezprzerwowe), powinien spełniać najwyższe
standardy, bo od niego uzależniona jest działalność całego obiektu.2
W każdych działaniach inwestycyjnych powstają dylematy, na co zwracać
szczególną uwagę. Zawsze w takich przypadkach pojawia się kwestia kosztu
inwestycyjnego (ceny zakupu). Do rozstrzygnięcia są również kwestie jakości
i niezawodności dobieranych urządzeń, osiąganych przez nie parametrów
technicznych, zapewnianego bezpieczeństwa użytkowania, czyli ich efektywności
energetycznej, ekonomicznej i funkcjonalnej.
Wynika stąd zatem, że podczas organizacji systemów zasilania elektrycznego
należy rozstrzygnąć, czy wybrać najtańszą z ofert dostarczania sprzętu (najniższy
koszt inwestycyjny), czy skorzystać z kompleksowej usługi kompetencyjnej i dzięki
właściwemu dostosowaniu jakości oraz funkcjonalności osprzętu osiągnąć
optymalne koszty globalne (inwestycyjne i eksploatacyjne), a jednocześnie
określony poziom pewności w zakresie jakości, niezawodności i bezpieczeństwa
organizowanego systemu.
Waga jakości, pewności i efektywności zasilania elektrycznego
Człowiek w każdym obszarze swej działalności (zarówno w sferze prywatnej,
jak również w środowisku pracy) użytkuje powszechnie wszelkiego rodzaju
urządzenia elektryczne, wykorzystywane do organizacji ogólnych warunków
funkcjonalnych
(oświetlenie,
ogrzewanie,
kondycjonowanie
powietrza),
usprawnienia swoich działań oraz egzystencji (osprzęt informatyczny,
telekomunikacyjny, RTV i AGD, elementy bezpieczeństwa i automatyki użytkowej,
urządzenia remontowo-naprawcze), organizacji procesów administracyjnych,
biurowych,
usługowych,
edukacyjnych,
bezpieczeństwa
indywidualnego
i zbiorowego, jak również realizacji działalności gospodarczej (procesów produkcji).
Aby urządzenia te spełniały założone funkcje, musi być do nich dostarczona
energia elektryczna o określonych parametrach.3 Od jakości i pewności zasilania
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2
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S. Bielecki, Jakość energii elektrycznej na rynku energii, „Przegląd Elektrotechniczny” 2007, nr 7/8,
s. 68-72
K. Bednarek, Wzrost bezpieczeństwa energetycznego poprzez poprawę jakości i pewności zasilania
elektrycznego, (w:): Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość
i przyszłość, t. 2. Technologia – Prawo – Ochrona środowiska, P. Kwiatkiewicz (red.). Poznań 2014,
s. 85-104
K. Bednarek, Jakość, pewność i właściwa konstrukcja układu zasilania a bezpieczeństwo urządzeń
elektrycznych, „Elektro.info” 2012, nr 12, s. 26-31
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elektrycznego zależą warunki funkcjonowania urządzeń odbiorczych, ich poprawna
praca, bezpieczeństwo i trwałość, ciągłość procesów produkcyjnych lub
przetwarzania danych, jak również powstające straty energetyczne.4
Znaczna część odbiorników energii elektrycznej w przypadku wystąpienia
przerw w zasilaniu wykorzystywana może być w innym (późniejszym) terminie –
nie stanowi to problemu egzystencjalnego dla człowieka. Istnieje jednak duża
grupa odbiorników, dla których powstanie nieprawidłowości albo braku zasilania
może prowadzić do nieodwracalnej utraty przetwarzanych informacji czy danych,
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia człowieka (specjalistyczne
urządzenia medyczne), wiąże się z powstaniem awarii, kosztownych przerw
w procesach produkcyjnych bądź z innymi dotkliwymi skutkami dla użytkownika.
Nazywane są one odbiornikami o znaczeniu priorytetowym (strategicznym),
a ocena ich ważności jest często subiektywna, wynika z warunków
charakterystycznych dla działalności określonego odbiorcy.5 Urządzenia te mogą
mieć ponadto różny stopień wrażliwości na nieprawidłowe parametry napięcia
zasilającego (oddziałujące zaburzenia). Szczególnie w ich przypadku ważne jest
zapewnienie niezawodności i właściwej jakości dostarczanej energii elektrycznej,
a w rezultacie osiągnięcie określonej efektywności ich pracy.
Prawdopodobieństwo oddziaływania zaburzeń jest w obecnych sieciach
elektroenergetycznych bardzo duże. Z uwagi na powszechne występowanie
napięć i prądów generujących pola elektromagnetyczne, częste wykorzystywanie
elementów biernych i nieliniowych, powstawanie stanów nieustalonych i efektów
łączeniowych, tworzenie się zjawisk pasożytniczych, mogą powstawać zarówno
zaburzenia przewodzone (rozprzestrzeniające się przez sieć zasilającą), jak też
promieniowane (generowane wskutek oddziaływań elektromagnetycznych
pochodzących od innych urządzeń funkcjonujących w sąsiedztwie).6 Część z tych
emisji realizowana jest celowo (np. związane z przesyłem informacji –
wypromieniowane fale elektromagnetyczne stacji radiowo-telewizyjnych czy
telefonii komórkowej), inne powstają niezamierzenie, jako efekt uboczny
realizowanych procesów (jak pola elektryczne i magnetyczne związane
z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej).
Do najczęściej oddziałujących zaburzeń zaliczyć można: wzrosty, zapady
bądź zaniki napięcia zasilającego, zmiany jego częstotliwości, odkształcenia
przebiegu napięcia (niesinusoidalne kształty – oddziaływanie zaburzeń
w postaci wyższych harmonicznych) oraz oddziaływanie przepięć (szczególnie
źle tolerowanych przez elementy i układy półprzewodnikowe).7 Skutkami ich
oddziaływań mogą być: uszkodzenia podzespołów bądź układów, powstawanie
nadmiernych strat mocy, przegrzewanie się osprzętu,8 wystąpienie awarii urządzeń
S. Lesiński, Jakość i niezawodność. Bydgoszcz 1996
K. Bednarek, Poziom niezawodności a wzrost obciążalności systemów zasilania gwarantowanego
(UPS), „Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering” 2014, nr 78,
s. 255-262
6
Strona internetowa firmy EVER Sp. z o.o., http://ever.eu/c/pl/artykuly (pobrano 31.07.2015 r.)
7
K. Bednarek, L. Kasprzyk, Suppression of higher harmonic components introduction to the networks
and improvement of the conditions of electric supply of electrical equipment, “Przegląd
Elektrotechniczny” 2012, No 12b, s. 236-239
8
Z. Hanzelka, J. Warecki, K. Piątek, K. Chmielowiec, Zła jakość energii elektrycznej a zagrożenie
pożarowe – analiza przypadku, (w:) Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych.
Warszawa 2012
4
5
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lub systemów, nieuzasadnione zadziałanie zabezpieczeń, wystąpienie przestojów
w pracy urządzeń (powstawanie strat ekonomicznych wynikających z braku
ciągłości produkcji), utrata przetwarzanych danych itp.9 Koniecznym jest zatem
zapewnienie określonego stopnia ochrony, szczególnie urządzeniom o znaczeniu
priorytetowym, ale także innemu osprzętowi, przed efektami oddziaływania
zaburzeń sieciowych i promieniowanych.
Jednym z podstawowych elementów takich działań jest zastosowanie
systemów zasilania gwarantowanego, których zadaniem obok zapewnienia
ciągłości zasilania jest poprawa jakości napięcia dostarczanego do odbiorników.
Poziom jakości napięcia i niezawodności zasilania będzie zależał od poziomu
zaawansowania technicznego systemów zasilania gwarantowanego UPS oraz
jakości wykorzystanych w nich materiałów i podzespołów.
Zależność efektywności energetycznej i funkcjonalnej obiektów
od świadomości technicznej i ekonomicznej użytkowników oraz
podejmowanych przez nich decyzji
Podczas zakupu osprzętu elektrycznego – zarówno zasilającego, jak
i odbiorczego – bardzo często najważniejszym kryterium wyboru tych urządzeń jest
ich cena zakupu.
Należy mieć na uwadze, że niska cena osprzętu nie bierze się znikąd.
Jednoznacznie związana jest nierozerwalnie z oszczędnościami w zakresie
stosowanych komponentów, a to z kolei implikuje stosowanie gorszych materiałów
i podzespołów (rys. 1).
Rysunek nr 1: Schemat blokowy powstawania skutków priorytetu „niska cena”

GORSZE PARAMETRY
I WIĘKSZE STRATY ENERGII
NISKA
CENA

GORSZE
MATERIAŁY
I PROSTSZE
WYKONANIA

NIŻSZY POZIOM
BEZPIECZEŃSTWA

MNIEJ FUNKCJONALNOŚCI
KORZYSTNYCH
EKONOMICZNIE

W efekcie powstają produkty o gorszych parametrach technicznych,
cechujące się większymi stratami energii, oferujące niższy poziom bezpieczeństwa
użytkowania oraz mniej dodatkowych funkcjonalności – szczególnie tych
zmniejszających koszty eksploatacyjne obiektów, a zatem powodujących
powstawanie oszczędności, czyli korzyści ekonomicznych.

9

K. Bednarek, Jakość, pewność…, op. cit.

786
________________________________________________________________________________________

Ponadto, we wprowadzanym chaosie informacyjnym i potoku nieprecyzyjnych
informacji marketingowych, jednocześnie często przy dużej „elastyczności”
podawanych wartości parametrów obiektów (szczególnie sprzętu sprowadzanego
z dalekiego wschodu) powstają kłopoty z wiarygodnością w zakresie istotności
parametrów technicznych oraz z przekonaniem co do sensu przywiązywania wagi
do deklarowanych własności użytkowych. W rezultacie te wszystkie elementy
(bazowanie na argumencie najniższej ceny, rezygnacja z parametrów użytkowych
oraz określonych standardów itp.) godzą w globalne interesy użytkownika,
ponieważ sprzyjają wzrostowi kosztów eksploatacyjnych oraz zubożeniu własności
funkcjonalnych wykorzystywanych obiektów. Na dodatek producenci sprzętu
wyższej klasy, energooszczędnego – przy wyższym jego koszcie (ze względu na
jakość stosowanych materiałów i podzespołów oraz wdrażane dodatkowe
funkcjonalności), jednocześnie przy powszechnym funkcjonowaniu w procedurach
przetargowych jako głównego kryterium czynnika ceny zakupu (kosztu
inwestycyjnego) – tracą szanse przebicia się ze swoimi produktami na rynku
zalewanym towarem czasami z niewłaściwych materiałów, o nieodpowiednich
parametrach technicznych.
W takich przypadkach powstają obszary, gdzie należałoby wykorzystać
wykwalifikowanych fachowców, którzy powinni przeprowadzić rzetelną analizę
warunków i potrzeb technicznych oraz infrastrukturalnych i polecić rozwiązania,
które w perspektywie czasu przyniosą użytkownikom wymierne korzyści
ekonomiczne w postaci zmniejszenia ponoszonych kosztów globalnych –
inwestycyjnych i eksploatacyjnych – związanych z funkcjonowaniem
wykorzystywanych układów i urządzeń elektrycznych. Jest to niezwykle istotne, bo
przecież właśnie pomijany często czynnik eksploatacyjny ukazuje ponoszone
cyklicznie koszty użytkowania wybranego i zainstalowanego osprzętu.
Globalna analiza kosztów jest tylko jednym z elementów określających jakość
doboru zakupionego i zainstalowanego sprzętu. Kolejnym są parametry techniczne
charakteryzujące rozważane urządzenie.10 Decydują one o poprawności
wypełniania funkcji, do których został dany obiekt stworzony. Minimalizacja ceny
urządzenia będzie negatywnie wpływała na osiągane przez to urządzenie
parametry, a w efekcie spełniane funkcje. Niska cena wpłynie raczej także
niekorzystnie na trwałość, czyli żywotność eksploatowanych urządzeń i ich
podzespołów.
Następnym elementem są zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej
powstających, eksploatowanych systemów. Wszędzie, gdzie występują napięcia
i przepływają prądy, wytwarzane są pola elektromagnetyczne, oddziałujące
na inne obiekty w otoczeniu, mogące wywołać powstanie zaburzeń. Mechanizm
przenikania zaburzeń do obwodów elektrycznych (w wyniku funkcjonowania innych
układów) nazywa się sprzężeniem. Ze względu na występowanie sprzężeń,
oddziałujące zaburzenia mogą zakłócić prawidłową pracę układów i urządzeń
elektrycznych. Zapewnienie harmonijnego, prawidłowego funkcjonowania sprzętu
we wspólnym środowisku elektromagnetycznym nazywa się kompatybilnością
elektromagnetyczną.11 Wiążą się z nią zagadnienia emisyjności i odporności

10
11

Strona internetowa firmy EVER…, op. cit.
A. Charoy, Compatibilite electromagnetique. Parasites et perturbations des electroniques. 1-4, Paris
1996
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obwodów elektrycznych. Należy mieć na uwadze, że spełnienie wymogów
kompatybilności poszczególnych elementów składowych nie gwarantuje
kompatybilności powstałego systemu. Są to zagadnienia skomplikowane i dlatego
w ich właściwym rozwiązaniu powinny pomóc osoby, które je rozumieją i potrafią
podjąć fachowe decyzje, gwarantujące wymagane poziomy niezawodności
eksploatowanego systemu.
Z przeprowadzonych rozważań wynika zatem jednoznacznie, że dobór
sprzętu – szczególnie w zakresie zasilania elektrycznego, tym bardziej
gwarantowanego dla odbiorników o znaczeniu priorytetowym – bazujący na
koszcie zakupu jako głównym kryterium może w dłuższej perspektywie jego
użytkownikom okazać się ewidentnie nietrafionym, implikującym dodatkowe koszty
eksploatacyjne,
ograniczającym
możliwość
posiadania
dodatkowych
funkcjonalności, zmniejszającym bezpieczeństwo i niezawodność użytkowania
urządzeń oraz pogarszającym ich efektywność energetyczną i funkcjonalną.
Dlatego świadomość ważności różnych kryteriów doboru osprzętu, fachowość
w podejmowaniu decyzji i dążenie do osiągania optymalnych globalnych kosztów
wykorzystywanego osprzętu (inwestycyjnych i eksploatacyjnych) jest niewątpliwie
kluczem do osiągnięcia sukcesu przy dokonywanych wyborach w każdym
obszarze działalności gospodarczej.
Wzrost efektywności energetycznej a okres zwrotu inwestycji
energooszczędnej
Efektywność energetyczna oraz funkcjonalna wybieranego i instalowanego
osprzętu – w szczególności systemu gwarantowanego zasilania elektrycznego –
jak wykazano wcześniej, w dużej mierze zależy od decyzji samego użytkownika.12
Na etapie doboru potrzebnego do zainstalowania sprzętu w pierwszych odruchach
wybierane są przez odbiorców urządzenia o niskim koszcie inwestycyjnym (niskiej
cenie zakupu), bo wiążą się z wyasygnowaniem w bieżącym momencie mniejszej
kwoty pieniędzy. Jak już wspomniano, często wymuszane jest to dodatkowo przez
niewłaściwie skonstruowane procedury przetargowe, bazujące głównie na cenie
zakupu. W zależności od poziomu świadomości technicznej i ekonomicznej, wielu
odbiorców decyduje się jednak na obniżenie rangi kryterium kosztu zakupu
i uwzględnienie jakości wybieranego osprzętu, jego parametrów technicznych,
dodatkowych funkcjonalności, a przede wszystkim na skalkulowanie kosztów
eksploatacyjnych w określonej perspektywie czasowej.
Problem polega na tym, że obniżenie globalnych kosztów (zakupu
i użytkowania) widoczne jest dopiero w dłuższym przedziale czasu.
Relacja między wzrostem efektywności energetycznej i funkcjonalnej obiektów
a okresem zwrotu inwestycji energooszczędnej, zaawansowanej technicznie, jest
bardzo różna. Czas, po którym odczuwalne jest osiągnięcie niższych kosztów
globalnych, czyli zwrotu różnicy w kosztach zakupu w stosunku do oferty
najtańszej oraz utrwali się przeświadczenie o korzyściach wynikających
z dodatkowych własności użytkowych może się wahać od kilku miesięcy do kilku
lat. Jest to czynnik, który w dużej mierze przeszkadza w podejmowaniu decyzji
o wyborze – logicznie do tego podchodząc – lepszego rozwiązania technicznego.
12

D. Ciepiela, Jak należy pomagać w oszczędzaniu energii?, strona wnp.pl, http://www.wnp.pl/wiadomo
sci/jak-nalezy-pomagac-w-oszczedzaniu-energii,240111_1_0_0_0_1.html (pobrano 31.07.2015 r.)
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Z tego względu wielu użytkownikom dokonującym wyboru urządzeń związanych
z organizacją systemu zasilania elektrycznego (ale również innego osprzętu)
potrzebna jest fachowa pomoc, której skutkiem będzie wprowadzenie
bezpiecznego, niezawodnego, ekonomicznego i wysoce funkcjonalnego układu.
Dostarczanie sprzętu a realizacja kompleksowych usług przez
specjalistów (zagadnienia kompetencyjności działań)
Na rynku funkcjonuje i powstaje coraz więcej firm, które prowadzą działalność
importowo-handlową. Pracownicy tych firm oferują urządzenia, których specyfiki
bardzo często nie znają. Swoją niekompetencją mogą wprowadzić odbiorcę
w błąd. W przypadku urządzeń energoelektronicznych może to mieć przykre
konsekwencje techniczne. Realizowany jest wówczas najprostszy schemat
zaopatrzenia, czyli dostarczenie oferowanego sprzętu. Wiąże się on najczęściej
z wariantem najniższego kosztu zakupu, bo tym argumentem (przy niekompetencji
technicznej) pozyskiwany jest klient.
Alternatywą w stosunku do takich działań jest realizacja kompleksowych usług
kompetencyjnych przez specjalistów firmy produkującej, poszukiwany przez
użytkownika osprzęt. Ta kompleksowość usług polega na – stosownie do potrzeb
odbiorcy:
 możliwościach przeprowadzenia audytu energetycznego (włącznie
z realizacją pomiarów energetycznych w obiekcie),
 udzieleniu pomocy w konfiguracji systemu zasilania na podstawie analiz
charakteru wykorzystywanych urządzeń oraz zapotrzebowania w zakresie
jakości i oczekiwanego poziomu niezawodności dostarczania energii,
a także efektywności i funkcjonalności powstałego systemu,
 realizacji instalacji i pierwszego uruchomienia systemu,
 szerokiej dostępności serwisu (gwarancyjnego i pogwarancyjnego) oraz
dostępności podzespołów zamiennych,
 możliwościach wykonania projektów specjalistycznych, dostosowanych do
indywidualnych potrzeb odbiorcy itp.
Działania te wiążą się zazwyczaj z wariantem doboru sprzętu bazującym
na uwzględnieniu globalnych kosztów (zakupu i użytkowania) urządzeń,
wykorzystaniu dodatkowych funkcjonalności (w tym także energooszczędnych),
zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności tworzonego
systemu, czyli wyboru osprzętu o wysokiej efektywności energetycznej
i funkcjonalnej.13
Pojawia się w tym miejscu jeszcze jeden problem – spełniania wymagań
gwarancyjnych i normalizacyjno-prawnych. Wśród firm pierwszego wariantu
(prostego dostarczania sprzętu) jest bardzo duża rotacja na rynku. Bardzo często
tak szybko jak powstają, tak z niego znikają i rozmywa się odpowiedzialność
gwarancyjna oraz zgodności normatywnej w zakresie zakupionego osprzętu.
W przypadku tych zagadnień, warto postawić na firmę z wieloletnią tradycją
rzetelnej działalności, ugruntowaną na rynku, dotrzymującą zaciągniętych
zobowiązań i złożonych deklaracji.
W większości krajów mniej lub bardziej oficjalnie chroniony jest przemysł
rodzimy. Poza patriotyzmem i polityką gospodarczą ma to wiele dodatkowych
13

Strona internetowa firmy EVER…, op. cit.
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uzasadnień. Wytwarzany przez rodzime przedsiębiorstwa sprzęt spełnia krajowe
wymogi bezpieczeństwa i jakości. Zdecydowanie bardziej dostępne są serwis
i fachowa pomoc techniczna. Przez działy badawczo-rozwojowe w mniejszych
firmach możliwe są do zaimplementowania rozwiązania specjalne, związane
z wypełnianiem specyficznych wymagań stawianych przez użytkowników.
Działalność taka wpisuje się najczęściej w schemat realizacji kompleksowych usług
kompetencyjnych.
Możliwość wdrożenia dodatkowych usług i funkcjonalności
Elementem kompleksowych usług kompetencyjnych jest także fachowe
doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania dodatkowych funkcjonalności. Są
to opcje pracy zasilacza UPS, których celem jest14 osiągnięcie oszczędności
w zużyciu energii, uzyskanie szerszych możliwości zarządzania użytkowanym
sprzętem, wpływania na poziom niezawodności systemu, jego selektywność
w zakresie czasu pracy autonomicznej oraz obciążalności, umożliwienie jego
funkcjonowania w nietypowych warunkach, itp. Znaczenie i przydatność
praktyczną tych funkcjonalności dla określonego miejsca instalacji systemu
zasilania gwarantowanego u konkretnego użytkownika najlepiej potrafią określić
oraz przedstawić fachowcy, znający dogłębnie zaprojektowane i oferowane
urządzenie.
Najbardziej
reprezentatywną
funkcjonalnością
systemów zasilania gwarantowanego (wprowadzoną przez
EVER Sp. z o.o. i zgłoszoną do Urzędu Patentowego),
mogącą przynosić największe oszczędności finansowe
(zmniejszenie kosztów związanych z opłatami za zużycie
energii elektrycznej), jest kompensacja mocy biernej.15
Większość zasilaczy UPS (innych producentów) ma
zastosowane układy PFC, których zadaniem jest
ograniczenie oddziaływania wyższych harmonicznych oraz wynikającego z nich
współczynnika mocy (części związanej z mocą deformacji). Pozostaje jednak
wówczas niezmienna część współczynnika mocy wynikająca z przesunięcia
fazowego między prądem i napięciem podstawowej harmonicznej. Przez obwód
wejściowy takiego zasilacza pobierana jest pewna energia bierna, za którą
odbiorcy instytucjonalni ponoszą opłaty (dodatkowe koszty eksploatacyjne
ponoszone cyklicznie w opłatach za zużycie energii elektrycznej). W zasilaczach
EVER POWERLINE 33 realizowana jest kompensacja mocy biernej w inny sposób.
Obwód wejściowy zasilacza pracuje jednocześnie jako elektroniczny przesuwnik
fazowy (odbywa się to przez odpowiednie zarządzanie prądem wejściowym, bez
dołączania dodatkowych elementów kompensacyjnych).16 W efekcie eliminowane
są opłaty za zużycie energii biernej (rys. 2). Ponadto UPS EVER może dodatkowo
skompensować znaczną część mocy biernej pobieranej przez inne urządzenia
podłączone do sieci zasilającej równolegle z zasilaczem (a nie na jego wyjściu).
Osiąga się wówczas dodatkowe oszczędności ekonomiczne.

K. Bednarek, Wzrost bezpieczeństwa energetycznego…, op. cit.
K. Bednarek, Kompensacja mocy biernej i praca hybrydowa w systemach zasilania gwarantowanego,
„Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering” 2013, nr 74, s. 33-41
16
Strona internetowa firmy EVER…, op. cit.
14
15
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Rysunek nr 2: Przykładowy pobór mocy biernej przez UPS: a) przed wprowadzeniem
kompensacji, b) po dokonaniu kompensacji

a)

b)

Z uwagi na pracę UPS w systemie ciągłym (często 24 h, np. w jednostkach
IT), oszczędności finansowe wynikające z eliminacji opłat za energię bierną mogą
sięgać 3 kvar x 24 h x 0,6 zł/kvarh = 43,2 zł/dobę, co daje około 15000 zł/rok.
Sytuacja taka miała miejsce m.in. w budynku banku, gdzie opłaty ponoszone za
pobór energii biernej pojemnościowej były wyższe od opłat za energię czynną
(użyteczną).17
Z oszczędnościami energii związane są także: wysoka sprawność UPS EVER
w szerokim zakresie obciążeń oraz zastosowanie adaptacyjnego systemu
chłodzenia (dostosowanie intensywności pracy wentylatorów do zapotrzebowania
na chłodzenie układu).
Ważnym użytkowo czynnikiem jest wysoki prąd zwarcia UPS, umożliwiający
uzyskanie korzystnej selektywności zabezpieczeń na liniach dystrybucji zasilania.18
Polega to na tym, że w przypadku zasilania przez UPS kilku obwodów
elektrycznych (linii), przy wystąpieniu zwarcia w jednej z linii, zasilacz o małym
prądzie zwarcia może zadziałać szybciej niż zabezpieczenie liniowe i przejść
w stan awaryjny, odłączając zasilanie wszystkich linii (obwodów załączonych na
wyjściu zasilacza). UPS EVER (on-line) mają wysokie prądy zwarcia i w sytuacji
pojawienia się zwarcia w określonej linii utrzymują prąd na wysokim poziomie,
zadziała wówczas zabezpieczenie liniowe w obwodzie dotkniętym zwarciem,
odłączając ten jeden obwód, a pozostałe linie (obwody elektryczne) zasilane są
nieprzerwanie przez UPS.19 Na rys. 3 przedstawiono przykładowy przebieg prądu
zwarciowego, wywołanego w celach badawczych w jednej z zasilanych przez UPS
linii, wskutek działania którego zadziałał bezpiecznik liniowy B16, a pozostałe
obwody nadal pozostały zasilane przez UPS.

K. Bednarek, Elektromagnetyczne oddziaływania i bilans energetyczny w sieci zasilającej w budynku
banku, „Przegląd Elektrotechniczny”, 2014, nr 12, s. 188-191
18
K. Bednarek, Jakość, pewność…, op. cit.
19
Strona internetowa firmy EVER…, op. cit.
17
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Rysunek nr 3: Przebieg prądu zwarciowego w jednej z zasilanych linii

Ciekawym, niekonwencjonalnym rozwiązaniem, wprowadzonym i oferowanym
przez EVER, nagrodzonym na Międzynarodowych Targach
Energetyki EXPOPOWER w Poznaniu, jest zastosowanie
jako zasobnika energii superkondensatora (w miejsce
powszechnie stosowanych akumulatorów). Osiąga się
dzięki temu między innymi:20
 możliwość przenoszenia bardzo dużych mocy
(gęstość mocy rzędu 100-krotnie większa niż w
akumulatorach),
 skrócenie czasu ładowania (odzyskiwania energii po rozładowaniu źródła)
z kilku godzin dla akumulatorów do kilku minut dla superkondensatorów,
 rozszerzenie zakresu temperatur pracy z (5 ÷ 35) °C przy pracy
z akumulatorami do (-40 ÷ 60) °C przy wykorzystaniu superkondensatorów,
 wyższą sprawność zasobnika energii (akumulatorów rzędu 70%,
a superkondensatorów około 95%),
 dużo wyższą trwałość (żywotność): w superkondensatorach czas
eksploatacji określony jest na rzędu 20 lat, a liczba cykli ładowaniarozładowania około 1000000, natomiast w akumulatorach czas eksploatacji
jest rzędu 5 lat, a liczba cykli ładowania-rozładowania około 1000.
Wadą superkondensatora jest około 10-krotnie mniejsza gęstość energii niż
w akumulatorach (mniejsza zdolność do gromadzenia ładunku, czyli zasobność)
oraz wysoka cena.
Inną, często potrzebną funkcjonalnością jest możliwość
wpływania na obciążalność i poziom niezawodności systemu
zasilania gwarantowanego (jego skalowanie).21 Jedną z jej form
jest zastosowanie pracy równoległej (rys. 4), w wyniku
której uzyskuje się możliwość zwiększenia obciążalności (mocy
załączanych na wyjściu urządzeń) w układzie albo
niezawodności powstałego systemu zasilania, gwarantowanego
20
21

Strona internetowa firmy EVER…, op. cit.
K. Bednarek, Poziom niezawodności…, op. cit.
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przez wprowadzenie jednostek (zasilaczy) nadmiarowych – systemy redundantne.
W przypadku uszkodzenia jednej z jednostek podstawowych układu zasilania jest
ona odłączana, a w jej miejsce wykorzystana zostaje jednostka nadmiarowa
i realizowane jest nieprzerwane zasilanie wszystkich podłączonych na wyjściu
odbiorników (mimo awarii jednego z zasilaczy składowych systemu
redundantnego).
Rysunek nr 4: Przykładowe przebiegi napięcia oraz prądów na trzech z sześciu
równolegle pracujących UPS

Długotrwałe zasilanie odbiorników, przy braku zasilania sieciowego, możliwe
jest dzięki wykorzystaniu współpracy zasilacza UPS z zespołem prądotwórczym
(agregatem). W samodzielnej pracy agregat prądotwórczy cechuje się gorszymi
parametrami zasilania (częstotliwość, wartość i harmoniczne napięcia),
szczególnie przy dynamicznych zmianach obciążenia. W przypadku zasilania
urządzeń wrażliwych na jakość energii może stanowić to problem. Ponadto,
potrzebne jest zasianie odbiorników w okresie między zanikiem zasilania
sieciowego a uruchomieniem agregatu i uzyskaniem przez niego gotowości
do zasilania obciążeń. Współpraca agregatu z zasilaczem UPS eliminuje te
niedogodności. UPS zasila nieprzerwanie odbiorniki w czasie uruchamiania
zespołu prądotwórczego, a po uzyskaniu jego gotowości do pracy poprawia jakość
dostarczanej z agregatu energii.
Powyżej przedstawiono tylko część możliwych do wykorzystania
funkcjonalności, wśród których można jeszcze wymienić:22
 pracę hybrydową
–
wydłużenie czasu
pracy autonomicznej
(funkcjonowania w trybie rezerwowym) dzięki dostarczaniu energii do
falownika jednocześnie z akumulatorów oraz z sieci o złych parametrach –
dla określonego przedziału degradacji parametrów napięcia sieciowego
(bardzo szerokie wejściowe okno napięciowe),
 możliwość współpracy z zewnętrznymi panelami zarządzającymi
(działającymi na systemie Android), a także wykorzystania interfejsów
komunikacyjnych RS232, RS485, USB, sieciowej karty zarządzającej
22
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SNMP/HTTP,
wejść
sterujących
i
programowalnych
wyjść
bezpotencjałowych oraz zintegrowany panel operatorski LCD –
pozwalające na indywidualny wybór sposobu zdalnego zarządzania UPSem i współpracującym z nim osprzętem,
 „miękki start” – zabezpiecza prawidłowe uruchomienie systemu zasilania
gwarantowanego (ochrona przed powstawaniem niekorzystnych stanów
przejściowych),
 zdalne awaryjne wyłączanie zasilania EPO (Emergency Power Off),
umożliwiające przerwanie dostarczania energii do urządzeń odbiorczych
z wyjścia zasilacza w ekstremalnych sytuacjach (np. pożar),
 zaawansowane zarządzanie akumulatorami w celu zwiększenia ich
żywotności oraz optymalizacji czasu i energii doładowania,
 możliwość pracy w trybie ECO – poprawa efektywnej sprawności
funkcjonowania systemu zasilania (poprzez selektywność okresów
o różnych potrzebach poziomu zabezpieczenia), itp.
Przy tak dużej liczbie dodatkowych funkcjonalności, w celu właściwego ich
wykorzystania, warto skorzystać z porad specjalistów. Jak już nadmieniono, jest
to kolejny element kompleksowych usług kompetencyjnych.
Uwagi końcowe i wnioski
Znaczenie niezawodności systemów zasilania elektrycznego (szczególnie
gwarantowanego) ciągle wzrasta. We wszelkich obszarach funkcjonowania
człowieka, realizowanych jest coraz więcej działań w celu poprawy
bezpieczeństwa energetycznego jednostek gospodarczych, regionów, kraju, jak
również organizacji i wspólnot międzynarodowych. Wynika stąd, że kwestia
niezawodności i pewności zasilania elektrycznego jest sprawą priorytetową,
strategiczną na wszelkich szczeblach działalności człowieka.
W przypadku organizowania systemów zasilania elektrycznego bardzo
ważnym czynnikiem tego procesu jest właściwy dobór elementów i urządzeń
tworzonego
systemu.
Zdradliwym
działaniem
może
być
nabywanie
i eksploatowanie najtańszego sprzętu, który wprawdzie zmniejszy koszty
inwestycyjne, ale w przyszłości z dużym nadmiarem zwiększy cyklicznie
ponoszone koszty eksploatacyjne (głównie związane z większymi stratami mocy
i opłatami za energię elektryczną – również tę część związaną ze zużyciem mocy
biernej). Zastosowanie sprzętu (zarówno zasilającego, jak również odbiorczego)
o wysokiej klasy parametrach wpływa korzystnie na osiągane koszty globalne
(instalacji i użytkowania) systemu, na jego bezpieczeństwo, niezawodność, czyli na
efektywność
energetyczną,
eksploatacyjną
(możliwość
wykorzystania
dodatkowych funkcjonalności) i ekonomiczną.
Nie każdy musi być ekspertem we wszystkich dziedzinach. Dlatego
w organizacji (doborze) systemów zasilania (głównie gwarantowanego) – ale
również innych działaniach inwestycyjnych – warto skorzystać z kompleksowych
usług kompetencyjnych, oferowanych przez specjalistów (najlepiej związanych
z konstruktorami nabywanego osprzętu), aby dzięki profesjonalnym działaniom
skonfigurować system w pełni funkcjonalny, ekonomiczny, niezawodny
i bezpieczny, czyli w najlepszy sposób spełniający swoje zadania.
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Streszczenie
Celem artykułu jest wywołanie dyskusji nad problemami logiki podejmowania
decyzji w zakresie organizacji wyposażenia sprzętowego, związanego
z bezpieczeństwem, jakością, pewnością i efektywnością zasilania elektrycznego
priorytetowych odbiorników energii. Poruszane są zagadnienia zależności
efektywności energetycznej wybieranych do użytkowania obiektów od technicznej
i ekonomicznej świadomości użytkowników, a w efekcie od podejmowania decyzji
inwestycyjnych
dotyczących
jakości
i
ekonomicznych
funkcjonalności
wykorzystywanego sprzętu, mających wpływ na wzrost efektywności energetycznej
eksploatowanych obiektów, przy uwzględnieniu okresu zwrotu kapitałowego
inwestycji energooszczędnej. W miejsce zwykłego dostarczania sprzętu
wskazywany jest sens realizacji przez specjalistów kompleksowych usług
kompetencyjnych (doradztwo techniczne i inwestycyjne, zaopatrzenie, serwis),
prowadzących do osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych w zakresie
globalnych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych związanych z zasilaniem
obiektów.
Summary
The purpose of the article is to foster discussion over the problems of logic
behind making decisions with regard to acquiring hardware related to the safety,
quality, reliability and efficiency of supplying electricity to high priority energy
receivers. The article discusses issues of dependence of energy efficiency
of facilities selected for use on the users' technical and economic awareness, and
consequently on making investment decisions with regard to quality and economic
functionalities of the devices that affect the increase of energy efficiency of the
operated facilities, taking into account the payback time of the energy saving
investment. Instead of simply supplying the equipment, the sense of providing
comprehensive competence services by professionals (technical and investment
consultancy, provisioning, service) is shown, with such services leading
to measurable financial benefits in terms of global investment and operation costs
related to supplying power to facilities.
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BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE STACJI JAKO ELEMENTU SYSTEMU
ELEKTROENERGETYCZNEGO

1. Wprowadzenie
Bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego jest problemem, na którym
skupia się ostatnio wiele uwagi. Nie chodzi tutaj jednak o bezpieczeństwo,
rozumiane jako zabezpieczenie dostaw energii do odbiorcy końcowego, ale
jako bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej, związane z ingerencją osób
niepowołanych. Możemy rozpatrywać je pod kątem ataków fizycznych lub
cyfrowych (cyberataków). Starając się zwiększyć odporność elementów systemu
energetycznego, skupiono się prawie wyłączenia na ochronie infrastruktury
komunikacyjnej przed cyberatakami, zaniedbując najbardziej oczywiste
scenariusze ataków fizycznych. Niedawne wydarzenia pokazują, jak łatwym celem
może stać się stacja energetyczna. Niebezpieczeństwo jest tym bardziej realne,
że do przeprowadzenia skutecznego i szybkiego ataku, którego skutki mogą być
odczuwalne miesiącami, nie jest potrzebna zaawansowana technologia, wiedza
czy wysokie nakłady finansowe.
Ze względu na ilość dostępnych danych, skupiono się przede wszystkim na
wydarzeniach mających miejsce na terenie Stanów Zjednoczonych. Ze względu na
podobieństwo infrastruktury systemu elektroenergetycznego na całym świecie,
zagrożenia wynikłe w USA można potraktować jako realne również w innych
miejscach. Sieć elektroenergetyczna USA zawiera ponad 9 tysięcy jednostek
wytwórczych oraz 300 tysięcy kilometrów linii przesyłowych najwyższych
napięć (230 kV lub więcej). Transformatory wysokiego napięcia stanowią
3% transformatorów ogółem, jednak odpowiedzialne są za przesył ponad 60%
energii, stanowiąc krytyczny element systemu elektroenergetycznego tego kraju.1
Układ elektroenergetyczny USA uznawany był za wysoce niezawodny, mimo tego
nie udało się uniknąć kilku bardzo poważnych awarii – przypomnieć wystarczy
blackout z roku 2003, którego skutki odczuło 55 milionów osób lub przerw
w dostawie energii związanej z huraganem Sandy w roku 2012.
Wiele elementów systemu elektroenergetycznego uważanych jest za podatne
na awarie związane z niepowołaną ingerencją człowieka. Za najmniej odporne na
celowe uszkodzenia uważa się transformatory. Wydarzenia z roku 2013, między
innymi atak w San Jose potwierdziły, że obawy są jak najbardziej uzasadnione.

1

North American Electric Reliability Corporation (NERC), Understanding the Grid, Oficjalna strona North
American Electric Reliability Corporation, http://www.nerc.com/AboutNERC/Documents/Understandi
ng%20the%20Grid%20AUG13.pdf (pobrano 16.07.2015 r.); C. Newton, The Future of Large Power
Transformers, Oficjalna Strona Transmission & Distribution World, http://tdworld.com/archive/futurelarge-power-transformers (pobrano 16.07.2015 r.)
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2. Atak na stację Metcalf
Rankiem 16.04.2013 roku napastnicy uzbrojeni w karabin snajperski ostrzelali
stację energetyczną Metcalf (500 kV) w San Jose, Kalifornii, uszkadzając
17 transformatorów. Atakujący celowali w użebrowanie w celu spowodowania
wycieku oleju, a w efekcie wyłączenie transformatora. Atak poprzedziło przecięcie
teleinformatycznych kabli światłowodowych, co spowodowało utrudnienia
komunikacji. Cały atak trwał niecałą godzinę. Zasilanie do odbiorców udało się
stosunkowo szybko przywrócić, zasilając ich z innej stacji – było to o tyle proste, że
zapotrzebowanie na energię w wiosenne noce nie jest zbyt duże. Na miejscu nie
znaleziono żadnych odcisków palców. Atak określono jako „najbardziej
zaawansowany akt terroryzmu przy wykorzystaniu sieci elektroenergetycznej, jaki
kiedykolwiek się zdarzył (na terenie USA)”. Straty sięgnęły 15 milionów dolarów,
a naprawy potrwały kilka tygodni. Po przeprowadzeniu śledztwa w lutym 2014
roku, FBI zakwalifikowano incydent jako „akt wandalizmu”, będący
prawdopodobnie przygotowaniem do większego ataku. Napastników nie udało się
zidentyfikować. O ataku poinformowano oficjalnie opinię publiczną dopiero
w styczniu 2014 roku. Stacja chroniona była przed dostępem osób niepowołanych
za pomocą siatkowego płotu, oświetlona i monitorowana za pomocą kamer,
co było standardowym zabezpieczeniem tego typu obiektów.2
Zdarzenie to stało się początkiem dyskusji na temat wrażliwości infrastruktury
sieciowej, a w szczególności transformatorów wysokiego napięcia na celowe ataki.
Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury
sieciowej kierowano dotychczas przeciwko atakom cybernetycznym, incydent
na stacji Metcalf pokazał, jak dużym zagrożeniem nie tylko dla systemu
amerykańskiego, ale i europejskiego, potrafią być proste ataki fizyczne.
3. Krytyczność transformatorów NN
Wbrew pozorom, ataki na infrastrukturę sieciową są dość powszechne.
Zgodnie z raportem EPRI (ang. Electric Power Research Institute), pomiędzy
rokiem 1996 i 2006 na terenie całego świata miało miejsce około 2500 ataków na
linie przesyłowe oraz 500 ataków na stacje. Na podstawie danych zebranych od 50
operatorów systemu elektroenergetycznego USA wynika, że w latach 2011-2014
Departament Energii otrzymał ponad 360 raportów dotyczących ataków cyfrowych
lub fizycznych, które spowodowały przerwy w zasilaniu. W 2013 Departament
Bezpieczeństwa Wewnętrznego zanotował 161 cyberataków w porównaniu
2

E. Halper, A.R. Serrano, Sophisticated but low-tech power grid attack baffles authorities, Oficjalna
Strona „Los Angeles Times”, http://www.latimes.com/nation/la-na-grid-attack-20140211-story.html#
page=1 (pobrano 16.07.2015 r.); R. Memmot, Sniper Attack On Calif. Power Station Raises Terrorism
Fears, Oficjalna Strona NPR, http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2014/02/05/272015606/sniperattack-on-calif-power-station-raises-terrorism-fears (pobrano 16.07.2015 r.); A.C. Madrigal, Snipers
Coordinated an Attack on the Power Grid, but Why?, Oficjalna Strona „The Atlantic”, http://www.
theatlantic.com/technology/archive/2014/02/snipers-coordinated-an-attack-on-the-power-grid-but-why/
283620/ (pobrano 16.07.2015 r.); R. Smith, Assault on California Power Station Raises Alarm on
Potential for Terrorism, Oficjalna Strona „The Wall Street Journal”, http://www.wsj.com/art
icles/SB10001424052702304851104579359141941621778 (pobrano 16.07.2015 r.); S. Harris,
Military-Style' Raid on California Power Station Spooks U.S., Oficjalna Strona Foreign Policy, http://for
eignpolicy.com/2013/12/27/military-style-raid-on-california-power-station-spooks-u-s/
(pobrano
16.07.2015 r.); H. Vella, Under threat: protecting substations and power lines from attack, Oficjalna
Strona Power Technology, http://www.power-technology.com/features/featureunder-threat-protectingsubstations-and-power-lines-from-attack-4192867/ (pobrano 30.06.2015 r.)
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z 31 w roku 2011 (ostrzelanie turbiny gazowej w elektrowni na granicy Missouri –
Kansas, ostrzelanie stacji w Colorado Springs). W październiku 2013 roku kartel
narkotykowy Knights Templar za pomocą koktajli Mołotowa uszkodził 9 stacji
w stanie Michoacan w Meksyku, powodując przerwę w zasilaniu do 400 tys.
odbiorców na 15 godzin (atak był demonstracją siły).3 W czerwcu 2014 roku
Al-Kaida Półwyspu Arabskiego (AQAP) użyła granatników i moździerzy do
zniszczenia słupów linii napowietrznych, prowadząc do blackoutu na terenie całego
Jemenu (przerywając dopływ energii do 24 milionów osób na okres 1 dnia).4
Przytoczone przypadki były w większości pojedynczymi incydentami.
Skuteczny atak wymaga dobrej koordynacji i organizacji, gdyż obejmować musi
jednocześnie wiele punktów rozrzuconych na terenie całego kraju. Szczególnie
narażone są transformatory najwyższych napięć, gdyż ich trwałe uszkodzenie jest
wyjątkowo łatwym zadaniem.
Zniszczenie transformatorów NN może poważnie zmniejszyć zdolność
przesyłową regionalnej sieci energetycznej i prowadzić do przerw w zasilaniu.
Wpływ tego typu awarii będzie zależeć od wartości przepływów energii elektrycznej
w tej części sieci oraz stanu innych kluczowych obiektów, takich jak elektrownie,
linie przesyłowe, czy inne stacje. Planiści sieci energetycznej starają
się przewidywać sytuacje takie, jak utrata jednej ze stacji transformatorowych NN –
w razie potrzeby istnieje możliwość zmiany trasy przesyłu energii w celu
utrzymania dostaw do odbiorców. Należy zwrócić jednak uwagę, że jednoczesna
utrata wielu transformatorów, zwłaszcza w ograniczonym obszarze, może
przekraczać zdolności sieci do przekierowania energii.5
W sytuacji awaryjnej zasilanie może zostać przywrócone w krótkim czasie
poprzez wprowadzenie zmiany tras przesyłu energii elektrycznej za pomocą
mobilnych transformatorów (rysunek 1). Niemniej jednak, utrata kluczowych stacji
NN spowoduje wzrost podatności sieci lokalnej na dalsze zakłócenia i awarie, które
mogą następować kaskadowo. Niektóre stacje uznawane są za krytycznie
z punktu niezawodnego działania systemu elektroenergetycznego. Zgodnie
doniesieniami prasowymi i analizami przepływu mocy z roku 2013, na terenie USA
znajduje się 30 krytycznych stacji transformatorowych, z czego wyłączenie tylko
9 z nich w trakcie trwania szczytu energetycznego spowodowałoby blackout
w całej kontynentalnej części USA.6

T. Wilkinson, Attackers in Mexico blow up nine electrical plants, Oficjalna Strona „Los Angeles Times”,
http://articles.latimes.com/2013/oct/27/world/la-fg-wn-mexico-blow-up-nine-electrical-plants-20131027
(pobrano 16.07.2015 r.)
4
P. Kelly-Detwiler, Terrorist Attack Left All of Yemen In Darkness Last Week: Another Wake-Up Call,
Oficjalna Strona Forbes, http://www.forbes.com/sites/peterdetwiler/2014/06/19/terrorist-attack-left-allof-yemen-in-darkness-last-week-another-wake-up-call/ (pobrano 16.07.2015 r.); N. Sleiman, Blackout
hits large parts of Yemen after attack on power lines, Oficjalna Strona Reuters, http://www.reuters.
com/article/2013/09/19/us-yemen-power-cut-idUSBRE98I0FW20130919 (pobrano 16.07.2015 r.)
5
National Research Council (NRC), Terrorism and the Electric Power Delivery System, 2012, s. 69
6
R. Smith, U.S. Risks National Blackout from Small-Scale Attack on Substations, Oficjalna strona „Wall
Street Journal”, http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304020104579433670284061220
(pobrano 16.07.2015 r.); R. Smith, Assault on California Power Station Raises Alarm on Potential for
Terrorism, Oficjalna Strona „The Wall Street Journal”, http://www.wsj.com/articles/SB10001424052
702304851104579359141941621778 (pobrano 16.07.2015 r.)
3
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Rysunek nr 1: Mobilny transformator wykorzystywany w sytuacjach awaryjnych

4. Podatność transformatorów NN na uszkodzenia
Wszystkie transformatory wysokiego napięcia konstruowane są z myślą
o zagrożeniach związanych z wyładowaniami atmosferycznymi, huraganami
czy zmianami przepływu mocy w sieci – są jednak bardzo wrażliwe na celowe
ataki fizyczne. Mimo ich rozmiaru, mogą być stosunkowo łatwo uszkodzone
lub zniszczone. Eksperci twierdzą, że osoba z podstawową wiedzą na temat
konstrukcji transformatora
mogłaby spowodować
nienaprawialne jego
uszkodzenie. Tego typu ataki spowodować mogą wystąpienie zwarć
wysokoprądowych i zapłon oleju, niszcząc transformator i okoliczną infrastrukturę
sieciową.
Transformatory są elementami dużymi, podłączonymi do napowietrznych linii
przesyłowych co czyni je prostymi do identyfikacji. Teren stacji z reguły
zabezpieczony jest tylko siatkowym lub betonowym ogrodzeniem. Próby redukcji
kosztów spowodowały częsty brak stałej obsługi stacji – z tego powodu jej teren
jest dużo bardziej dostępny niż inne krytyczne obiekty infrastruktury sieciowej,
takie jak elektrownie czy dyspozytornie. W celu ochrony obiektów stosuje się
czujniki otwarcia drzwi i czujniki ruchu, o ich pobudzeniu informowana jest obsługa
lub inne specjalizowane służby. Aby dostać się na teren stacji, często wystarczy
tylko sforsować ogrodzenie. Penetracja obudowy transformatora spowoduje
natychmiastowe zwarcie uzwojeń i nieodwracalne uszkodzenia. Osoba
niepowołana może także spróbować spuścić olej izolacyjny – jego zapłon może
w konsekwencji doprowadzić do wybuchu. Mając czyste pole widzenia, atakujący
może próbować przestrzelić kadź transformatora posługując się karabinem.
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Wypadki z ostatnich lat pokazały, jak bardzo podatne na ataki są stacje
transformatorowe. Najpoważniejszym tego typu przypadkiem był już wspomniany
atak na stację Metcalf. Również w 2013 roku ostrzelano stację 500kV w Lonoke
Country, uszkadzając nastawnię, obyło się jednak bez przerw w dostawie energii.
W 2005 roku na Florydzie przestrzelono zbiornik oleju transformatora, powodując
eksplozję i lokalny blackout. Raportowano dużo więcej ataków, lecz uznane zostały
one za akty wandalizmu.
Rekonstrukcja uszkodzonej w podobnych atakach stacji jest zadaniem bardzo
trudnym. Większość transformatorów wysokiego napięcia jest konstrukcjami
specjalnie projektowanymi i nie może zostać szybko wymieniona. Koszt
pojedynczej jednostki wynosi od 3 do 5 milionów dolarów. Z tego powodu
utrzymywanie stałej liczby transformatorów zapasowych jest bardzo kosztowne. Ich
liczba jest informacją poufną – z raportów z roku 2007 wynika, że w rezerwie
znajduje się 29 transformatorów przypadających na 188 pracujących
transformatorów 500kV. Kolejnym problemem jest kwestia transportu.
Transformatory przewozi się przy użyciu specjalnych wagonów z zagłębioną
podłogą (rysunek 3) – w USA jest poniżej 20 wagonów mogących przewieźć
ładunki powyżej 500 ton, co może być przyczyną problemów logistycznych
w przypadku wystąpienia rozległej awarii. Istnieją ciężarówki mogące przewozić
zbliżone obciążenia (rysunek 2), jednak problemem jest dopuszczalna waga
pojazdów mogących poruszać się po drogach publicznych, w szczególności
autostradach.
Rysunek nr 2: Transport transformatora NN, Anglia7

7

Specjalny pojazd służacy do przewozu transformatora ma 100 metrów długości i 5 metrów szerokości,
a jego prędkość nie przekracza 10 km/h. Samo przygotowanie przewozu zajęło 9 miesięcy. Pojazd
z ładunkiem waży 640 ton. Trasa przejazdu – ze stacji energetycznej w Didcot do doków
w Avonmouth; Watson L., Biggest-ever load transported on Britain's roads weighing more than
a space shuttle crawls to destination at 4mph, Oficjalna strona „Daily Mail”, Mail Online,
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2508878/Biggest-load-transported-Britains-roads-weighing-SP
ACE-SHUTTLE-crawls-destination-4mph.html#ixzz3dsqOIU2O, (pobrano 13.07.2015 r.)
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Rysunek nr 3: Transport transformatora NN za pomocą specjalizowanego wagonu
z zagłębioną podłogą Uaai 8398

5. Transformatory jako cel ataków terrorystycznych
Bez specjalnego wyszkolenia pojedyncza osoba może zlokalizować krytyczny
transformator wysokiego napięcia oraz dobrać czas ataku tak, by uzyskać
maksymalnie destrukcyjny skutek. Niezbędna wiedza może zostać pozyskania
z ogólnodostępnych źródeł, w tym materiałów marketingowych publikowanych
przez zakłady energetyczne.
W roku 1997 IRA planowała skoordynowany atak na 6 stacji zlokalizowanych
na terenie Wielkiej Brytanii. Celem był Londyn i południowo-wschodnia część Anglii
– w razie powodzenia ataku przerwy w dostanie energii mogłyby trwać miesiącami.
Plan zakładał wysadzenie transformatorów za pomocą ładunków wybuchowych.
Dane dotyczące lokalizacji krytycznych elementów infrastruktury pozyskane zostały
z map znalezionych w bibliotece miejskiej – napastnikom udało się zlokalizować co
najmniej 5 punktów uważanych za krytyczne z punktu widzenia pracy systemu
elektroenergetycznego. Do przedostania się na teren stacji miały posłużyć drabiny,
cęgi do drutu i łomy9
Wiedza dotycząca wrażliwych elementów transformatora jest stosunkowo
łatwa do pozyskania, także od inżynierów i operatorów sieci. Ponieważ technologia
w różnych punktach świata jest zbliżona, niezbędną wiedzę można pozyskać
niekoniecznie w kraju ataku. Również w internecie można znaleźć instrukcje
sabotowania pracy systemu elektroenergetycznego. Instrukcja z forum jednej
z grup nacjonalistycznych: „Systemy generacji i przesyłu w wielu zachodnich

8

9

Daher – HCS, Karta katalogowa, Schienentiefladewagen mit Sondereinrichtungen mit zweiunddreißig
Radsätzen, http://www.hcs-log.com/en/rolling-stock/low-loader-rail-cars/low-loader-rail-car-with-specia
l-fittings/uaai-839.html (pobrano 16.07.2015 r.)
S. Tendler, IRA Bombers Plotted to Black Out London and South East for Months, „The
Times”, Londyn, Anglia,12 czerwiec 1997; Bennetto J., How IRA plotted to switch off London,
Oficjalna strona „The Independent”, http://www.independent.co.uk/news/how-ira-plotted-to-switch-offlondon-1266533.html (pobrano 16.07.2015 r.)
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miastach (Stanów Zjednoczonych) są zaskakująco podatne. Atak podczas okresu
szczytowego poboru mocy (zimą w klimacie zimnym i latem w klimacie ciepłym)
spowoduje, że zmiana trasy przesyłu mocy będzie niemożliwa. Podpalenie,
materiały wybuchowe lub karabiny dalekiego zasięgu mogą zostać użyte do
uszkodzenia stacji, transformatorów lub słupów linii napowietrznych. Jednoczesny
atak na kilka z tych punktów spowoduje przerwanie dopływu mocy, którego nie
będzie można szybko przywrócić, gdyż każdy z uszkodzonych elementów będzie
musiał zostać naprawiony. Pojedyncza osoba, wyposażona w pistolet lub karabin
z tłumikiem, może bez problemu uszkodzić kilkanaście transformatorów w bardzo
krótkim czasie”.10 Specjaliści ds. spraw bezpieczeństwa przyznają, że podatność
transformatorów wysokiego napięcia na ataki jest znana, jednak poznanie
i zrozumienie roli danej jednostki w systemie jest rzeczą dużo trudniejszą, niż
dokonanie samego uszkodzenia.
6. Środki bezpieczeństwa w celu ochrony transformatorów
Mimo, że transformatory są duże i łatwe do zlokalizowania (szczególnie na
terenach wiejskich), podjętych może zostać szereg działań zapobiegających
atakom na stacje transformatorowe i transformatorowo-rozdzielcze:
 ochrona informacji dotyczących jednostek o dużym znaczeniu –
schematów sieci, informacji dotyczących przepływów mocy, środków
ochrony przed wstępem na teren stacji,
 środki nadzoru i monitoringu – kamery, detektory ruchu, czujniki
akustyczne, drony (komercyjne wirnikowce), okresowe inspekcje obsługi,
 ograniczenie dostępu fizycznego – zastosowanie elektronicznych
systemów kontroli dostępu, fizycznych barier dla pojazdów, utrzymanie
całodobowej ochrony przez wyszkolone służby,
 osłanianie terenu przed wzrokiem – wykorzystanie wysokich,
wzmocnionych, nieprzejrzystych płotów lub ścian ochronnych,
 modyfikacja projektu stacji – wzmocnienie układów chłodzenia
transformatora, zmiana układu rozmieszczenia urządzeń stacyjnych w celu
maksymalnego osłonięcia kluczowych elementów.
Na rysunku 4 pokazano przykład fizycznej ochrony transformatora za pomocą
kuloodpornych ścianek ochronnych produkcji amerykańskiej firmy Southern
States.11

10

W.P. Parfomak, Physical Security of the U.S. Power Grid: High-Voltage Transformer Substations,
Congressional Research Service, 17 czerwca 2014 r.
11
Z katalogu producenta: zaprezentowane ścianki łączą ochronę balistyczną z wytrzymałością,
odpornością na korozję, izolacją elektryczną, niską wagą i przewodnością cieplną. Unikalna
konstrukcja złożona z kilku warstw tkanego włókna szklanego i żywicy pozwala na zatrzymanie
pocisku w celu uniknięcia rykoszetu. Pozwala to zabezpieczyć najwrażliwsze elementy infrastruktury
(transformatory i skrzynki). Uzupełnieniem ochrony jest Ballisti-Cover – dodatkowa ochrona
mocowana na skrzynkach elektrycznych, zapobiegająca penetracji pociskami karabinowymi; Oficjalna
strona Southern States, Ballistic Protection Physically Securing Substations and Critical Assets,
http://www.southernstatesllc.com/product_categories/141/products/231-Ballisti-Walland-Ballisti-Cover
(pobrano 30.06.2015 r.)
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Rysunek nr 4: Fizyczna ochrona transformatora w postaci kuloodpornej ścianki

W celu ochrony istniejących transformatorów oraz ewentualnej likwidacji
powstałych w wyniku ataku szkód, na terenie Stanów Zjednoczonych podjęto
następujące środki:
 stworzenie ośrodków koordynacji działań w przypadku zagrożeń,12
 projekt
porozumień
dotyczących
współdzielenia
(wymiany
transformatorów) między różnymi podmiotami w przypadku ataku
terrorystycznego – miałoby to uprościć procedury udostępniania
transformatorów pomiędzy różnymi operatorami,13
 stworzenie raportów identyfikujących zagrożenia sieci energetycznej,
scenariuszy ataków i projektów działań,
 projekt budowy awaryjnego/zapasowego, mobilnego transformatora NN,
pomocnego w przywracaniu dostaw energii do odbiorców w przypadku
zagrożenia terrorystycznego lub klęski żywiołowej,14
 projekt o nazwie RecX, zakładający stworzenie transformatora NN,
służącego do szybkiej odbudowy systemu – miałby być on mniejszy,
lżejszy i łatwiejszy w transporcie od transformatorów o podobnej
specyfikacji, ponadto współpracujący z sieciami o różnych parametrach;
w roku 2012, podczas symulowanego zagrożenia, zainstalowano

12

Department of Homeland Security (DHS), National Infrastructure Protection Plan, Oficjalna strona
DHS, https://www.dhs.gov/national-infrastructure-protection-plan (pobrano 16.07.2015 r.)
13
Department of Homeland Security (DHS), Energy Sector-Specific Plan, 2010, p. 54
14
Ibidem, p. 70
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15

3 prototypy o napięciu 345kV (cena jednostki 7,5 miliona dolarów);
program nie jest już wspierany,15
program STEP (ang. Spare Transformer Equipment Program) –
zapewnienie minimalnej puli zapasowych, współdzielonych pomiędzy
podmiotami w razie ataku terrorystycznego, transformatorów bez
dodatkowych umów; wymaga corocznej certyfikacji członków by zapewnić
gotowość w razie zagrożenia,16
stworzenie poufnej bazy danych zapasowych transformatorów SED (ang.
Spare Equipment Database) na napięcie powyżej 100 kV; wpis do bazy nie
jest obowiązkowy, a wymiana transformatorów pomiędzy podmiotami
wymaga dodatkowych umów,17
programy przeprowadzenia symulacji ataków na sieć energetyczną (projekt
GridEx – ang. Grid Security Excersices and Simulation) – symulacje
skoncentrowane były na cyberatakach, jednak brano także pod uwagę
ataki fizyczne; po wydarzeniach z roku 2013 (w szczególności atakiem
Metcalf) zaczęto brać pod uwagę cyberatak równoczesny ze zmasowanym
atakiem fizycznym; szczegółowe raporty z symulacji nie zostały
opublikowane,18
określenie stacji ważnych (wrażliwych na ataki) – przy badaniach
wykorzystano modelowanie przepływów mocy, wskazano łączenie
30 obiektów na terenie USA; ujawniono, że wyeliminowanie z działania
9 z nich spowodowałoby ogólnokrajowy blackout (szczegółowe dane nie
zostały opublikowane),19
stworzenie przez IEEE standardu dla bezpieczeństwa fizycznego
i elektronicznego stacji elektroenergetycznych – norma odnosiła się do
kwestii bezpieczeństwa, związanego z niepowołaną ludzką ingerencją na
stacjach i skazywała metody zapewnienia go, nie odniosła się jednak
do ochrony przed atakami terrorystycznymi; wskazywała takie środki, jak:

ABB, US Rapid Recovery Transformer Initiative Succeeds Using Specially-Designed ABB
Transformers, Oficjalna strona ABB, http://www.mena.abb.com/cawp/seitp202/9a9f00ef6e90dd00c1
257a7e0042e142.aspx (pobrano 16.07.2015 r.); L.M. Wald A Drill to Replace Crucial Transformers
(Not the Hollywood Kind), Oficjalna strona „New York Times”, http://www.nytimes.com/2012/
03/15/business/energy-environment/electric-industry-runs-transformer-replacement-test.html?_r=0
(pobrano 16.07.2015 r.); S. Mahmood, National Research Council (NRC), The Resilience of the
Electric Power Delivery System in Response to Terrorism and Natural Disasters: Summary of
a Workshop, 2013
16
Edison Electric Institute (EEI), Overview of the Spare Transformer Equipment Program, prezentacja,
23 luty 2014
17
North American Electric Reliability Corporation (NERC), Special Report: Spare Equipment Database
System, Oficjalna strona NERC, http://www.nerc.com/docs/pc/sedtf/BOT_Presentations_SEDTF_
Special%20Report.pdf (pobrano 16.07.2015 r.)
18
North American Electric Reliability Corporation (NERC), 2011 NERC Grid Security Exercise: After
Action Report, Oficjalna strona NERC, http://www.nerc.com/pa/CI/CIPOutreach/GridEX/NERC_
GridEx_AAR_16Mar2012_Final.pdf (pobrano 16.07.2015 r.); North American Electric Reliability
Corporation (NERC), Grid Security Exercise (GridEx II): After-Action Report, Oficjalna strona
Outer Energy Policy, http://www.ourenergypolicy.org/wp-content/uploads/2014/03/nerc.pdf (pobrano
16.07.2015 r.)
19
R. Smith, U.S. Risks National Blackout from Small-Scale Attack on Substations, Oficjalna strona
„Wall Street Journal”, http://www.wsj.com/articles/SB1000142405270230402010457943367028
4061220 (pobrano 16.07.2015 r.)
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czujniki ruchu, monitoring i całodobową ochronę zapewnianą przez
strażników,20
 propozycja wprowadzenia obowiązkowego standardu bezpieczeństwa
fizycznego stacji powyżej 500 kV, w szczególnych przypadkach od 200 kV.
Standard miał obejmować kilka kroków: indywidualną identyfikację
kluczowych stacji przez operatorów, niezależną weryfikację oceny ryzyka,
obowiązkową ocenę wrażliwości na atak, przedstawienie i realizację
planów zwiększenia fizycznego bezpieczeństwa stacji, niezależną
weryfikację podatności na atak.21
7. Alternatywne sposoby ataków na obiekty elektroenergetyczne
W związku z coraz bardziej powszechnym stosowaniem urządzeń
elektronicznych (cyfrowych terminali polowych, systemów komputerowych,
elementów „Smart Grid”), infrastruktura sieciowa staje się coraz bardziej podatna
na zagrożenia atakami typu EMP (ang. Electro Magnetic Pulse – impuls
elektromagnetyczny) oraz IEMI (ang. Intentional Electromagnetic Interference –
celowe zakłócenia elektromagnetyczne). IEMI określane jest jako celowe
i agresywne generowanie energii elektromagnetycznej, dla wprowadzania szumów
lub sygnałów do systemów elektrycznych i elektronicznych, aby zakłócić, zmylić lub
zniszczyć te systemy, do celów terrorystycznych i przestępczych.22 Zniszczeniu
mogą ulec nie tylko same urządzenia (włączając w to systemy przeciwpożarowe,
alarmowe, telekomunikacyjne), ale i dane na nich zapisane. Najnowsze badania
i testy wskazują, że sieć energetyczna może zostać wyłączona z użytku przy
wykorzystaniu mobilnych, nienuklearnych urządzeń typu EMP.
Mechanizm ataku byłby podobny, jak w przypadku zaprezentowanych
scenariuszy ataku fizycznego i do jego przeprowadzenia niezbędna byłaby
znajomość położenia krytycznych, w obrębie danego regionu (np. miasta), stacji.
Mobilny atak EMP mógłby zostać dokonany przy użyciu pospolitej ciężarówki
z odpowiednim wyposażeniem – byłby on prosty do przeprowadzenia, gdyż tereny
stacji są przeważnie niestrzeżone. Jego następstwem mogłyby być zwarcia,
prowadzące do wypadnięcia generatorów w elektrowniach, prowadząc do efektów
jak w przypadku blackoutu. Skoordynowany atak na wiele stacji byłby dużo
bardziej niebezpieczny, a jego skutki widoczne nawet na poziomie państwa.
Następstwa ataku mogą zostać zminimalizowane poprzez prawidłowe
ekranowanie i filtrowanie zasilania urządzeń stacyjnych – systemów sterowania,
komunikacyjnych i gromadzących dane.
Scenariusz ten jest prawdopodobny, ponieważ obecnie impuls
elektromagnetyczny dużej mocy może zostać wygenerowany przez stosunkowo
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 1402-2000 – IEEE Guide for Electric Power
Substation Physical and Electronic Security, IEEE Standards Association, 2000
21
North American Electric Reliability Corporation (NERC), Petition of the North American Electric
Reliability Corporation for Approval of Proposed Reliability Standard CIP-014-1, 23 maja 2014; U.S.
Goverment Printing Office, Securing the Modern Electric Grid From Physical and Cyber Attacks:
Hearing before the subcommittee on emerging threats, cybersecurity, and science and technology of
the Committee on Homeland Security House of Representatives, One hundred eleventh congress first
session, https://fas.org/irp/congress/2009_hr/grid.pdf (pobrano 16.07.2015 r.)
22
M. Mroczkowski, Bezpieczeństwo elektromagnetyczne kraju, a inteligentne systemy dostawy energii
elektrycznej, Zakład Systemów Optoelektronicznych Instytutu Optoelektroniki Instytutu Optoelektroniki
Wojskowej Akademii Technicznej, prezentacja, 18 listopada 2010. Kraków
20
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niewielkie i tanie urządzenia. Mogą one zostać przetransportowane pod stację
przez ciężarówkę lub przeniesione przez pojedynczą osobę i uruchomione. Plany
budowy takich generatorów mogą zostać bez problemu znalezione w internecie,
przy kosztach budowy nie przekraczających 500$.23 Tańszą i prostszą, lecz nie
mniej niebezpieczną alternatywą jest budowa improwizowanej broni mikrofalowej
wysokiej mocy (HPM – High Power Microwave) – jej koszt jest niewiele większy,
niż zwykłej kuchenki mikrofalowej.24
W związku z rosnącą popularnością dronów (zdalnie sterowanych
wirnikowców o udźwigu do 10 kg), nie sposób nie wspomnieć o zagrożeniach, jakie
niosą dla systemu elektroenergetycznego. Jednym z przykładów mógłby być atak
na elektrownię atomową wykorzystujący ogólnodostępne, komercyjne drony
przenoszące ładunki wybuchowe. Zakładałby on zniszczenie układów zasilania
obsługujących chłodzenie reaktora. Pierwszy dron uszkadzałby stację potrzeb
własnych elektrowni, kolejne niszczyły generatory awaryjne. Mogłoby doprowadzić
to stopienia rdzeni reaktora i wycieku odpadów radioaktywnych. Ogólny
mechanizm ataku byłby podobny do tego, co z przyczyn naturalnych zdarzyło się
w elektrowni Fukushima. Nowoczesne elektrownie są budowane, by wytrzymać
ataki rakietowe lub zderzenia z samolotami, problem stanowią jednak starsze,
bardziej podatne konstrukcje. Dotychczas, projektując systemy ochrony elektrowni,
nie zakładano ataków małymi jednostkami latającymi, w niedługim czasie może
się to jednak zmienić – rząd Francji przeznaczył już środki na projekt „detekcji,
identyfikacji i neutralizacji małych dronów latających”.25 Eksperci brytyjscy
potwierdzają obawy ze strony francuskiej – elektrownie atomowe, również
brytyjskie mogą być bardzo podatne na ataki dronami.26
W roku 2014, na terenie Francji, zanotowano łącznie 13 przelotów dronami
nad elektrowniami atomowymi. 5 z tych przelotów było skoordynowanych w czasie
i dotyczyły obiektów znacznie od siebie oddalonych. Niepokojący jest fakt, że nie
znaleziono żadnych zdjęć z przelotów, co sugerować może, że były to loty
zwiadowcze związane z przygotowaniami do działań terrorystycznych.
Podsumowanie
Wśród obiektów elektroenergetycznych, szczególnie podatne na celowe
uszkodzenia, są stacje transformatorowe i transformatorowo-rozdzielcze.
W połączeniu ze słabą ochroną fizyczną mogą stać się łatwym celem ataku.
Dokonanie zniszczeń, mogących skutkować uciążliwymi i obejmującymi duży
obszar przerwami w dostawie energii elektrycznej, jest rzeczą stosunkowo prostą,
niewymagającą specjalistycznego sprzętu, czy wysokich nakładów finansowych.
Niezbędna do przeprowadzenia skutecznego ataku wiedza może być często
pozyskana z ogólnodostępnych źródeł. Ochrona przed tego typu atakami
może obejmować rozszerzony monitoring, bariery fizyczne czy bezpośredni nadzór

23

Oficjalna strona Information Unlimited, http://www.amazing1.com/emp.html (pobrano 30.06.2015 r.)
Gunn D., Poor Man's Ray Gun, 1996
25
C. Phillips, C. Gaffey, Most French Nuclear Plants 'Should Be Shut Down' Over Drone Threat,
Oficjalna Strona „Newsweek Europe”, http://europe.newsweek.com/most-french-nuclear-plants-shoul
d-be-shut-down-over-drone-threat-309019 (pobrano 16.07.2015 r.)
26
M. Leftly, Britain's atomic power plants 'could be attacked by drones, Oficjalna Strona „The
Independent”, http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/britains-atomic-power-plants-couldbe-attacked-by-drones-9938086.html (pobrano 16.07.2015 r.)
24
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człowieka.
Ważne
jest
także
przygotowanie
operatorów
systemu
elektroenergetycznego w przypadku udanego ataku – utrzymywanie puli
elementów zapasowych oraz wcześniejsze ustalenie planów konkretnych działań.
Streszczenie
Bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego jest problemem, na którym
skupia się ostatnio wiele uwagi. Starając się zwiększyć odporność elementów
systemu energetycznego na ingerencję z zewnątrz, skupiono się prawie
wyłączenie na ochronie infrastruktury komunikacyjnej, zaniedbując najbardziej
oczywiste scenariusze ataków fizycznych. Niedawne wydarzenia pokazują, jak
łatwym celem może stać się stacja energetyczna. Niebezpieczeństwo jest tym
bardziej realne, że do przeprowadzenia skutecznego i szybkiego ataku nie jest
potrzebna ani zaawansowana technologia, ani wysokie nakłady finansowe.
W artykule przedstawiono zagrożenia, z jakimi muszą radzić sobie operatorzy
systemów elektroenergetycznych oraz próby ich zapobiegania.
Summary
Safety of the power system is an issue which focuses lately a lot of attention.
An attempt to enhance the immunitiy of the power system components focused
almost only on communication infrastructure protection, neglacing the most obvois
phisical attack scenarios. Recent events show that a subatstion can be an easy
target. The danger is even more real, because for effective and quick attack
advanced technology or big investments are not needed. The paper presents the
threats with which power system operators must deal and an attempts to prevent
them.
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FUNKCJONOWANIE RUREK CIEPŁA ORAZ ICH WYKORZYSTANIE
W PRAKTYCE
Budowa oraz zasada działania
Rurka ciepła jest szczelnie zamkniętym zbiornikiem wypełnionym odpowiednio
dobranym czynnikiem roboczym. Wzdłuż długości składa się ona z trzech sekcji:
parownika, adiabatycznej oraz skraplacza. W sekcji parownika dostarczane jest
ciepło, w wyniku czego ciecz wypełniająca rurkę ciepłą zaczyna parować. W sekcji
skraplacza odbierane jest ciepło i czynnik ulega skropleniu. Pomiędzy nimi
występuje strefa w której nie zachodzi wymiana ciepła, jest to strefa adiabatyczna.
Podstawowym zadaniem rurki ciepła1 jest transport ciepła od ośrodka
o wyższej temperaturze, do ośrodka o niższej temperaturze. Rurki ciepła
wykorzystuje się również do stabilizacji temperatur oraz regulacji gęstości
strumienia ciepła.
Pod wpływem dostarczonego ciepła czynnik roboczy wypełniający rurkę ciepłą
zaczyna parować, jego pary przemieszczają się do sekcji skraplacza, gdzie
następuje oddanie ciepła do otoczenia. Skroplony czynnik powraca do sekcji
parownika. Podczas parowania pobierane jest ciepło utajone, przy skraplaniu
oddawane jest ciepło skraplania. Transport par i cieczy czynnika następuje
w przeciwnym kierunku w sposób ciągły. Mechanizm powrotu czynnika roboczego
uzależniony jest rodzajem rurki ciepła. Ze względu na zasadę działania rozróżnia
się: grawitacyjną rurkę ciepła oraz ze strukturą kapilarną.
W grawitacyjnej rurce ciepła powrót czynnika roboczego następuje pod
wpływem siły grawitacyjnej.2 Rurka tego typu może pracować wyłącznie w jednej
pozycji: pary muszą przepływać z dołu do góry. Na rys 1 przedstawiono
grawitacyjną rurkę ciepła.
Rysunek nr 1: Grawitacyjna rurka ciepła

Odbiór
ciepła
Przepływ pary
Przepływ cieczy
Dopływ
ciepła

1
2

Sekcja
skraplacza

Sekcja
adiabatyczna
Sekcja
parownika

S. Wiśniewski, T.S. Wiśniewski, Wymiana ciepła. Warszawa 2012, s. 413
Ma. Hongbin, Heat Piper (w:) Mechanical Engineers’ Handbook Energy and Power, M.Kutz (red.),
2006, s. 335-336
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Zasada działania rurki ciepła ze strukturą kapilarną jest podobna do
grawitacyjnej rurki ciepła, rozróżnia ją mechanizm powrotu czynnika do sekcji
parownika. Skroplony czynnik z skraplacza do parownika powraca pod wpływem
sił kapilarnej, osmotycznej lub elektrostatycznej. Przykładową rurkę ciepła tego
rodzaju przedstawiono na rys.2. Rurka ciepła tego rodzaju może pracować
w każdej pozycji.
Rysunek nr 2: Schemat rurki ciepła ze strukturą kapilarną

Obudowa

Sekcja
parownik
a

Sekcja
adiabatyczna

Sekcja
skraplacza

Przepływ pary

Przepływ cieczy

Dopływ ciepła Struktura
kapilarna

Odbiór ciepła

W rurce ciepła ze strukturą kapilarną powrót skroplonego czynnika roboczego
możliwy jest poprzez odpowiednie ciśnienie kapilarne:3
∆𝑝𝑘𝑎𝑝 ≥ ∆𝑝𝑙 + ∆𝑝𝑣 + ∆𝑝𝑔

(1)

gdzie
Δpl – spadek ciśnienia cieczy wymagany do powrotu cieczy z parownika do skraplacza
Δpv – spadek ciśnienia pary niezbędny do przepływu cieczy z parownika do skraplacza
Δpg – spadek ciśnienia spowodowany działaniem siły grawitacji, w zależności od położenia
rurki ciepła wartość może być dodatnia, ujemna lub być zerem.

Niespełnienie tego warunku spowoduje wyschnięcie czynnika roboczego
w sekcji parownika, w konsekwencji czego, rurka ciepła nie będzie działać.
Ze względu na temperaturę pracy4 rozróżnia się cztery rodzaje takie
jak: kriogeniczne, niskotemperaturowe, średniotemperaturowe oraz wysoko
temperaturowe. W tabeli 1 przedstawiono zakres pracy danego typu rurki ciepła
oraz przykłady czynników roboczych jakie znalazły zastosowanie.
Tabela nr 1: Rodzaje rurek ciepła ze względu na zakres pracy oraz przykłady
stosowanych czynników roboczych
Rodzaj rurek ciepła
kriogeniczne
niskotemperaturowe
średniotemperaturowe
Wysokotemperaturowe
3
4

Zakres pracy [°C]
T < -73
T = -73 ÷ 276
T = 276 ÷ 427
T > 427

Przykłady czynników roboczych
hel, argon, tlen
amoniak, woda
rtęć, siarka
ciekłe srebro

Heat Pipes, P.D. Dunn, D.A. Reay, 1978 s. 19
J.M. Ochterbeck, Heat Pipes (w:) Heat Transfer Handbook, A. Bejan (red.). New Jersey 2003,
s. 1184-1185
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Czynnik roboczy
Czynnik roboczy dobiera się ze względu na temperaturę pracy rurki ciepła.
Najczęściej wykorzystywanymi czynnikami roboczymi5 są: amoniak, freony oraz
woda. Podczas pracy rurki ciepła czynnik występuje w stanie dwufazowym tzn.
posiada fazę parową oraz fazę ciekłą. Zakres pracy6 rurki ciepła powinien mieścić
się miedzy punktem potrójnym a temperaturą krytyczną, w tabeli 2 przedstawiono
temperatury pracy rurki ciepła.
Tabela nr 2: Typowe czynniki robocze w rurce ciepła
Czynnik
roboczy
Tlen
Azot
Etanol
Butan
Metanol
Toluen
Aceton
Amoniak
Rtęć
Woda
Potas
Sód
Lit
Srebro

Punkt potrójny [°C]
-218,8
-210,0
-183,2
-138,3
-97,9
-95,0
-93,1
-77,6
-38,8
0,06
63,3
97,9
180,6
960,9

Temperatura
krytyczna [°C]
-118,3
-147,0
32,4
151,9
240,1
320,8
235,1
132,5
1489,9
374,2
1976
2226
3526
7226

Zakres stosowania
[°C]
-218 ÷ -119
-208 ÷ -148
-173 ÷ 32
-13 ÷ 77
1 ÷ 230
2 ÷ 200
-23 ÷ 202
-73 ÷ 132
7 ÷ 797
1 ÷ 370
127 ÷ 1527
127 ÷ 1227
227 ÷ 1827
1327 ÷ 2127

Czynnik roboczy powinien:7
- być kompatybilny z materiałem z którego została wykonana rurka ciepła
oraz ze strukturą kapilarną
- charakteryzować się dobrą stabilnością termiczną w całym zakresie pracy,
- posiadać wysoką wartość ciepła utajonego, wysoką wartość współczynnika
przewodności cieplnej oraz wysokie wartości przemiany fazowej,
- mieć niską lepkość cieczy i pary,
- posiadać odpowiednie ciśnienie pary, nie może być zbyt niskie oraz zbyt
wysokie,
- dobrze zwilżać strukturę kapilarną oraz obudowę,
- być pozbawiony wtrąceń oraz zanieczyszczeń.
Obudowa
Rurka ciepła może zostać zbudowana z różnych materiałów takich jak: metal,
szkło lub ceramika. Materiał taki powinien zapewnić bezpieczeństwo pracy.
Zadaniem obudowy jest odizolowanie czynnika roboczego od środowiska
zewnętrznego.

S. Wiśniewski, S.T. Wiśniewski, op. cit., s. 415
Heat Pipes: Theory, Design and Applications, Reay D.A. (red.), Kew P.A. (red.). Burlington 2006,
s. 1184
7
D.A. Reay, P.A. Kew, Heat Pipes: Theory, Design and Applications. Burlington 2006, s. 108
5
6
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Obudowa powinna charakteryzować się,8
- zgodnością z otoczeniem oraz czynnikiem roboczym,
- wysokim współczynnikiem przewodzenia ciepła,
- porowatością oraz zwilżalnością
- szczelnością, wytrzymałością, lekkością oraz łatwością w produkcji.
W tabeli 3 przedstawiono zestawienie kompatybilności9 wybranych czynników
roboczych z materiałem konstrukcyjnym.
Tabela nr 3: Kompatybilność między czynnikiem roboczym
konstrukcyjnym rurkę ciepła, T – kompatybilne, N – niekompatybilne

Aceton
Amoniak
Freon-11
Rtęć
Metanol
Srebro
Sód
Woda

Aluminium
T
T
T

Materiał konstrukcyjny
Mosiądz
Miedź
T
T
N

T

N

a

materiałem

Stal nierdzewna
T
T

T

T

T
T
N
T
T

Zastosowanie
Rurki ciepła szybko oraz efektywnie transportują ciepło z jednego ośrodka
do drugiego. Ta właściwość pozwoliła na ich wykorzystanie w wielu
gałęziach przemysłu. Poniżej omówiono wykorzystanie rurek ciepła: jako
element składowy próżniowych kolektorów słonecznych, w systemach
osuszania i ochładzania powietrza, w urządzeniach do odzysku ciepła
oraz zastosowanie ich w systemach służących do regulacji temperatury gruntu
oraz w elektronice. Rurki ciepła wykorzystuje się również w innych gałęziach
przemysłu.
Kolektor słoneczny
W próżniowym kolektorze słonecznym10 rurkę ciepła umieszczono wewnątrz
rury próżniowej. Schemat działania przedstawiono na rys. 3. Rurka ciepła
wypełniona jest niskowrzącym czynnikiem roboczym, poprzez absorber pobiera
ciepło pochodzące od promieniowania słonecznego. Czynnik pod wpływem ciepła
dostarczonego za pośrednictwem promieniowania słonecznego zaczyna parować.
Jego pary przemieszczają się do kondensatora, gdzie następuje skroplenie
par i oddanie ciepła do pośredniego czynnika grzewczego. Skroplony

8

Ibidem, s. 126
Ma. Hongbin, op. cit., s. 352
10
http://www.heliosin.pl/index.php?area=1&p=static&page=zestaw_solarny_heliosin
30.07.2015 r.)
9

(pobrano
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czynnik powraca na dno rurki ciepła. Korektory tego typu sprawniejsze są
od kolektorów płaskich. Najczęściej próżniowe kolektory słoneczne służą do
podgrzewania wody użytkowej. Wykorzystywane one mogą być również ogrzewać
wodę w basenach oraz wspomagać ogrzewanie pomieszczeń.
Rysunek nr 3: Element składowy w kolektorze słonecznym

Osuszanie i ochładzanie powietrza
Rurki ciepła wykorzystuje się w systemach osuszania i ochładzania
powietrza.11 Taki układ składa się z dwóch części: wstępnego chłodzenia oraz
wtórnego ogrzewania. Podczas chłodzenia wstępnego gorące wilgotne powietrze
z zewnątrz napływa na rurkę ciepła. Pod wpływem dostarczonego ciepła
z gorącego powietrza czynnik roboczy zaczyna parować i jego pary
przemieszczają się do sekcji skraplacza. Powietrze po opuszczeniu sekcji
parownika w rurce ciepła napotyka na chłodnicę powietrza, która wykrapla wilgoć
oraz schładza powietrze. Osuszone i ochłodzone powietrze opływa górną część
rurki ciepła, gdzie pod wpływem ciepła skraplania pochodzącego od czynnika
roboczego ogrzewa się. Tak przygotowane powietrze kierowane jest
do wentylowanego pomieszczenia. Schemat tego procesu przedstawiono
na rys. 4. Ogrzanie wtórne stosowane jest w celu ogrzania powietrza ponieważ
powietrze opuszczające chłodnicę ma zbyt niską temperaturę by bezpośrednio
nawiewać je do pomieszczenia.

11

http://www.heatpipe.com/HomePage2/abouthpt/HeatPipes.html (pobrano 30.07.2015 r.); http://cipco.a
pogee.net/ces/library/tdhp.asp (pobrano 30.07.2015 r.)
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Rysunek nr 4: Schemat osuszania i ochładzania powietrza
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Odzysk ciepła w okresie letnim i zimowym
Zastosowanie rurek ciepła w wymiennikach ciepła służących do odzysku
ciepła umożliwia wykorzystanie systemu zarówno w okresie letnim jak i zimowym.12
W okresie letnim13 ciepłe gorące powietrze napływające z zewnątrz opływa
część rurek ciepła będących parownikiem, w skutek czego, czynnik roboczy
zaczyna parować przemieszczając pary do sekcji skraplacza. Ochłodzone w ten
sposób powietrze nawiewane jest do pomieszczenia. Zimne powietrze wewnętrzne
napotyka na rurki ciepła w sekcji skraplacza, gdzie następuje ogrzanie powietrza.
Następnie wywiewane jest na zewnątrz. Schemat do odzysku ciepła w okresie
letnim przedstawiono na rys.5.
Ten sam wymiennik zbudowany z rurek ciepła można wykorzystać
w okresie zimowym. Na rys.6. przedstawiono schemat działania takiej instalacji.
Gorące powietrze wewnętrzne napotyka na rurki ciepła sekcji parownika
i wywiewane jest na zewnątrz. Pod wpływem dostarczonego ciepła pary czynnika
przemieszczają cię do skraplacza, gdzie ulegają skropleniu na skutek ogrzania
strumienia powietrza z zewnątrz, nawiewanego do pomieszczenia.
Zaletą takiego rozwiązania jest łatwość czyszczenia oraz niska temperatura
szronienia. Systemy takie znalazły zastosowanie w pomieszczeniach z dużą
zawartością wilgoci np. sauny i baseny.

12
13

http://www.heatpipe.com/HomePage2/abouthpt/HeatPipes.html (pobrano 20.07.2015 r.)
http://www.engineeredair.com/index.php/our_products/category/energy-recovery-and-iaq-products
(pobrano 30.07.2015 r.)
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Rysunek nr 5: Odzysk ciepłą latem

Rysunek nr 6: Odzysk ciepła zimą
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Regulacja temperatury gruntu
Rurki ciepła wykorzystuje się również do regulacji temperatury gruntu.14
W tym rozwiązaniu rurki odbierają ciepło z gruntu i przekazują je do otoczenia,
Przykładem jest kolei Chiny-Tybet w którym na odcinku około 630 km wzdłuż
torowiska rozmieszczono rurki ciepła. Zakopane są w głąb gleby na głębokość
5,5 m, sekcja skraplacza ożebrowano oraz wystaje nad powierzchnią ziemi. Odbiór
ciepła utrzymuje temperaturę gruntu na stałym poziomie co zapobiega zapadnięciu
się w grunt torów kolejowych. Podobne rozwiązanie zastosowano wzdłuż rurociągu
Trans-Alaska, w którym płynie ropa naftowa.
Rysunek nr 7: Regulacja temperatury gruntu, kolei Chiny-Tybet

Elektronika
Rurki ciepła znalazły również zastosowanie w elektronice.15 Stosuje się ze
względu na konieczność odbioru ciepła np. z procesorów w laptopach. Przykład
zastosowania przekonano na rys. 8. Procesor połączony jest z radiatorem za
pomocą miedzianej rurki ciepła. Ciepło z procesora transportowane jest na

P. Jakóbowski, Budowa, działanie i zastosowanie rurki ciepła część 2, „Technika Chłodnicza
i Klimatyzacyjna”, 2009, nr 158-159
15
http://www.aislu.com/products/telecom_air.htm (pobrano 30.07.2015 r.); https://en.wikipedia.org/wiki/
Computer_cooling (pobrano 30.07.2015 r.)
14
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aluminiowy ożebrowany radiator połączony z wentylatorem. Zastosowanie rurek
ciepła zmniejsza temperaturę procesora wydłużając żywotność urządzenia.
Rysunek nr 8: Radiator z rurką ciepła

Inne przykłady zastosowania:
Rurki ciepła znalazły zastosowanie w wielu rozwiązaniach technicznych16
takich jak:
- chłodzenie łopatek turbin gazowych (Czechy),
- panele ogrzewania podłogowego w łazience (Japonia),
- chłodzenie oleju w silnikach motorowych (Japonia),
- pasywne chłodzenie urządzeń stacji pogody (Kanada),
- chłodzenie wierteł do odwiertów (Rosja),
- chłodzenie półautomatycznego sprzętu spawalniczego (Rosja).
Wnioski
Urządzenia wykorzystujące rurki ciepła stosowane są w wielu gałęziach
przemysłu. Możliwe jest to dzięki zaletom jakie posiadają: wysoka przewodność
cieplna, praca w bardzo szerokim zakresie temperatur oraz efektywna wymiana
ciepła, co z kolei przekłada się na wysoką wydajność takich urządzeń. Sama rurka
ciepła pracuje bez pomocy energii elektrycznej i pozbawiona jest części
ruchomych. Pozwala to na bezawaryjną pracę oraz na oszczędność energii
elektrycznej.
Do wad rurki ciepła można zaliczyć niekompatybilność między niektórymi
czynnikami roboczymi, wypełniającymi rurkę ciepła a materiałami, z których może
zostać wykonana.
Streszczenie
W artykule omówiono zasadę działania różnych rurek ciepła takich jak
grawitacyjna oraz ze strukturą kapilarną. Przeanalizowano kwestię stosowanych
czynników roboczych wypełniających rurkę ciepła oraz materiałów z jakich mogą
zostać wykonane.

16

D.A. Reay, P.A. Kew, op. cit., s. 313-314
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W dalszej części przedstawiono wykorzystanie rurek ciepła w kolektorach
słonecznych, klimatyzacji, urządzeniach do odzysku ciepła oraz w systemach
regulujących temperaturę gruntu i elektronice.
Summary
The article discusses the principle of operation of various heat pipe types such
as gravity and capillary structure heat pipes. The topics of heat pipe working fluid
and materials from which they may be manufactured are analysed. The following
shows the application of heat pipe in solar collectors, air-conditioning, heat
recovery equipment and ground temperature control systems and electronics.
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ciepła i ich zastosowanie w innowacyjnym wymienniku ciepła – badania przy
zastosowaniu metody PIV”.
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Grzegorz GÓRECKI, Marcin ŁĘCKI, Aneta BANASIAK
Politechnika Łódzka
Instytut Maszyn Przepływowych
BADANIA DOŚWIADCZALNE RUREK CIEPŁA O RÓŻNEJ ŚREDNICY
Z WYKORZYSTANIEM CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R404A
Przeprowadzono badania rurek ciepła17 o różnej geometrii w celu określenia
ich efektywności. Przebadano rurki ciepła wykonane z miedzi, o średnicy
wewnętrznej i grubości ścianek wynoszącymi odpowiednio: 32 mm×1,5 mm,
20 mm×1 mm oraz 11 mm×1 mm. Każda z badanych rurek ciepła została
napełniona czynnikiem chłodniczym R404A18 w ilości 10%, 20%, 30% oraz 40% jej
całkowitej objętości. Schemat stanowiska pomiarowego przedstawiono na rys. 1.
Rysunek nr 1: Schemat stanowiska badawczego: 1 – rurka ciepła z wymiennikami
(zaizolowana), 2 – rejestrator, 3 – miliwoltomierz, 4 – miliwoltomierze kontrolne, 5 – miernik
ciśnienia, 6 – zawory regulacyjne i odcinające, 7 – rotametry, 8 – elektroniczne mierniki
przepływu. 9 – ultatermostat wody ciepłej, 10 – ultatermostat wody zimnej, 11 – pompy
obiegowe, 12 – chiller, 13 – czujnik ciśnienia, 14 – zawór Schraderado napełniania rurki
ciepła
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6

A. Banasiak, Funkcjonowanie rurek ciepła oraz ich wykorzystanie w praktyce, II Konferencja
Naukowa Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska. Poznań
11-12 czerwca 2015 r.
18
Czynnik R404A, oficjalna strona firmy Linde Gazy Przemysłowe Polska, http://www.linde-gaz.
pl/pl/products_and_supply/refrigerants/HFC_refrigerants/R404A/index.html (pobrano 23.05.2015 r.)
17
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Stanowisko pomiarowe19 składa się z rurki ciepła, obudowanej w wymienniki
ciepła w części parownika oraz skraplacza (1). Wymienniki te służyły do grzania
oraz chłodzenia z odpowiednią temperaturą części: parownika i skraplacza
badanej rurki. Część parownikową rurki ciepła grzano w zakresie temperatur
15÷50°C, z krokiem pomiarowym co 5°C. Skraplacz chłodzono wodą o stałej
temperaturze, która wynosiła 10°C. Strumienie wody przepływającej przez
wymienniki był takie same i wynosiły 15 l/h. Dwa ultratermostaty (9 i 10) oraz chiller
(12) służyły do utrzymania stałej temperatury na wlocie do wymienników. Zawory
odcinające i regulujące przepływ (6), rotametry (7), elektroniczne mierniki
przepływu (8) oraz pompy obiegowe (11) umożliwiały regulację i pomiar przepływu
wody przez wymienniki. Miernik ciśnienia (5) wraz z czujnikiem (13) umieszczony
w środkowej części rurki ciepła zapewniał możliwość pomiaru ciśnienia w jej
wnętrzu. Zainstalowane termopary, w połączeniu z miliwoltomierzem (3) wraz
z rejestratorem (2), pozwalały na pomiar siły termoelektrycznej, na podstawie której
określono wartości temperatur w punktach pomiarowych. Zainstalowane
miliwoltomierze (4) służyły do kontroli temperatury w wybranych miejscach
stanowiska badawczego.
Na rys. 2 i 3 przedstawiono zdjęcie miedzianej20 rurki ciepła o średnicy
wewnętrznej 20 mm i grubości ścianki wynoszącej 1 mm wraz z wymiennikami.
W środkowej części znajduje się zawór Schradera do jej napełniania określoną
ilością czynnika roboczego. Napełnianie rurek ciepła następowało za pomocą
specjalnie skonstruowanej stacji, odmierzającej ściśle określoną ilość czynnika
roboczego po wcześniejszym wytworzeniu próżni wewnątrz każdej rurki ciepła.
Rysunek nr 2: Rurka ciepła z wymiennikami

Rysunek nr 3: Rurka ciepła po złożeniu
Wyjście wody
zimnej

Rurka
ciepła

Wejście wody
zimnej
Wymienniki
ciepła

Wyjście wody
ciepłej

Wejście wody
ciepłej

Na rys. 4 przedstawiono konstrukcję rurki ciepła (w tym przypadku średnica
wewnętrzna rurki 20 mm, grubość ścianki 1 mm) wraz z wymiennikami. Każdą
rurkę ciepła o innej średnicy umieszczano w tych samych wymiennikach ciepła.

A. Banasiak, Doświadczalne badanie wydajności i efektywności wymiennika ciepła typu rurka ciepła.
Praca Dyplomowa Magisterska, Politechnika Łódzka, Wydz. Mechaniczny. Łodź 2013
20
Ibidem
19
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Rysunek nr 4: Rysunek techniczny rurki ciepła wraz z wymiennikami: 1 – rurka
miedziana, 2 – kołnierz pomiarowy, 3 – kołnierz miedziany, 4 – rura stalowa, 5 – kołnierz
stalowy, 6 – zakończenie wymiennika, 7 – króciec przyłączeniowy, 8 – uszczelka gumowa,
9 – uszczelka teflonowa, 10 – czujnik ciśnienia, 11 – zawór Schradera z rurką, 12 – korek
mufowy, 13 – śruba imbusowa, 14 – nakrętka

W każdym przypadku, obejmującym rurkę ciepła o innej średnicy, instalowano
termoelementy w tych samych punktach pomiarowych przedstawionych na
rys. 5 służące do pomiaru temperatury.
Rysunek nr 5: Schemat rurki ciepła z zaznaczaniem miejsc pomiaru siły
termoelektrycznej termoparami (temperatury): tg1 – temperatura na wejściu wody ciepłej,
tg2 – temperatura na wyjściu wody ciepłej, tz1 – temperatura na wejściu wody zimnej,
tz2 – temperatura na wyjściu wody zimnej, t1÷t8 – temperatury na ściance rurki ciepła wzdłuż
jej wysokości
tz1

tg2

tg1

t4
t1

t2

70

t7

t6

t3

70

Tz2

t5

95,5

39
550

95,5

70

t8

70

20

Schemat obliczeń
W celu określenia sprawności każdej z przebadanych rurek ciepła dokonano
obliczeń zgodnie z przedstawionym poniżej schematem:21
- Obliczenie temperatury w punktach pomiarowych:

21

T. Fodemski (et al.), Pomiary cieplne. Cz. 1, Podstawowe pomiary cieplne. Warszawa 2001, s. 55
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TC  E  C
gdzie
EmV – napięcie odczytane za pomocą miliwoltomierza [mV],
C – stała termopary [°C/mV],

-

Obliczenie różnicy temperatury na wejściu i wyjściu z wymiennika ciepła:

t g  t g1  t g 2

t z  t z 2  t z1
gdzie
tg1 – wejście wody ciepłej [°C],
tg2 – wyjście wody ciepłej [°C],
tz2 – wyjście wody zimnej [°C],
tz1 – wejście wody zimnej [°C].

-

Obliczenie strumienia ciepła22 pobranego przez parownik:

.
.
Q g  Tg  V  T  cwT
g
gdzie
ΔTz – różnica temperatury między wejściem a wyjściem wody ciepłej z wymiennika ciepła
[K],
.

V g – strumień objętości wody ciepłej [m3/s],
ρT – gęstość wody ciepłej dla danej średniej temperatury [kg/m3]
cwT – ciepło właściwe wody ciepłej dla danej średniej temperatury [J/(kg·K)].

-

Obliczenie strumienia ciepła pobranego przez skraplacz:

.
.
Q z  T  V    c
z z T wT
gdzie
ΔTz – różnica temperatury między wejściem a wyjściem wody zimnej z wymiennika ciepła
[K],
.

V z – strumień objętości wody zimnej [m3/s],
ρT – gęstość wody zimnej dla danej średniej temperatury [kg/m3],
cwT – ciepło właściwe wody zimnej dla danej średniej temperatury [J/(kg·K)],

-

Obliczenie sprawności wymiennika:
.
Qz
  . 100
Qg

gdzie
.

Q z – strumień ciepła oddany przez skraplacz (w:),
.

Q g – strumień ciepła pobrany przez parownik (w:).
22

S. Wiśniewski, S.T. Wiśniewski, Wymiana ciepła. Warszawa 2012
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Wyniki badań
W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano różne wartości strumieni ciepła
oraz sprawności rurek ciepła pracujących w tych samych warunkach termicznych
oraz wypełnionych tą samą ilością czynnika roboczego R404A.
Na rys. 6 przedstawiono wykres strumieni ciepła pobranych przez parownik
dla różnych średnic rurek ciepła, napełnionych czynnikiem roboczym R404A
w ilości 10% jej objętości. Rys. 7 przedstawia strumienie ciepła oddane przez
skraplacz. Dla 10% napełnienia najwyższe strumienie ciepła pobrane przez
parownik oraz oddane przez skraplacz występują dla rurki ciepła o średnicy
wewnętrznej wynoszącej 32 mm, najniższe zaś dla rurki o średnicy wewnętrznej
11 mm.
Rysunek nr 6: Wykres strumieni ciepła (dla parownika) w zależności od temperatury
wody na wlocie do dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy,
wypełnionych czynnikiem R404A w 10% jej objętości

Rysunek nr 7: Wykres strumieni ciepła (dla skraplacza) w zależności od temperatury
wody na wlocie do dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy,
wypełnionych czynnikiem R404A w 10% jej objętości
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Sprawność rurek ciepła23 dla różnych średnic wypełnionych czynnikiem
R404A w ilości 10% jej całkowitej objętości przedstawiono na rys. 8. Wartość ich
sprawności zależy od średnicy rurek ciepła oraz temperatury wody omywającej
parownik. Równomiernymi wartościami sprawności charakteryzowała się rurka
ciepła o największej średnicy wewnętrznej.
Rysunek nr 8: Wykres sprawności w zależności od temperatury wody na wlocie do
dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy, wypełnionych czynnikiem
R404A w 10% jej objętości

Rysunek 9 przedstawia ciśnienie dla różnych średnic wewnętrznych rurek
ciepła wypełnionych czynnikiem R404A w ilości 10% jej całkowitej objętości. Dla
rurek ciepła o średnicach równych 20 mm i 32 mm jest niemal identyczne
natomiast dla rurki ciepła o najmniejszej średnicy utrzymuje się na stałym
poziomie.
Rysunek nr 9: Wykres ciśnienia w zależności od temperatury wody na wlocie do
dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy, wypełnionych czynnikiem
R404A w 10% jej objętości

23

D. Reay, R. McGlen, P. Kew, Heat Pipes: Theory, Design and Applications. Wielka Brytania 2013,
s. 103

826
________________________________________________________________________________________

Wykres strumieni ciepła pobranych przez parownik dla różnych średnic rurek
ciepła, napełnionych czynnikiem roboczym R404A w ilości 20% jej objętości
przedstawia rys. 10. Rysunek 11 przedstawia strumienie ciepła oddane przez
skraplacz. Dla napełnienia 20% najwyższe strumienie ciepła pobrane przez
parownik oraz oddane przez skraplacz występują dla rurki ciepła o średnicy
wewnętrznej wynoszącej 32 mm, najniższe zaś dla rurki o średnicy 11 mm.
Rysunek nr 10: Wykres strumieni ciepła (dla parownika) w zależności od temperatury
wody na wlocie do dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy,
wypełnionych czynnikiem R404A w 20% jej objętości

Rysunek nr 11: Wykres strumieni ciepła (dla skraplacza) w zależności od temperatury
wody na wlocie do dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy,
wypełnionych czynnikiem R404A w 20% jej objętości
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Sprawność rurek ciepła dla różnych średnic wypełnionych czynnikiem R404A
w ilości 20% jej całkowitej objętości przedstawiono rys. 12. W całym zakresie pracy
rurka ciepła o średnicy wynoszącej 20 mm cechowała się prawie stałą wartością
sprawności wynoszącą ok. 75%.
Rysunek nr 12: Wykres sprawności w zależności od temperatury wody na wlocie
do dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy, wypełnionych czynnikiem
R404A w 20% jej objętości

Dla rurek ciepła o średnicach wynoszących 20 mm oraz 32 mm ciśnienie
panujące w ich wnętrzu jest niemal identyczne, natomiast dla rurki o średnicy
równej 11 mm jest najniższe oraz utrzymuje się na stałym poziomie.
Rysunek nr 13: Wykres ciśnienia w zależności od temperatury wody na wlocie
do dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy, wypełnionych czynnikiem
R404A w 20% jej objętości
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Wykres przedstawiony na rys. 14 określa wartości strumieni ciepła pobranych
przez parownik dla różnych średnic rurek ciepła, napełnionych czynnikiem
roboczym R404A w ilości 30% jej objętości. Rys. 15 przedstawia strumienie ciepła
oddane przez skraplacz. Dla napełnienia 30% najwyższe strumienie ciepła
pobrane przez parownik oraz oddane przez skraplacz występują dla rurki ciepła
o średnicy wewnętrznej wynoszącej 32 mm, najniższe zaś dla średnicy 11 mm.
Rysunek nr 14: Wykres strumieni ciepła (dla parownika) w zależności od temperatury
wody na wlocie do dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy,
wypełnionych czynnikiem R404A w 30% jej objętości

Rysunek nr 15: Wykres strumieni ciepła (dla skraplacza) w zależności od temperatury
wody na wlocie do dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy,
wypełnionych czynnikiem R404A w 30% jej objętości
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Na rys. 16 przedstawiono sprawność rurek ciepła. Wartości sprawności
w całym zakresie pomiarowym dla rurki ciepła o średnicy wynoszącej 32 mm
oscylują w granicach ok. 70-80%. Dla pozostałych rurek warności sprawności
zmieniają się znacznie bardziej, co widoczne jest na poniższym rysunku.
Rysunek nr 16: Wykres sprawności w zależności od temperatury wody na wlocie do
dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy, wypełnionych czynnikiem
R404A w 30% jej objętości

Ciśnienie wewnątrz rurek ciepła, napełnionych w ilości 30% ich objętości
czynnikiem R404A, dla ich średnic wewnętrznych wynoszących 20 mm oraz
32 mm jest niemal identyczne, dla średnicy rurki równej 11 mm jest najniższe
i utrzymuje się na stałym poziomie (rys. 17).
Rysunek nr 17: Wykres ciśnienia w zależności od temperatury wody na wlocie do
dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy, wypełnionych czynnikiem
R404A w 30% jej objętości
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Dla napełnienia rurek ciepła czynnikiem roboczym R404A, wynoszącym 40%
ich objętości, najwyższe strumienie ciepła pobrane przez parownik oraz oddane
przez skraplacz występują dla rurki ciepła o średnicy wewnętrznej wynoszącej
32 mm, najniższe zaś dla rurki o średnicy 11 mm (rys. 18 oraz rys. 19).
Rysunek nr 18: Wykres strumieni ciepła (dla parownika) w zależności od temperatury
wody na wlocie do dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy,
wypełnionych czynnikiem R404A w 40% jej objętości

Rysunek nr 19: Wykres strumieni ciepła (dla skraplacza) w zależności od temperatury
wody na wlocie do dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy,
wypełnionych czynnikiem R404A w 40% jej objętości

W tym przypadku wartości sprawności rurki ciepła o średnicy 32 mm
utrzymuje się na stałym poziomie wynoszącym ok. 80% (rys.20).
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Rysunek nr 20: Wykres sprawności w zależności od temperatury wody na wlocie do
dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy, wypełnionych czynnikiem
R404A w 40% jej objętości

Ciśnienie panujące wewnątrz rurek ciepła dla średnic 20 mm oraz 32 mm jest
niemal identyczne natomiast dla średnicy rurki wynoszącej 11 mm jest najniższe
oraz utrzymuje się na stałym poziomie.
Rysunek nr 21: Wykres ciśnienia w zależności od temperatury wody na wlocie do
dolnego wymiennika ciepła, dla rurek ciepła o różnej średnicy, wypełnionych czynnikiem
R404A w 40% jej objętości

Wnioski
Przebadano trzy rurki ciepła o średnicy wewnętrznej 11, 20 oraz 32 mm.
Każda z nich została wypełniona czynnikiem roboczym R404A w ilości 10%, 20%,
30% oraz 40% jej całkowitej objętości. Najefektywniej pracowała rurka ciepła
o średnicy 32 mm, przekazywała ona najwyższe strumienie ciepła. Rurka ciepła
o tej średnicy efektywnie funkcjonuje w zakresie temperatur 25-50°C. Najniższy
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strumień przekazywanego ciepła osiągnięto dla rurki ciepła o średnicy 11 mm.
Rurka ciepła o średnicy wewnętrznej 11 mm najefektywniej pracuje przy
napełnieniu 30%, najgorzej natomiast podczas napełnienia w 10% jej całkowitej
objętości. Rurka ciepła o średnicy 20 mm pracuje najefektywniej podczas jej
napełnienia wynoszącego 20% jej objętości czynnikiem R404A, natomiast dla
napełnienia w ilości 10% pracuje najmniej efektywnie. Rurka ciepła o średnicy
wewnętrznej 32 mm najefektywniej działa podczas jej napełnienia wynoszącego
20% jej całkowitej objętości. Przy jej napełnieniu wynoszącym 10% jej objętości
pracuje najmniej efektywnie.
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań dla rurek ciepła napełnionych
czynnikiem chłodniczym R404A w ilości 10%, 20%, 30% oraz 40% ich całkowitej
objętości. Rurki ciepła charakteryzowały się jednakową długością wynoszącą
550 mm oraz wewnętrznymi średnicami i grubościami ścianek wynoszącymi:
32 mm×1,5 mm, 20 mm×1 mm, 11 mm×1 mm. Wszystkie rurki wykonane były
z miedzi i poddane tym samym warunkom badawczym. Badania prowadzono na
stanowisku pomiarowym umożliwiającym pomiar: ciśnienia wewnątrz rurki ciepła,
temperatury wzdłuż jej wysokości oraz na wejściu i wyjściu z wymienników ciepła
obudowujących rurkę ciepła po stronie parownika i skraplacza. Badania
prowadzono dla stałej wartości przepływu wody wynoszącej 15 l/h w obu
wymiennikach ciepła. Temperatura wody na wejściu do parownika mieściła się
w zakresie 15÷50°C, z krokiem pomiarowym co 5°C natomiast skraplacza
była zawsze stała i wynosiła 10°C. Wyniki badań przedstawiono na wykresach.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że najbardziej efektywną
z przebadanych rurek ciepła jest rurka o średnicy wewnętrznej 32mm i stopniu
napełnienia wynoszącym 20%.
Summary
This work presents the research results of heat pipes filled with refrigerant
R404A in the amount of 10%, 20%, 30% and 40% of their total volume. Heat pipes
are characterized by the same length of 550 mm. Inner diameter and wall
thickness dimensions are 32 mm × 1.5 mm, 20 mm × 1 mm, 11 mm × 1 mm. All
pipes were made of copper and subjected to the same test conditions. The study
was conducted on the test rig, where various parameters can be measured: the
pressure inside the heat pipe, the temperature along the height, at the entrance
and exit of the heat exchangersenclosing heat pipe evaporator and condenser
side. The experiment was conducted for a constant water flow of 15 l/h through the
two heat exchangers. The water temperature at the inlet to the evaporator was in
the range of 15 to 50°C increased gradually by 5°C, whereas at the condenser
stayed constant at 10°C. The results are shown in diagrams. There was found that
the most effective of the tested heat pipe has an inner diameter of 32 mm and 20%
volumetric filling ratio.
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ZASTOSOWANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA TYPU „RURKA CIEPŁA” DO
ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO
Odzysk ciepła odpadowego
Ciepło odpadowe jest to ciepło niewykorzystywane podczas przetwarzania
energii w urządzeniach energetycznych i oddawane do otoczenia.1 Z punktu
widzenia efektywności energetycznej, „powstanie” ciepła odpadowego zawsze
obarczone jest stratą energii. Odzysk ciepła odpadowego (rekuperacja) polega zaś
na pozyskiwaniu części tego ciepła w celu racjonalizacji wykorzystania energii.
Wyprodukowanie energii w użytecznej dla człowieka formie zawsze wiąże się
z kosztami oraz zwykle ujemnie oddziałuje na środowisko naturalne. Energia może
pochodzić z tzw. konwencjonalnych lub odnawialnych źródeł. Konwencjonalne
źródła to przede wszystkim paliwa kopalne, tj. węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny.
Odnawialną grupę stanowią źródła naturalnie występujące na Ziemi, które są
praktycznie niewyczerpywalne. Zalicza się do nich promieniowanie słoneczne,
wiatr będący rezultatem nierównomiernego nagrzania się powierzchni Ziemi,
energię płynącej wody (oddziaływania grawitacyjne), ciepło pochodzące ze
spalania biomasy i geotermię. Niezależnie od tego, skąd energia pochodzi i jak
została wytworzona, należy racjonalizować jej zużycie. Jednym ze sposobów
racjonalizacji jest właśnie odzysk ciepła odpadowego. Zwykle tracona jest energia
Rysunek nr 1: Proces technologicznym bez i z odzyskiem ciepła odpadowego
Bez odzysku ciepła:
Proces
technologiczny

Tracone do
otoczenia ciepło
odpadowe

Z odzyskiem ciepła:
Mniejsza ilość
ciepła tracona do
otoczenia
Proces
technologiczny

Część ciepła
odzyskana

cieplna (entalpia), co sprawia, że rekuperacja głównie realizowana jest za pomocą
wymienników ciepła. Wymienniki ciepła są urządzeniami (zwykle bez elementów
ruchomych) mającymi za zadanie wymianę ciepła między dwoma (lub więcej)
strumieniami płynu. Wiele procesów technologicznych wymaga dostarczenia
1

Hasło: ciepło odpadowe, Internetowe wydanie Encyklopedii PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/
haslo/cieplo-odpadowe;3886572.html (pobrano 15.04.2015 r.)
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znacznej ilości ciepła do obrabianego surowca (np. w przemyśle spożywczym
odparowywanie syropu z trzciny cukrowej w produkcji cukru), co czyni odzysk
ciepła ekonomicznie opłacalnym. Przykłady zastosowania wymienników
rekuperacyjnych będą podane w dalszej części artykułu.
Metodyka szacowania wpływu instalacji odzysku ciepła odpadowego na
środowisko
Odzysk ciepła odpadowego zmniejsza negatywny wpływ procesu
technologicznego poprzez racjonalizację zużycia energii. Najlepiej, jeśli idzie to
w parze z ekonomiczną opłacalnością układu rekuperacyjnego. Można wyobrazić
sobie przecież bardzo drogą instalację realizującą odzysk, której koszt wykonania
wydłuży niekorzystnie okres zwrotu inwestycji. Aby ocenić ilościowo, jak bardzo
Rysunek nr 2: Ocena wprowadzanej technologii (czynniki ekologiczne i ekonomiczne

DWUTLENEK WĘGLA
METAN

EFEKT CIEPLARNIANY
ZAKWASZENIE WÓD

TLENEK AZOTU

EUTROFIZACJA

CZYNNIKI
CHŁODNICZE

ZUŻYCIE PALIW
KOPALNYCH
JAKOŚĆ POWIETRZA

WPŁYW NA
ŚRODOWISKO

DZIURA OZONOWA
TOKSYCZNOŚĆ
SMOG
ZMIANA EKOSYSTEMU
ZDROWIE CZŁOWIEKA

KOSZT
WYTWORZENIA

OCENA
EKONOMICZNA

KOSZT EKSPLOATACJI

zainstalowane rozwiązanie wpływa na środowisko naturalne, należy wykorzystać
dostępne technik ewaluacji. Sposoby te używane są najczęściej w odniesieniu do
czynników roboczych, lecz mogą być także pomocne przy ocenie całych instalacji.
Nacisk położony przez Unię Europejską na ekologię związany jest głównie
z problemem efektu cieplarnianego (pakiet klimatyczny i energetyczny).2
2

The 2020 climate and energy package, oficjalna strona Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/
clima/policies/package/index_en.htm (pobrano 15.05.2015 r.)
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Spowodował on istotny rozwój sposobów oceny szacowania niekorzystnego
wpływu technologii na środowisko. Czynniki, jakie trzeba wziąć pod uwagę
przy wprowadzaniu nowych technologii, są wypunktowane na diagramie –
rys. 2. Obecnie bierze się pod uwagę to, w jaki sposób produkt oddziałuje na
otoczenie podczas cyklu swojego „życia” (product’s life cycle). Cykl „życia”
rozpoczyna się od wytworzenia produktu z dostępnych surowców. Zużyta
w produkcji energia zwykle oznacza emisję pewnej ilości CO2. Negatywny wpływ
ma także emisja surowców, półproduktów, czy gotowego produktu (jeśli jest nim
szkodliwy czynnik roboczy). Oczywiste oddziaływanie wywołuje także dystrybucja
(transport) produktu, czy emisja czynnika roboczego (np. czynnika chłodniczego)
podczas użytkowania produktu (przecieki). Jeżeli rozważane urządzenie
potrzebuje zasilania, wytworzenie tej energii zwykle wiąże się z uwolnieniem do
atmosfery dwutlenku węgla. Na przykład w Polsce 80,5% wytworzonej energii
pierwotnej pochodzi z paliw stałych (kopalnych).3 Emisja związana z przeciekami
czynnika roboczego jest nazywana bezpośrednią, zaś powstała w wyniku zasilania
urządzenia – pośrednią. Pośredni rodzaj emisji dla układów chłodniczych
(chłodziarki, pompy ciepła, układy klimatyzacji) jest określany poprzez obliczenie
wydajności grzejnej lub chłodniczej i współczynnika COP:
𝑄̇

𝐶𝑂𝑃 = ,
𝑃

(1)

gdzie
𝑄̇ – wydajność chłodnicza lub grzejna urządzenia [kW],
P – moc elektryczna sprężarki [kW].

Współczynnik COP uwzględnia zazwyczaj jedynie moc sprężarki, należy
jednak pamiętać o doliczeniu mocy pobieranej przez wentylatory, pompy czy układ
sterowania. Miarodajne wartości COP są uśredniane na podstawie rocznych
cyklów pracy (zmienne warunki pogodowe). Znając roczne zapotrzebowanie na
energię chłodniczą lub grzejną oraz uśredniony współczynnik COP można obliczyć
roczne zużycie energii (najczęściej elektrycznej). Następnie, na podstawie danych
o ilości produkowanego CO2 na jednostkę energii elektrycznej w danym kraju,
szacuje się wielkość pośredniej emisji. Na podstawie danych pochodzących
z elektrowni Bełchatów można przyjąć, że produkowany jest około 1 kg CO2/1kWh
energii elektrycznej.4 Wpływ bezpośrednich emisji czynników chemicznych na
środowisko może być określony przez odpowiednie współczynniki. Głównymi
wskaźnikami są ODP (ozone depletion potential) oraz GWP (global warming
potential). ODP określa relatywną zdolność do niszczenia warstwy ozonowej
względem czynnika chłodniczego R-11, który ma przyporządkowaną wartość 1,0.
GWP oznacza relatywną zdolność do tworzenia efektu cieplarnianego względem
dwutlenku węgla dla którego wartość GWP=1,0. Współczynnik GWP dla czynnika
chłodniczego R134a, powszechnie stosowanego w klimatyzacji samochodowej,

3

4

Energia pierwotna wytwarzana w krajach UE pomiędzy rokiem 2003 a 2013 (w milionach ton ropy),
oficjalna strona Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Energy
_production,_2003_and_2013_(million_tonnes_of_oil_equivalent)_YB15.png (pobrano 10.04.2015 r.)
Wielkość emisji zanieczyszczeń, oficjalna strona elektrowni Bełchatów, http://www.elbelchatow.
pgegiek.pl/index.php/technologia/wielkosci-emisji-zanieczyszczen/ (pobrano 10.04.2015 r.)
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wynosi aż 1430.5 Oznacza to, że uwolnienie do atmosfery 1 kg R134a jest
równoważne emisji 1430 kg CO2. Współczynnikiem określającym wpływ
klimatyczny urządzenia w cyklu jego „życia” jest TEWI (total equivalent warming
impact):
𝑇𝐸𝑊𝐼𝑠 = ∑ 𝑂𝑅𝑖 𝐺𝑊𝑃𝑖 + ∑ 𝐷𝑅𝑖 𝐺𝑊𝑃𝑖 + 𝐸𝐶𝑂2 [𝑘𝑔 𝐶𝑂2 ],

(2)

gdzie
TEWIs – współczynnik TEWI dla danego systemu,
ORi – wyciek i-tego gazu cieplarnianego podczas użytkowania systemu,
GWPi – współczynnik GWP dla i-tego gazu cieplarnianego,
DRi – emisja i-tego gazu cieplarnianego przy likwidacji układu,
ECO2 – pośrednia emisja CO2 pochodząca z procesu produkcji energii zasilającej układ.

Jeszcze wyższy stopień złożoności wykazuje wskaźnik LCCP (life cycle
climate performance). Jego definicja będzie pominięta ze względu na wysoką
niepewność określenia, np. ekwiwalentnej ilości CO2 wyemitowanej podczas
produkcji urządzenia. Sam współczynnik TEWI jest również obarczony wysoką
niepewnością ze względu na różną metodykę obliczeń – szczególnie różne
wartości przyjętych współczynników.6 Powracając do oceny wpływu rekuperacji
energii na środowisko, zastosowanie instalacji odzysku ciepła odpadowego
zmniejsza pośrednio ilość emitowanego CO2 przez redukcję energii zużywanej
przez proces. Jeśli jednak instalacja wymaga dodatkowego zasilania, pozytywny
efekt oddziaływania na środowisko odpowiednio zmniejsza się. Samo wytworzenie
instalacji także oznacza emisję (nie będzie ona brana pod uwagę ze względu na
brak dokładnych danych na temat jej wielkości). Jeśli czynnik roboczy
zastosowany w układzie odzysku jest gazem cieplarnianym, wycieki podczas
eksploatacji zwiększają efekt negatywny. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe
czynniki, można otrzymać prosty wzór definiujący wpływ implementacji odzysku
ciepła odpadowego na środowisko naturalne (zmiany klimatyczne):
𝑅𝐸𝐷𝑠 = 𝐸𝑟𝑒𝑘 − 𝐸𝐶𝑂2 − ∑ 𝑂𝑅𝑖 𝐺𝑊𝑃𝑖 [𝑘𝑔 𝐶𝑂2 ],

(3)

gdzie
REDs – redukcja emisji CO2,
Erek – zmniejszenie emisji spowodowane przez zmniejszenie energochłonności procesu
technologicznego (zastosowanie rekuperacji).

Ocena energetyczna rekuperacji
Rekuperacja najczęściej prowadzona jest w procesach przepływowych lub
przy obecności przepływu czynnika roboczego, tj. w wymiennikach ciepła. Ocena
energetyczna odzysku ciepła jest określana przez współczynnik sprawności, który
jest stosunkiem mocy odzyskanej w rzeczywistym wymienniku do maksymalnej
mocy cieplnej, którą można odzyskać.

5

6

R134a, oficjalna strona firmy Linde Gazy Przemysłowe Polska, http://www.linde-gaz.pl/
pl/products_and_supply/refrigerants/HFC_refrigerants/R134a/index.html (pobrano 15.05.2015 r.)
Safeguarding the Ozone Layer and the Global Climate System: Special Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change, Intergovernmental Panel on Climate Change.
Cambridge 2005, s. 206
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Rysunek nr 3: Zmiana temperatur gorącego i zimnego strumienia czynnika na
długości przykładowego, schematycznie przedstawionego wymiennika ciepła

Przy zastosowaniu pewnych upraszczających założeń może ona być
przedstawiona jako funkcja jedynie temperatur na wlocie i wylocie wymiennika
ciepła:
𝑇𝑔𝑤𝑙 −𝑇𝑔𝑤𝑦𝑙
𝜀=
,
(4)
𝑇𝑔𝑤𝑙 −𝑇𝑧𝑤𝑙

gdzie
ε – sprawność rekuperacji,
Tgwl – temperatura wlotowa gorącego czynnika [K],
Tgwyl – temperatura wylotowa gorącego czynnika [K],
Tzwl – temperatura wlotowa zimnego czynnika [K].

Rysunek 3 przedstawia zmianę temperatur gorącego i zimnego strumienia
wzdłuż kanałów przykładowego, schematycznie przedstawionego wymiennika
ciepła. Wartości temperatury i długości są nieistotne. Gdyby temperatura wylotowa
strumienia gorącego czynnika Tgwyl równała się wlotowej temperaturze strumienia
zimnego Tzwl, sprawność odzysku wynosiłaby 100% (patrz równanie 4).
Wymiennik ciepła typu “rurka ciepła”
Wymiennik ciepła typu „rurka ciepła” zyskał duże zainteresowanie ze względu
na korzystne właściwości jego głównych elementów składowych. Wymiennik ten
składa się z pęczka rurek ciepła w odpowiednim ułożeniu. Rurka ciepła jest
pasywnym urządzeniem wymieniającym ciepło (nie potrzebuje dostarczania
dodatkowej energii aby działać). Jej zaletą jest możliwość „przenoszenia” energii
cieplnej na duże odległości przy małym spadku temperatury (charakteryzuje się
ona wyższą przewodnością cieplną niż dobrze przewodzące metale – np. miedź).

839
________________________________________________________________________________________

Na rys. 4 przedstawiono schematycznie funkcjonowanie i budowę rurki ciepła.
Rysunek nr 4: Funkcjonowanie i budowa rurki ciepła

skraplanie

wrzenie

Składa się ona z obudowy (szczelnie zamknięta z obu stron rurka), która jest
wypełniona pewną ilością ciekłego czynnika roboczego. W ogrzewanej części
(parowniku) czynnik wrze a w chłodzonej części (skraplaczu) skrapla się i spływa
po wewnętrznej powierzchni ścianki obudowy. W ten sposób realizuje się swoisty
obieg czynnika wewnątrz układu. W sekcji parownika ciepło jest pobierane,
a w sekcji skraplacza oddawane do otoczenia. Wymiennik ciepła typu „rurka
ciepła” odznacza się wysoką efektywnością, kompaktowością (relatywnie małe
rozmiary) oraz brakiem ruchomych części. Dzięki zastosowaniu w wymienniku
rurek ciepła jako elementów przenoszących ciepło, charakteryzuje się on
pasywnością (nie wymaga doprowadzania dodatkowej energii), możliwością
wymiany ciepła na znaczne odległości przy małym spadku temperatury oraz
całkowitym oddzieleniem strumieni czynników przepływających przez jego kanały.
Zwykle wymiana ciepła zachodzi między dwoma gazami, lub gazem a cieczą.
Na rys. 5 przedstawiony jest wymiennik ciepła typu „rurka ciepła” stosowany
w klimatyzacji (wymiana ciepła między strumieniem ciepłego a zimnego powietrza).
Jeśli rurki ciepła omywane są przez gaz stosuje się rozwinięcie powierzchni,
tj. ożebrowanie indywidualne (jak na rys. 5) lub żebra ciągłe (tzw. lamele).

840
________________________________________________________________________________________

Rysunek nr 5: Wymiennik ciepła typu rurka ciepła: schematyczne przedstawienie
z kierunkami przepływu powietrza

Zastosowania wymienników ciepła typu „rurka ciepła” w rekuperacji
Rysunek nr 6: Konstrukcja wymiennika ciepła typu „rurka ciepła”

Wymienniki ciepła typu „rurka ciepła” są szeroko stosowane i badane
w zastosowaniach odzysku ciepła. Szereg prac powstało na temat rekuperacji
w klimatyzacji i wentylacji. Noie-Baghban i inni7 badali odzysk ciepła w instalacjach
klimatyzacyjnych sal operacyjnych w szpitalach za pomocą wymiennika ciepła typu
„rurka ciepła”. Uzyskali jednak bardzo niską sprawność energetyczną odzysku
(16%). Spowodowane było to użyciem małej ilości rurek ciepła i brakiem
7

S. Noie-Baghban, G. Majideian, Waste heat recovery using heat pipe heat exchanger (HPHE) for
surgery rooms in hospitals., „Applied Thermal Engineering”, 2000, nr 20, s. 1271-1282
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ożebrowania. Mostafa A. Abd El-Baky i Mousa M. Mohamed8 zbudowali bardziej
wydajny wymiennik (rys. 5), osiąga on sprawność do 60%. Składa się on
z 23 ożebrowanych rurek ciepła. Dla tego przypadku przedstawiony będzie tok
obliczeń redukcji emisji CO2 (REDs), wynikającej z zastosowania rekuperacyjnego
wymiennika ciepła. W okresie rocznym w Polsce, rekuperacyjny wymiennik tego
typu pracuje w gorących miesiącach, w których występuje zapotrzebowanie na
chłód. Jest to przedział zwykle od czerwca do sierpnia. Biorąc pod uwagę dzienny
czas pracy, można przyjąć, że układ klimatyzacji pracuje rocznie przez ok. 19 dni
(460 godzin/rok). Z podanych w artykule danych9 wynika, że odzyskiwany
maksymalnie strumień ciepła wynosi 2,89 kW. W przypadku bez odzysku, gorące
powietrze musiałoby być schłodzone przez układ chłodniczy. Zakładając
współczynnik COP=3,1 charakterystyczny dla urządzeń tańszych (niższej klasy)
moc elektryczna doprowadzona do sprężarki będzie równać się 0,93 kW.
Pozostałe oddziaływania są związane z wyciekiem czynnika roboczego.
Określenie rocznego wycieku czynnika jest bardzo arbitralne. Musi on być
postrzegany jako wartość średnia, nie odnosząca się do indywidualnej instalacji.
Dobrze wykonana instalacja chłodnicza może nie mieć w ogóle wycieków.
Z drugiej strony, nawet najlepiej zabezpieczony system może ulec
nieprzewidzianej awarii, która może pozbawić go większości czynnika
chłodniczego. Firma Carbon Trust powołuje się na badania, które wskazują na
20% średni, roczny ubytek czynników chłodniczych w instalacjach chłodniczych
w Wielkiej Brytanii.10 Przyjęta w obliczeniach roczna masa uwolnionego czynnika
stanowi 5% masy czynnika w instalacji. Ta ilość wydaje się bardziej adekwatna,
ze względu na prawdopodobne zawyżenie wartości podanej przez Carbon Trust
przez małe instalacje (np. klimatyzacji samochodowej). Zastosowanie wymiennika
ciepła typu „rurka ciepła” pozwala na użycie instalacji chłodniczej niższej
wydajności, której napełnienie jest mniejsze o około 4 kg czynnika. Biorąc pod
uwagę 5% wyciek w skali roku i GWP czynnika roboczego popularnie
stosowanego w systemach klimatyzacyjnych (GWP R404A = 3300), można
obliczyć roczną emisję w kg CO2. Rurki ciepła wykorzystane w tym wymienniku są
wypełnione wycofanym już z użytku czynnikiem R-11 (GWP=4000). Ciekły czynnik
roboczy stanowi zaledwie kilka procent objętości, więc jego łączna masa we
wszystkich rurkach w wymienniku wynosi jedynie około 0,14 kg. Roczny wyciek
R-11 jest więc odpowiednio mniejszy niż wyciek, który mógłby nastąpić z większej
instalacji chłodniczej, której należałoby użyć gdyby nie zastosowano rekuperacji.
Sumaryczna redukcja emisji CO2 wynosi:
1𝑘𝑔⁄
𝑅𝐸𝐷𝑠 = 460ℎ ∙ 0,93 𝑘𝑊 ∙
𝑘𝑊ℎ + 5% ∙ 4𝑘𝑔 ∙ 3300 + 5% ∙ 0,14𝑘𝑔
∙ 4000 = 429,5 + 660 − 23 = 1066,5 𝑘𝑔 𝐶𝑂2

8

M.A. Abd El-Baky, M. M. Mohamed, Heat pipe heat exchanger for heat recovery in air conditioning.
“Applied Thermal Engineering”, 2007, nr 27, s. 795-801
9
Ibidem
10
Refrigeration systems, Opracowanie firmy Carbon Trust, http://www.carbontrust.com/media/
13055/ctg046_refrigeration_systems.pdf (pobrano 15.05.2015 r.)

842
________________________________________________________________________________________

W tym przypadku zainstalowanie wymiennika rekuperacyjnego redukuje
emisję CO2 o ponad tonę rocznie. Podobny wymiennik składający się z 54 rurek
ciepła o średnicach 12,7 mm był przebadany przez Longo et al.11 Zastosowano tu
nowoczesny czynnik chłodniczy o niskim współczynniku GWP=7: HFO1234ze.
Jego wyciek w bardzo niskim stopniu zmniejsza redukcję CO2 – mała masa
czynnika w wymienniku. Innym przykładem zastosowania wymiennika ciepła typu
„rurka ciepła” w rekuperacji jest wytwórnia biodiesel‘a w Tajlandii.12 Biodiesel jest to
paliwo produkowane zwykle z olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych. Oleje
lub tłuszcze reagują z alkoholem (metanolem) w obecności katalizatora tworząc
monoestry. Zastosowano wymiennik ciepła typu „rurka ciepła”, który odbiera ciepło
z gorącego biopaliwa podgrzewając wodę używaną w procesie płukania w fabryce
produkującej maks. 4850 kg paliwa dziennie (Tajlandia). Pozwoliło to na
zrezygnowanie z podgrzewania wody palnikiem LPG (koszt gazu – ok.1550 USD
rocznie). Okres zwrotu inwestycji wyniósł zaledwie 1,5 roku (nakłady na inwestycję
wyniosły ok. 1400 USD). Rekuperacja redukuje emisję CO 2 o 0,24 kg na 1 kWh
(spalanie LPG), negatywny efekt ma wyciek czynnika roboczego (R134a) z rurek
ciepła.
Rysunek nr 7: Schemat instalacji do produkcji biodiesel ‘a z wymiennikiem ciepła typu
„rurka ciepła”

11

G.A. Longo, G. Righetti, C. Zilio, F. Bertolo, Experimental and theoretical analysis of a heat pipe heat
exchanger operating with a low global warming potential refrigerant, “Applied Thermal Engineering”,
2014, nr 65, s. 361-368
12
N. Pipatpaiboon, S. Rittidech, P. Meena, Experimental Study of a Thermosyphon Heat Exchanger
(TPHE) in a Bio-Diesel Factory in Thailand, “Arabian Journal for Science and Engineering”, 2012,
nr 7 (wolumin 37), s. 2047-2060
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Ostatnim przedstawionym przykładem13 jest wymiennik oparty na tzw.
pulsacyjnych rurkach ciepła Ten typ cechuje się bardzo małą średnicą rurki
o wymiarach kapilarnych (rys. 8). Odzysk zastosowano do procesu suszenia.
Podgrzane palnikiem powietrze opływa suszony materiał, po czym trafia
do wymiennika ciepła typu „rurka ciepła,” gdzie następuje rekuperacja.
Maksymalny strumień ciepła wynosi 3,5 kW a sprawność temperaturowa dochodzi
do 54%. W artykule14 nie podany jest typ palnika – założono więc, że używanym
paliwem jest gaz ziemny. Rozważane są dwa czynniki robocze: woda i R123,
wyższą sprawnością odznacza się jednak bardziej szkodliwy dla środowiska R123
(GWP=77). Roczne ograniczenie emisji CO2 wynosi w tym wypadku 3606 kg (przy
założeniu 4480 godzin pracy układu rocznie). Wpływ emisji czynnika jest właściwie
do pominięcia w porównaniu do redukcji przez rekuperację.
Rysunek nr 8: Wymiennik ciepła oparty na pulsacyjnych rurkach ciepła

13

S. Rittidech, W. Dangeton, S. Soponronnarit, Closed-ended oscillating heat-pipe (CEOHP) airpreheater for energy thrift in a dryer, “Applied Energy”, 2005, nr 81, s. 198-208
14
S. Rittidech, W. Dangeton, S. Soponronnarit, op. cit.
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Podsumowanie i wnioski
Wymienniki ciepła typu “rurka ciepła” są najbardziej ekologicznym
i ekonomicznym rozwiązaniem w grupie układów rekuperacji z czynnikiem
pośredniczącym (pompy ciepła, wymienniki glikolowe). Świadczy o tym fakt, że
zastosowanie układu chłodniczego (pompa ciepła) wymaga dostarczania
dodatkowej energii oraz wypełnienia większą ilością czynnika niż rurki ciepła
w wymienniku, co powiększa możliwy wyciek. Z kolei wymienniki glikolowe
wymagają zasilania pompy wymuszającej obieg cieczy pośredniczącej
w kontraście do wymienników ciepła typu „rurka ciepła”, które są urządzeniami
pasywnymi. W tabeli 1 zestawione zostały aplikacje rekuperacji za pomocą tych
wymienników ciepła ocenione pod względem sprawności energetycznej i redukcji
uwalniania CO2 do atmosfery. Redukcja obliczana jest względem poziomu
emisji początkowo zastosowanego rozwiązania, lub równoważnej instalacji
konwencjonalnej. W tabeli 1 wprowadzono redukcję właściwą (na godzinę pracy
i na kWh odzyskanego ciepła).
Tabela nr 1: Porównanie sprawności energetycznej odzysku i efektywności redukcji
emisji CO2 dla badań zastosowania wymiennika ciepła typu „rurka ciepła” w rekuperacji
Autorzy badań
Abd El-Baky et al.15
Longo et al.16
Pipatpaiboon et al.17
Rittidech et al.18

Sprawność
(wzór 4)
60%
55%
38%
55%

Roczna redukcja
emisji CO2 [kg CO2
/rok]
1067
567
6763
3606

Właściwa redukcja
emisji CO2 [kg CO2
/(h kWh)]
0,80
0,77
0,24
0,23

Umożliwia to porównanie instalacji o różnych wielkościach, pracujących różne
ilości godzin w roku. Aplikacje związane jedynie z podgrzewaniem strumienia
powietrza przedstawiają mniejszą właściwą redukcję emisji. Spowodowane jest to
mniejszą wyemitowaną masą dwutlenku węgla na kWh przy spalaniu gazu
ziemnego lub LPG, niż przy produkcji energii elektrycznej. W przypadku odzysku
ciepła w klimatyzacji, układ chłodniczy obniżający temperaturę powietrza, jest
także narażony na wycieki oraz musi on być zasilany (zwykle z sieci elektrycznej).
Sprawia to, że właściwa redukcja emisji dla tych przypadków jest około cztery razy
wyższa. Przedstawiona analiza wskazuje, że rekuperacja za pomocą wymiennika
ciepła typu „rurka ciepła” efektywnie zmniejsza uwalnianie CO2 do atmosfery (od
0,5 do 6 ton rocznie zależnie od instalacji). Użycie czynników roboczych o niskim
GWP i sprawniejszych energetycznie układów odzysku poprawia redukcję emisji
CO2.
Streszczenie
Rurka ciepła jest urządzeniem o wysokiej przewodności cieplnej. Jest to układ
pasywny, który aby funkcjonować nie wymaga dostarczania dodatkowej energii.
Zasada działania rurki ciepła opiera się na spontanicznych procesach wrzenia
15

M.A. Abd El-Baky, M. M. Mohamed, op. cit.
G.A. Longo, G. Righetti, C. Zilio, F. Bertolo, op. cit.
17
N. Pipatpaiboon, S. Rittidech, P. Meena, op. cit.
18
S. Rittidech, W. Dangeton, S. Soponronnarit, op. cit.
16

845
________________________________________________________________________________________

i skraplania czynnika roboczego. Wymienniki ciepła składające się z baterii rurek
ciepła znalazły wiele zastosowań w przemyśle. W artykule omówione zostaną
różne konstrukcje oraz ich zastosowania (w klimatyzacji, wentylacji, suszeniu).
Są one ocenione pod względem efektywności cieplnej i ekologiczności
(oszczędność energii, obniżenie emisji CO2).
Summary
Heat pipe is a device that is characterized by high thermal conductivity. It is
a passive system, which does not need any additional energy to function. Principle
of heat pipe operation is based on spontaneous processes of boiling and
condensation of working fluid. Heat pipe heat exchangers (heat exchangers which
consist of heat pipe bundles) found many applications in industry. In the present
article, various HPHE’s constructions and applications are discussed (in air
conditioning, ventilation, material’s drying). They are evaluated on the basis
of thermal efficiency and environment friendliness (energy savings, limiting CO 2
emission).
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„Intensyfikacja procesów wymiany ciepła w bezpośrednim otoczeniu rurek ciepła
i ich zastosowanie w innowacyjnym wymienniku ciepła – badania przy
zastosowaniu metody PIV”.
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WSPÓŁCZESNE TRENDY W STOSOWANIU CIECZY
ELEKTROIZOLACYJNYCH WYKORZYSTYWANYCH
W TRANSFORMATORACH ENERGETYCZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Wprowadzenie
Ciecze elektroizolacyjne stanowią integralną część transformatora. Wraz
z elementami celulozowymi (papier transformatorowy, preszpan, przekładki
izolacyjne, kliny, itp.) ciecz elektroizolacyjna stanowi układ izolacyjny
transformatora. W głównej mierze od właściwości układu izolacyjnego zależy okres
eksploatacji transformatorów energetycznych wysokiego napięcia. W związku
z tym istotne jest, aby ciecze elektroizolacyjne stosowane w wysokonapięciowych
urządzeniach elektroenergetycznych charakteryzowały się jak najlepszymi
właściwościami elektrycznymi, termicznymi oraz fizykochemicznymi.1
Najczęściej stosowaną w transformatorach energetycznych wysokiego
napięcia cieczą elektroizolacyjną jest olej mineralny.2 Powszechne stosowanie
oleju mineralnego ma swoje uzasadnienie w wielu jego pozytywnych
właściwościach oraz przede wszystkim w ich bardzo dobrym rozpoznaniu.
Jednakże ostatnimi czasy producenci transformatorów energetycznych poszukują
cieczy alternatywnych dla oleju mineralnego. Powodem tego są bardzo
restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz
bezpieczeństwa pożarowego. Skutkiem tego, współczesne trendy dążą do
wykorzystania w transformatorach energetycznych, alternatywnych dla oleju
mineralnego, cieczy elektroizolacyjnych, takich jak estry naturalne, estry
syntetyczne oraz ich mieszanin z olejem mineralnym. Nowoczesne tendencje
ukierunkowane
są
również
na
domieszkowanie
oleju
mineralnego
nanomateriałami, do których zaliczają się przede wszystkim fuleren C60,
nanocząstki tlenku tytanu TiO2, tlenku glinu Al2O3, węglika krzemu SiC, tlenku
żelaza Fe3O4 oraz azotku glinu AlN.3
1

J. Molenda M. Makowska, Oleje transformatorowe, eksploatacja-diagnostyka, regeneracja. Radom
2010, s. 11-32
T.O. Rouse, Mineral oil in transformers, „IEEE Electrical Insulation Magazine” 1998, nr 3, t. 14, s. 6-16
3
CIGRE Working Group A2.35, Experiences in service with new insulatings liquids, “CIGRE Brochure”
2010, nr 436, s. 6-8; C. Choi, H.S. Yoo, J.M. Oh, Preparation and heat transfer properties
of nanoparticle in transformer oil dispersions as advanced energy efficient coolants, “Current Applied.
Physics”. 2008, t. 8, s. 710-712; M. Chiesa, S.K. Das, Experimental investigation of the dielectric
and cooling performance of colloidal suspensions in insulating media, “Colloid and surfaces
A: Physicochemical and Engineering Aspects” 2009, t. 335, s. 88-97; Y. Du, Y. Lv, C. Li, M. Chen,
Y. Zhomg, J. Zhou, X. Li, Y. Zhou, Effect of semiconductive nanoparticles on insulating performances
of transformer oil, “IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation” 2012, nr 3, t. 19, s. 770776; Y. Zhong, Y. Lv, Ch. Li, Y. Du, et al., Insulating properties and charge characteristics of natural
ester fluid modified by TiO2 semiconductive nanoparticles, “IEEE Transaction on Dielectric and
Electrical Insulation” 2013, nr 1, t. 20, s. 135-139; S. Grzybowski, J. Li, Z. Zhang, P. Zou, M. Zahn,
Preparation of a vegetable oil based nanofluid and investigation of its breakdown and dielectric
properties, “IEEE Electrical Insulation Magazine” 2012, nr 5, t. 28, s. 43-50; P. Aksamit, D. Zmarzły,
Dielectric properties of fullerene-doped insulation liquids, “IEEE Conference on Electrical Insulation
2
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W artykule przedstawiona została analiza porównawcza wybranych
właściwości elektrycznych, termicznych oraz środowiskowych oleju mineralnego,
estru syntetycznego, estru naturalnego oraz nanocieczy elektroizolacyjnych
wytworzonych na bazie oleju mineralnego i tlenku tytanu TiO2. Wybrane
właściwości są istotne z punktu widzenia eksploatacji transformatorów
energetycznych wysokiego napięcia.
Funkcje cieczy elektroizolacyjnych
W niniejszym rozdziale zostały opisane funkcje cieczy elektroizolacyjnych
wykorzystywanych w przemyśle elektroenergetycznym.
Ciecze elektroizolacyjne, ze względu na swoje liczne pozytywne właściwości,
znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu elektroenergetycznego.
Wykorzystuje się je zarówno w transformatorach, jak również w kondensatorach,
łącznikach oraz kablach wysokonapięciowych.
Ciecze elektroizolacyjne wykorzystywane w transformatorach mają za zadanie
przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej izolacji elektrycznej oraz
odprowadzanie ciepła, wytworzonego głównie w wyniku przepływu prądu przez
uzwojenia oraz magnesowania rdzenia, do otoczenia. Ponadto ograniczają
wyładowania niezupełne, stanowią barierę ochronną przed powietrzem i wilgocią
oraz poprawiają wytrzymałość elektryczną materiałów celulozowych poprzez ich
impregnację.4
W kondensatorach zastosowanie cieczy elektroizolacyjnych wynika przede
wszystkim z potrzeby zapewnienia odpowiedniej izolacji elektrycznej oraz
zapewnienia odpowiedniego poziomu przenikalności elektrycznej. Poza tym,
podobnie jak w przypadku transformatorów, pełnią one funkcję chłodziwa oraz
chronią przed wilgocią.
Zastosowanie cieczy elektroizolacyjnych w łącznikach ogranicza się przede
wszystkim do gaszenia łuku elektrycznego.
W wysokonapięciowych kablach elektroenergetycznych rolą cieczy
elektroizolacyjnych jest głównie zapewnienie odpowiedniej izolacji elektrycznej.
Dodatkowo pełnią one rolę medium chłodzącego oraz bariery ochronnej przed
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, do których zalicza się głównie wilgoć oraz
powietrze, przyśpieszające procesy starzeniowe.
Współczesne trendy w stosowaniu cieczy elektroizolacyjnych
W rozdziale przedstawiono współczesne trendy w stosowaniu cieczy
elektroizolacyjnych w przemyśle elektroenergetycznym.
Jak wcześniej wspomniano, najczęściej stosowaną w transformatorach
energetycznych cieczą elektroizolacyjną jest olej mineralny. Na przełomie ostatnich
stu lat udoskonalony został proces produkcji olejów mineralnych, które są
produktem destylacji ropy naftowej. Skutkiem tego olej mineralny jest dziś jedną
z najtańszych oferowanych na rynku cieczą elektroizolacyjną. Ponadto, wieloletnie
badania nad jego właściwościami pozwoliły na ich bardzo dobre rozpoznanie

4

and Dielectric Phenomena (CEIDP ’09)” 2009, s. 212-215; P. Aksamit, T. Boczar., D. Zmarzły,
Electrostatic properties of aged fullerene-doped mineral oil, “IEEE Transaction on Dielectrics and
Electrical Insulation” 2011, nr 5, t. 18, s. 1459-1462
Z. Flisowski, Technika Wysokich Napięć. Warszawa, 1988, s. 123-127; Z. Gacek, Wysokonapięciowa
technika izolacyjna. Gliwice 1996, s. 244-246
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i dostosowanie do nich konstrukcji transformatora. Między innymi z tych powodów,
olej mineralny jest dziś najchętniej stosowaną przez producentów cieczą
elektroizolacyjną. Biorąc pod uwagę coraz bardziej restrykcyjne przepisy
środowiskowe i przeciwpożarowe, w porównaniu do innych oferowanych na rynku
cieczy
elektroizolacyjnych,
olej
mineralny
charakteryzuje
się
słabą
biodegradowalnością oraz niskimi temperaturami zapłonu i palenia.
W konsekwencji producenci transformatorów energetycznych zaczęli poszukiwać
innych, alternatywnych rozwiązań dla oleju mineralnego, pozwalających spełnić
powyższe wymagania.
Pierwsze transformatory zostały zaprezentowane na targach w Frankfurcie
nad Menem w roku 1891.5 Były one wypełnione estrami naturalnymi.6 Pierwsze
próby zastosowania olejów roślinnych (estrów naturalnych) w transformatorach
nie były zadowalające, głównie ze względu na jego właściwości fizykochemiczne
i zbyt szybkie utlenianie wynikające z stosowania niehermetycznych kadzi
transformatorowych.7 Postępująca w XIX wieku rewolucja przemysłowa oraz
rozwój przetwórstwa ropy naftowej spowodowały szybkie zastąpienie olejów
roślinnych olejami mineralnymi, które wykorzystywane są do dziś. W latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku powrócił pomysł zastosowania estrów
naturalnych jako izolacji w transformatorach. Udoskonalony został proces ich
pozyskiwania i produkcji, co skutkowało poprawą ich właściwości. Ponadto
dynamiczny rozwój sieci przemysłowych i dystrybucyjnych na całym świecie, który
w głównej mierze jest oparty na technologiach przyjaznych środowisku
naturalnemu, spowodował wzrost zainteresowania estrami naturalnymi. Skutkiem
tego od roku 2000 obserwuje się znaczny wzrost liczby transformatorów
dystrybucyjnych wypełnionych estrami naturalnymi.8
W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jako alternatywy dla olejów
mineralnych, zaczęto również stosować polichlorowane bifenyle PCB (ang.
Polychlorinated Biphenyls), nazwane także askarelami. Jednak PCB nie spełnił
oczekiwań głównie w aspekcie środowiskowym. Dlatego też kraje członkowskie
Unii Europejskiej zobowiązały się do wycofania z eksploatacji urządzeń
zawierających oleje PCB do końca 2010 roku. Głównym zarzutem dla olejów
PCB było to, iż przyczyniają się one do stymulacji procesów rakotwórczych
w organizmach żywych, gdyż dość łatwo rozpuszczają się w tłuszczach i mają
zdolność do kumulacji w tkankach.9
Kolejnym ze współczesnych trendów w stosowaniu cieczy elektroizolacyjnych
jest wykorzystanie estrów syntetycznych w miejsce dotychczas stosowanego oleju
mineralnego. Estry syntetyczne, podobnie jak estry naturalne, znajdują
zastosowanie głównie tam, gdzie wymagany jest szczególnie wysoki poziom
A. Carlsson, T. Fogelberg, Transforming history, “ABB review” 2007, nr 3, s. 80-86
J. Fleszyński, Właściwości olejów roślinnych w aspekcie zastosowania w transformatorach
energetycznych, „Międzynarodowa konferencja transformatorowa Transformator ‘11” 2011, s. 4.1/14.1/9
7
CIGRE Working Group A2.35, Experiences in…, op. cit.
8
CIGRE Working Group A2.35, Experiences in…, op. cit.; J. Fleszyński, Właściwości olejów
roślinnych…, op. cit.; G. Dombek, Właściwości cieplne estru naturalnego modyfikowanego
nanocząstkami TiO2 i C60, „Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical
Engineering” 2015, t. 82, s. 235-242
9
J. Molenda, M. Makowska, Oleje transformatorowe…, op. cit.; J. Fleszyński, Właściwości olejów
roślinnych…, op. cit.
5
6
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bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska (duże skupiska
ludności, parki krajobrazowe, itp.). Związane jest to z ich dobrymi właściwościami
środowiskowymi i przeciwpożarowymi. Ponadto, wykazują one znacznie lepsze
współdziałanie z izolacją stałą (celulozową) transformatorów.10
W ostatnich latach, w wielu ośrodkach naukowych na świecie prowadzane są
prace badawcze nad mieszaninami oleju mineralnego, estru syntetycznego oraz
naturalnego.11 Coraz bardziej popularne staje się również domieszkowanie
stosowanych już cieczy elektroizolacyjnych, głównie oleju mineralnego,
nanocząsteczkami. Domieszkowanie cieczy elektroizolacyjnych powoduje poprawę
właściwości (elektrycznych, termicznych) powstałej nanocieczy w stosunku do
cieczy bazowej.
W tabeli 1 przedstawiono wykorzystanie poszczególnych cieczy
elektroizolacyjnych w różnych typach transformatorów. Jak wynika z tabeli
i powyższych akapitów, najczęściej stosowaną cieczą elektroizolacyjną jest olej
mineralny. Wykorzystuje się go zarówno w małych transformatorach
dystrybucyjnych, jak i w transformatorach energetycznych wysokiego napięcia.
Wykorzystanie estrów naturalnych i syntetycznych ogranicza się przede wszystkim
do zastosowania w transformatorach dystrybucyjnych. Jednakże należy mieć na
uwadze, iż estry są cieczami stosunkowo nowymi, o nie do końca dobrze
rozpoznanych właściwościach. Proces ich produkcji jest ciągle ulepszany. Obecnie
jedynie kilka firm zajmuje się produkcją estrów do zastosowań w urządzeniach
elektroenergetycznych, w związku z tym ich cena jest wysoka i nie mogą one tym
samym konkurować pod tym względem z tańszymi olejami mineralnymi.
Tabela nr 1: Wykorzystywanie cieczy elektroizolacyjnych w różnych typach
transformatorów
Typ transformatora

Olej
Mineralny

Ester Syntetyczny

Ester
Naturalny

Transformatory
często
rzadko
rzadko
wysokiego napięcia
Transformatory
często
często
nigdy
trakcyjne
Transformatory
często
często
często
dystrybucyjne
Źródło: CIGRE Working Group A2.35 Experience in service with new insulating
liquids, “CIGRE Brochure” 2010, nr 436, s. 6

10
11

CIGRE Working Group A2.35, Experiences in…, op. cit.
G. Dombek, Mieszaniny estrów naturalnych i olejów mineralnych w aspekcie poprawy właściwości
mineralnych olejów transformatorowych, „Dokonania naukowe doktorantów. Nauki inżynieryjne”
2013, t. 2, s. 61-68; I.S. Darma, Suwarno, Dielectric properties of mixtures between mineral oil and
natural ester, “Procedings of International Symposium on Electrical Insulating Materials” 2008, s. 514517; C. Perrier, A. Beroual, J.L. Bessede, Improvement of power transformer by using mixtures
of mineral oil with synthetic esters, “IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation”
2006, nr 3, t. 13, s. 556-564; I.S. Darma, Suwarno, Dielectric properties of mixtures between mineral
oil and natural ester from palm oil, “Transactions on Power System” 2008, nr 2, t. 3, s. 37-46
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Właściwości elektryczne cieczy elektroizolacyjnych
W niniejszym rozdziale omówione zostały właściwości elektryczne wybranych
cieczy elektroizolacyjnych, wykorzystywanych jako izolacja w transformatorach.
W tabeli nr 2 zostały przedstawione właściwości elektryczne oleju
mineralnego, estru syntetycznego, estru naturalnego oraz nanocieczy powstałych
na oleju mineralnego i nanocząstek TiO2. Analizowanymi właściwościami, istotnymi
z punktu widzenia cieczy elektroizolacyjnych, były wytrzymałość elektryczna dla
napięcia przemiennego, przenikalność elektryczna oraz współczynnik strat
dielektrycznych.
Jak wynika z tabeli 2 największą wytrzymałością elektryczną charakteryzuje
się olej mineralny domieszkowany nanocząstkami TiO2. W układzie elektrod,
których odległość wynosi 2,5 mm, wytrzymałość elektryczna oleju mineralnego
modyfikowanego nanocząstkami TiO2 wynosi około 81 kV, podczas gdy
wytrzymałość elektryczna czystego oleju mineralnego wynosi zaledwie 67,9 kV.
Analizując wyłącznie czyste, niedomieszkowane ciecze elektroizolacyjne można
zauważyć, że wytrzymałość elektryczna estrów jest większa od wytrzymałości
elektrycznej oleju mineralnego.
Tabela nr 2: Wybrane właściwości elektryczne cieczy elektroizolacyjnych
Właściwość

Olej
mineralny

Ester
syntetyczny

Ester
naturalny

Olej mineralny
+ TiO2

Wytrzymałość
67,9
75
75
80,9
elektryczna (AC) [kV]
Przenikalność
2,26
3,2
3,2
3,92
elektryczna ε [-]
Współczynnik strat
dielektrycznych
< 0,002
<0,0006
0,005
Brak danych
tgδ [-]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CIGRE Working Group A2.35 Experience
in service with new insulating liquids, “CIGRE Brochure” 2010, nr 436, s. 6; Y. Du, Y. Lv,
C. Li, M. Chen, Y. Zhomg, J. Zhou, X. Li, Y. Zhou, Effect of semiconductive nanoparticles on
insulating performances of transformer oil, “IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical
Insulation” 2012, t. 19, s. 770-776

Na rysunku 1 przedstawiono wykres zależności wytrzymałości elektrycznej
cieczy elektroizolacyjnych w zależności od zawartości wody. Analizując wykres
można zauważyć, że nawet niewielka ilość wody w oleju mineralnym powoduje
znaczne pogorszenie jego wytrzymałości elektrycznej. Z kolei wzrost zawartości
wody w estrach nie ma już tak znaczącego wpływu jak w oleju mineralnym. Estry
naturalne wykazują znacznie większą zdolność do absorbcji wody, co wynika z ich
polarnej budowy. Wytrzymałość elektryczna estrów naturalnych maleje dopiero,
gdy zawartość wody w estrach przekroczy poziom około 300 ppm, podczas gdy
wzrost zawilgocenia oleju mineralnego do poziomu 80 ppm spowoduje spadek
jego wytrzymałości o kilkadziesiąt procent. Największą wytrzymałością elektryczną,
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niezależnie od zawartości wody, charakteryzują się estry syntetyczne. Jak wynika
z rysunku wytrzymałość elektryczna estrów syntetycznych do około 650 ppm jest
jeszcze na stałym, wysokim poziomie.12
Rysunek nr 1: Wytrzymałość elektryczna cieczy elektroizolacyjnych w zależności od
zawartości wody

Źródło: CIGRE Working Group A2.35 Experience in service with new insulating
liquids, “CIGRE Brochure” 2010, nr 436, s. 23

Jak wynika z tabeli 2 największą względną przenikalnością elektryczną
charakteryzuje się nanociecz powstała w wyniku domieszkowania oleju
mineralnego nanocząstkami tlenku tytanu TiO2, a najmniejszą olej mineralny.
W przypadku analizowanej nanocieczy przenikalność elektryczna wynosi 3,92,
zaś czystego oleju mineralnego 2,26. Jest to szczególnie istotne w przypadku
współpracy cieczy elektroizolacyjnej z izolacją celulozową (papierem
transformatorowym), której przenikalność jest większa, bądź równa 4. Im większa
jest różnica przenikalności elektrycznej dwóch współpracujących ze sobą
materiałów elektroizolacyjnych, tym większa będzie nierównomierność rozkładu
natężenia pola elektrycznego, co negatywnie wpływa na pracę urządzenia
elektroenergetycznego. Jak wynika z tabeli 2 również estry naturalne i syntetyczne
wykazują większą od oleju mineralnego przenikalność elektryczną, w związku
z tym w przypadku zastosowania ich w układzie izolacyjnym transformatora,
rozkład natężenia pola elektrycznego będzie bardziej równomierny.
W konsekwencji zmniejszy się ryzyko przeskoku w cieczy, spowalniając tym
samym procesy starzeniowe izolacji.13

12
13

CIGRE Working Group A2.35, Experiences in…, op. cit.
G. Dombek, Z. Nadolny, P. Przybyłek, Porównanie estrów naturalnych i olejów mineralnych
w aspekcie wykorzystania w transformatorach energetycznych wysokich napięć, „Poznan University
of Technology Academic Journal. Electrical Engineering” 2013, t. 74, s. 151-158
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Analizując dane dotyczące współczynnika strat dielektrycznych tgδ można
zauważyć, że oleje mineralne charakteryzują się najmniejszą jego wartością
(tgδ<0,002). Estry naturalne i syntetyczne wykazują znacznie większą wartość
współczynnika strat dielektrycznych, w związku z czym straty dielektryczne
w tych cieczach będą większe.14 Tym samym może to negatywnie wpłynąć
na procesy starzeniowe zachodzące w układzie izolacyjnym transformatorów nimi
wypełnionych.
Ostatnim, istotnym parametrem charakteryzującym ciecze elektroizolacyjne
jest ich rezystywność. Rezystywność oleju mineralnego wynosi od około 1010 do
około 1016 Ω·cm. Z kolei rezystywność estrów wynosi około 1010-1014 Ω·cm.15
Oznacza to, że olej mineralny charakteryzuje się znacznie większą rezystywnością,
przez co pod tym względem jest materiałem lepszym.
Na podstawie przytoczonych właściwości elektrycznych trudno jednoznacznie
określić, która ciecz elektroizolacyjna charakteryzuje się lepszymi właściwościami
elektrycznymi. Każda z analizowanych cieczy wykazuje inne właściwości.
Niewątpliwie domieszkowanie oleju mineralnego wpływa znacznie na poprawę
jego właściwości elektrycznych. Niemniej jednak należy pamiętać, że istotne jest
również zachowanie się nanocząstek, którymi domieszkowano olej mineralny we
wnętrzu transformatora. Należałoby wykonać jeszcze szereg badań wykazujących,
czy nanociecz nie ulega procesowi sedymentacji (opadanie nanocząstek
zawieszonych w cieczy pod wpływem sił grawitacji), powodującemu osadzanie się
nanocząstek na elementach układu izolacyjnego. Proces sedymentacji mógłby
negatywnie wpłynąć na oddawanie ciepła na zewnątrz urządzenia oraz pogorszyć
znacząco właściwości elektryczne.
Właściwości cieplne
W niemniejszym podrozdziale opiano właściwości cieplne cieczy
elektroizolacyjnych. Analizowanymi właściwościami cieplnymi były lepkość
kinematyczna υ, przewodność cieplna λ, gęstość ρ, ciepło właściwe cp oraz
rozszerzalność cieplna β. Im większa jest wartość współczynnika przewodności
cieplnej λ, gęstości ρ, ciepła właściwego cp oraz rozszerzalności β, tym ciecz ma
większą zdolność do chłodzenia. Z kolei im większa jest wartość lepkości υ, tym
zdolność ta jest mniejsza. Analizowane wielkości determinują współczynnik
przejmowania ciepła α. Współczynnik ten określa zdolność cieczy
elektroizolacyjnej do transportu ciepła. Im jest on większy, tym lepiej ciecz
elektroizolacyjna oddaje ciepło do otoczenia.
W tabeli 3 przedstawiono podstawowe właściwości cieplne oleju mineralnego,
estru syntetycznego i estru naturalnego dla temperatury 20°C. Na ich podstawie
wyznaczony został współczynnik przejmowania ciepła α analizowanych cieczy
w temperaturze 20°C.
Jak wynika z tabeli 3 największą wartością współczynnika przewodności
cieplnej λ oraz ciepła właściwego cp charakteryzuje się ester naturalny. Z kolei
największą gęstością ρ charakteryzuje się ester syntetyczny. Współczynnik
rozszerzalności cieplnej β analizowanych cieczy elektroizolacyjnych jest zbliżony
dla każdej z cieczy. Analizując wartość współczynnika przejmowania ciepła można
14
15

CIGRE Working Group A2.35, Experiences in…, op. cit.
CIGRE Working Group A2.35, Experiences in…, op. cit.
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zauważyć, że olej mineralny charakteryzuje się największą zdolnością do
transportu ciepła. Należy mieć jednak na uwadze, że współczynnik przejmowania
ciepła określony został dla konstrukcji transformatorów zaprojektowanych do pracy
z olejem mineralnym. Zastosowanie estrów naturalnych i syntetycznych
wymagałoby zastosowania nieco zmienionej konstrukcji transformatora, skutkiem
czego zmianie uległy by jego wymiary geometryczne, które również wpływają na
wartość współczynnika α.
Tabela nr 3: Właściwości cieplne cieczy elektroizolacyjnych dla temperatury 20°C
Właściwość

Olej mineralny

Ester
syntetyczny
0,144

Ester
naturalny
0,167

Przewodność cieplna λ [W/(m·K)]
0,126
Ciepło właściwe cp
1860
1880
1883
[J/(kg·K)]
Gęstość ρ
0,88
0,97
0,92
[g/ml]
Rozszerzalność cieplna β [1/K]
0,00075
0,00075
0,00074
Współ. przejmowania ciepła α
85,77
72,93
78,05
[W/(m2·K)]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Bródka, G. Dombek, P. Gościński,
Z. Nadolny, Analiza współczynnika przejmowania ciepła cieczy elektroizolacyjnych
wykorzystywanych jako izolacja w urządzeniach elektroenergetycznych, „Poznan University
of Technology Academic Journals. Electrical Engineering” 2015, t. 82, s. 219-226

Podsumowując, trudno jednoznacznie stwierdzić, która ciecz charakteryzuje
się lepszymi właściwościami termicznymi. Niewątpliwie wadą estrów jest ich duża
lepkość w porównaniu do oleju mineralnego. Jednakże znaczna lepkość estrów
jest rekompensowana ich większą przewodnością cieplną oraz ciepłem właściwym.
Właściwości środowiskowe
W niniejszym podrozdziale przedstawiono właściwości środowiskowe cieczy
elektroizolacyjnych, które obecnie stosowane są w transformatorach
energetycznych.
Oleje mineralne, jak wcześniej wspomniano, otrzymywane są w wyniku
destylacji ropy naftowej. Z kolei estry syntetyczne wytwarzane są ze substancji
chemicznych. Estry naturalne otrzymuje się z odnawialnych źródeł, do których
należą nasiona owoców, rośliny oleiste, które są łatwo dostępne i nie zagrażają
środowisku naturalnemu. Do produkcji estrów naturalnych wykorzystuje się przede
wszystkim oleje słonecznikowe i rzepakowe.
W ciągu ostatnich lat zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo
środowiska naturalnego. Dzięki swojej budowie estry naturalne i syntetyczne są
mniej toksyczne oraz charakteryzują się większym stopniem biodegradowalności
niż powszechnie stosowany olej mineralny. Na rysunku 2 przedstawiono zależność
biodegradowalności estru naturalnego, estru syntetycznego oraz oleju mineralnego
w zależności od funkcji czasu. Analizując wykres można stwierdzić, że po 25
dniach biodegradowalność oleju mineralnego osiąga niecałe 10% natomiast estru
naturalnego aż 95%.
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Rysunek nr 2: Biodegradowalność cieczy elektroizolacyjnych w zależności od czasu

Źródło: CIGRE Working Group A2.35 Experience in service with new insulating
liquids, “CIGRE Brochure” 2010, nr 436, s. 18

Estry naturalne i syntetyczne charakteryzują się również wyższą temperaturą
zapłonu (odpowiednio 300°C i 250°C) oraz samozapłonu (350°C i 300°C)
w stosunku do oleju mineralnego (160°C i 170°C).16 Z tego względu stwarzają
mniejsze zagrożenie pożarowe, co stanowi kolejny argument za stosowaniem ich
w transformatorach energetycznych.
Zastosowanie estrów w miejsce stosowanych dotąd mineralnych olejów
transformatorowych zmniejsza możliwość wystąpienia pożaru, skażenia wody
i gleby oraz minimalizuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Ich bardzo
dobra biodegradowalność i mała toksyczność niweluje również poziom skażenia
po wystąpieniu ewentualnego wycieku.
Podsumowanie
Ciecze
elektroizolacyjne
spełniają
szereg
istotnych
funkcji
w transformatorach energetycznych. Jednak trudno jest jednoznacznie wskazać,
która z cieczy posiada lepsze właściwości. Olej mineralny posiada szereg
pozytywnych właściwości. Nie jest jednak wolny od wad, które w przeszłości były
przyczyną wielu awarii transformatorów. Skutkiem tych awarii były znaczne straty
materiale oraz skażenie środowiska. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy
wymagają na producentach transformatorów energetycznych poszukiwania
alternatywnych dla oleju mineralnego rozwiązań. Pożądane są ciecze
elektroizolacyjne,
charakteryzujące
się
odpowiednimi
właściwościami
elektrycznymi, termicznymi, wysokim stopniem biodegradowalności, wysoką
temperaturą zapłonu, palenia oraz małą toksycznością. Dobrym rozwiązaniem
może okazać się domieszkowanie wykorzystywanego już oleju mineralnego
nanocząstkami, jednakże wymaga to jeszcze przeprowadzenia szeregu istotnych
badań.
16
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855
________________________________________________________________________________________

Streszczenie
W artykule przedstawiono aktualne trendy i tendencje dotyczące cieczy
elektroizolacyjnych, wykorzystywanych jako medium chłodzące i izolacyjne
w transformatorach energetycznych wysokiego napięcia. Przedstawione
zostały nowe ciecze elektroizolacyjne, takie jak estry syntetyczne, estry naturalne,
oraz nanociecze elektroizolacyjne. Omówiono właściwości wymienionych
cieczy elektroizolacyjnych. Właściwości zostały przeanalizowane w kontekście
zastosowania
nowych
cieczy
elektroizolacyjnych
w
transformatorach
energetycznych.
Summary
The article shows current trends and tendencies relating to insulating liquids
used in cooling system of the power transformers. New insulating liquids, such
as synthetic esters, natural esters and nanofluids were presented. Additionally,
their properties were also discussed. Their properties were analyzed in the context
of using new insulating liquids in the power transformers.
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Grzegorz DOMBEK
Politechnika Poznańska
Instytut Elektroenergetyki
WYKORZYSTANIE ALTERNATYWNYCH CIECZY ELEKTROIZOLACYJNYCH
W KONTEKŚCIE MINIMALIZACJI ZAGROŻENIA POŻAROWEGO
TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH

Wprowadzenie
Od ponad stu lat oleje mineralne, ze względu na swoje pozytywne właściwości
i bardzo dobre rozpoznanie, powszechnie wykorzystywane są w transformatorach
energetycznych jako ciecz elektroizolacyjna.1 Jednakże ostatnimi czasy
urządzeniom elektroenergetycznym stawiane są coraz bardziej restrykcyjne
wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska.
W związku z tym obserwowalny jest wzrost zainteresowania alternatywnymi
cieczami elektroizolacyjnymi, takimi jak estry naturalne oraz estry syntetyczne.2
Estry te, w odróżnieniu od olejów mineralnych, charakteryzują się znacznie
większym stopniem biodegradowalności i ochrony przeciwpożarowej, a także
znacznie mniejszą toksycznością. Tym samym w uwarunkowaniach, w których
kluczową rolę odgrywają bezpieczeństwo pożarowe oraz ochrona środowiska,
zastosowanie transformatorów energetycznych wykorzystujących alternatywne
ciecze elektroizolacyjne jest rozwiązaniem jak najbardziej słusznym.
Idea polegająca na wykorzystaniu alternatywnych cieczy elektroizolacyjnych
w transformatorach nie należy do najnowszych rozwiązań technicznych. Oleje
roślinne, powszechnie nazywane estrami naturalnymi, były stosowane
w transformatorach energetycznych już w końcówce dziewiętnastego wieku.
Jednakże wraz z drugą rewolucją przemysłową, która przyniosła gwałtowny rozwój
elektroenergetyki oraz przetwórstwa ropy naftowej, zostały stopniowo wyparte
przez oleje mineralne.
Bardzo długi okres stosowania olejów mineralnych w urządzeniach
elektroenergetycznych pozwolił na doskonalenie procesu ich produkcji
i uzdatniania, a także na bardzo dobre rozpoznanie ich właściwości, przez co
do dziś są najczęściej stosowanymi cieczami elektroizolacyjnymi w przemyśle
energetycznym. Dopracowanie procesów wytwarzania i uzdatniania olejów
mineralnych pozwoliło również na znaczące obniżenie ich cen, co nie jest bez
znaczenia w przypadku kryteriów, jakimi kierują się potencjalni klienci.3
Alternatywne ciecze elektroizolacyjne
Z biegiem lat zaczęto dostrzegać niekorzystne właściwości mineralnych
olejów transformatorowych, takie jak ich łatwopalność, objawiająca się stosunkowo
T.O. Rouse, Mineral oil in transformers, „IEEE Electrical Insulation Magazine” 1998, nr 3, t. 14, s. 6-16
G. Dombek, Z. Nadolny, Badanie wybranych właściwości cieplnych estrów naturalnych
wykorzystywanych jako izolacja w transformatorach, „Międzynarodowa konferencja transformatorowa
Transformator ‘13” 2013, s. 20/1-20/12
3
J. Fleszyński, Właściwości olejów roślinnych w aspekcie zastosowania w transformatorach
energetycznych, „Międzynarodowa konferencja transformatorowa Transformator ‘11” 2011, s. 4.1/14.1/9
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niską temperaturą zapłonu i palenia oraz bardzo dużą toksyczność i słabą
biodegradowalność. Ponadto, wprowadzanie coraz bardziej rygorystycznych
przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania
urządzeń elektrycznych przyczyniło się również do poszukiwań innych rozwiązań
technologicznych, pozwalających spełnić te wymagania.
O skali zagrożenia wynikającego ze stosowania transformatorów
energetycznych wypełnionych olejem mineralnym może świadczyć chociażby
pojemność typowego transformatora, w którym ilość oleju może dochodzić nawet
do stu tysięcy litrów. Szacuje się, że ilość oleju mineralnego wypełniającego
obecnie transformatory na całym świecie może sięgać rzędu nawet biliona litrów.4
Należy również mieć na uwadze to, iż oleje mineralne oprócz zastosowania
w transformatorach wykorzystywane są również w kondensatorach, łącznikach
oraz kablach wysokonapięciowych.5
Ze względu na wyżej wymienione aspekty, od końca XX wieku obserwuje się
wzrost zainteresowania alternatywnymi dla oleju mineralnego cieczami
elektroizolacyjnymi, które mogłyby zostać wykorzystane w układach izolacyjnych
transformatorów.6
W latach 30. dwudziestego wieku na rynku pojawiły się oleje syntetyczne PCB
będące jedną z pierwszych alternatyw dla oleju mineralnego. Charakteryzowały się
one dużą przenikalnością elektryczną oraz posiadały stabilne właściwości
elektroizolacyjne i termiczne. Dodatkowo cechowała je wysoka temperatura
zapłonu oraz niewybuchowość.7 Jednakże z uwagi na ich toksyczność,
kumulowanie się w łańcuchu pokarmowym oraz złą biodegradowalność,
wprowadzono zakaz stosowania tych olejów w przemyśle elektrotechnicznym.8
Obecnie dużym problemem jest neutralizacja istniejących zapasów oraz olejów
zużytych,
stosowanych
w
wycofanych
z
eksploatacji
urządzeniach
elektroenergetycznych. W związku z tym, że oleje PCB nie ulegają naturalnemu
rozkładowi konieczna jest zatem budowa specjalnych wysokotemperaturowych
urządzeń pozwalających na unieszkodliwienia olejów syntetycznych.9
Po wprowadzeniu zakazu stosowania olejów syntetycznych PCB,
alternatywnymi dla oleju mineralnego cieczami stały się oleje silikonowe. Oleje
silikonowe charakteryzowały się wysoką temperaturą zapłonu (ponad 240°C) oraz
stosunkowo niską temperaturą krzepnienia (około -50°C). Ponadto, ich lepkość nie
była tak zależna od temperatury, jak lepkość oleju mineralnego. Jednakże
ograniczenie w ich powszechnym zastosowaniu stanowi ich bardzo wysoka cena.10

T.V. Oommen, Vegetable oils for liquid-filled transformers, „IEEE Electrical Insulation Magazine” 2002,
nr 1, t. 18, s. 6-11
5
G. Dombek, Z. Nadolny, P. Przybyłek, Porównanie estrów naturalnych i olejów mineralnych
w aspekcie wykorzystania w transformatorach energetycznych wysokich napięć, „Poznan University
of Technology Academic Journals. Electrical Engineering” 2013, nr 74, s. 151-158
6
N. Berger, M. Randoux, G. Ottmann, P. Vuarchex, Review on insulating liquids, „Electra” 1997, nr 171,
s. 33-56
7
J. Kędzia, Zagrożenia izolacji transformatorów energetycznych wywołane elektryzacją statyczną.
Opole 1999, s. 59-62
8
Z. Celińśki, Materiałoznawstwo elektrotechniczne. Warszawa 2005, s. 246
9
Z. Celińśki, Materiałoznawstwo…, op. cit.
10
Z. Celińśki, Materiałoznawstwo…, op. cit.; B. Florkowska, J. Furgł, M. Szczerbiński, R. Włodek,
P. Zydroń, Materiały elektrotechniczne, Podstawy teoretyczne i zastosowania. Kraków 2010, s. 145
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Kilkanaście lat temu pojawiła się koncepcja wykorzystania w transformatorach
estrów. Terminem estry określa się grupę organicznych związków chemicznych,
wytworzonych w wyniku reakcji alkoholi i kwasu tłuszczowego. Ze względu na
pochodzenie surowców, z których wytwarzane są ciecze elektroizolacyjne,
rozróżnia się estry naturalne i estry syntetyczne.11 Estry naturalne i estry
syntetyczne, w odróżnieniu od oleju mineralnego, charakteryzują się bardzo
dobrymi właściwościami cieplnymi, wysokim współczynnikiem biodegradowalności,
a także wysoką temperaturą zapłonu i palenia się, co sprawia że są one cieczami
trudnopalnymi.12 Obecnie wykorzystanie estrów naturalnych i syntetycznych, ze
względu na ich wysoką cenę oraz nie do końca rozpoznane właściwości, ogranicza
się prawie wyłącznie do transformatorów rozdzielczych, instalowanych
w obszarach gęsto zaludnionych lub szczególnego zagrożenia pożarowego.13 Na
rysunku 1 przedstawiono liczbę transformatorów dystrybucyjnych na świecie,
będących w eksploatacji, wypełnionych estrami naturalnymi. Począwszy od 2003
roku, gdy w eksploatacji było około 5000 tychże transformatorów, zauważalny jest
diametralny wzrost ich liczby – blisko 300 000 tysięcy w roku 2009.14 Od niedawna
obserwuje się tendencje do stosowania estrów naturalnych i syntetycznych
w transformatorach energetycznych. Jednakże ich wykorzystanie ogranicza
się głównie do sytuacji, w których wymagany jest wysoki poziom ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Rysunek nr 1: Liczba transformatorów dystrybucyjnych na świecie wypełnionych
estrami naturalnymi w poszczególnych latach

Źródło: CIGRE Working Group A2.35 Experience in service with new insulating
liquids, “CIGRE Brochure” 2010, nr 436, s. 8

CIGRE Working Group A2.35, Experiences in service with new insulatings liquids, “CIGRE Brochure”
2010, nr 436, s. 6-8
G. Dombek, Z. Nadolny, P. Przybyłek, Porównanie estrów naturalnych…, op. cit.; G. Dombek,
Z. Nadolny, Measurements of the selected thermal properties of insulating liquids used in the high
voltage power transformers, „Computer Applications in Electrical Engineering” 2013, nr 11, s. 189-198
13
CIGRE Working Group A2.35, Experiences in…, op. cit.
14
Ibidem
11

12
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Bezpieczeństwo pożarowe
Szerokie zainteresowanie zastosowaniem estrów naturalnych i syntetycznych,
w miejsce stosowanych dotąd olejów mineralnych, wynika przede wszystkim
z chęci minimalizacji zagrożenia pożarowego oraz przeciwdziałania skutkom
związanym
z
ewentualnym
uszkodzeniem
lub
awarią
urządzenia
elektroenergetycznego.
Rozpatrując
zmniejszenie
zagrożenia
pożarowego,
wynikającego
z zastąpienia oleju mineralnego estrami syntetycznymi lub estrami naturalnymi,
należy uwzględnić przede wszystkim temperaturę zapłonu, palenia, samozapłonu
i wartość opałową nowej cieczy elektroizolacyjnej. W tabeli nr 1 przedstawiono
właściwości przeciwpożarowe oleju mineralnego, estrów syntetycznych oraz
estrów naturalnych, wykorzystywanych jako izolacja w transformatorach.
Analizując przedstawione informacje można zauważyć, że estry naturalne,
w odniesieniu do olejów mineralnych, charakteryzują się ponad dwukrotnie
większą temperaturą zapłonu i palenia. Z kolei temperatura zapłonu i palenia
estrów syntetycznych jest blisko dwukrotnie większa od temperatury zapłonu
i temperatury palenia olejów mineralnych. Ponadto, temperatura samozapłonu
estrów syntetycznych jest blisko o 160°C większa od temperatury samozapłonu
olejów mineralnych. Istotna jest tu również wartość opałowa cieczy
elektroizolacyjnej. Znacznie niższa temperatura zapłonu olejów mineralnych była
w przeszłości niejednokrotnie przyczyną wybuchu i pożaru transformatora.
Skutkiem tego były m.in. duże straty materialne, skażenie gleby i wody oraz wzrost
zagrożenia dla ludzi i personelu technicznego. Ponadto, nie bez znaczenia
są tu znaczne koszty związane z wysoką ceną transformatora zakupionego
w trybie awaryjnym. W całościowym obrazie kosztów należy również uwzględnić
koszty związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej i odszkodowaniami
za jej niedostarczenie. Zastosowanie estrów naturalnych lub syntetycznych
jako cieczy elektroizolacyjnej w transformatorach energetycznych wpłynęłoby na
bezpieczeństwo użytkowania urządzenia, wykluczając tym samym możliwość
pożaru transformatora i podnosząc poziom bezpieczeństwa.
Tabela nr 1: Właściwości przeciwpożarowe oleju mineralnego, estrów syntetycznych
oraz estrów naturalnych wykorzystywanych jako izolacja w transformatorach
Olej
Estry
Estry
mineralny syntetyczne
naturalne
Temperatura zapłonu [°C]
148
275
330
Temperatura palenia [°C]
170
322
360
Temperatura samozapłonu [°C]
280
438
brak danych
Wartość opałowa [MJ/kg]
45
32
35
Klasyfikacja palności
O
K3
K2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CIGRE Working Group A2.35 Experience
in service with new insulating liquids, “CIGRE Brochure” 2010, nr 436, s. 11; J. Fleszyński,
Właściwości olejów roślinnych w aspekcie zastosowania w transformatorach
energetycznych, „Międzynarodowa konferencja transformatorowa Transformator ‘11” 2011,
s. 4.1/1-4.1/9
Właściwość

Spośród zestawionych w tabeli nr 1 cieczy wykorzystywanych jako izolacja
w transformatorach największą wartością opałową charakteryzuje się olej
mineralny (45 MJ/kg). Wartość opałowa estrów syntetycznych i estrów naturalnych
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wynosi odpowiednio 32 MJ/kg i 35 MJ/kg. Warto również wspomnieć, iż w czasie
palenia estrów syntetycznych i naturalnych wydzielany jest nietoksyczny,
stosunkowo mało gęsty dym.
Na podstawie wyżej opisanych wartości temperatury zapłonu oraz wartości
opałowej cieczy elektroizolacyjnych, w oparciu o odpowiednią normę,15 ustala się
klasyfikację palności. Ciecze, których temperatura palenia jest mniejsza bądź
równa 300°C oznacza się literą O, z kolei ciecze których temperatura palenia jest
większa od 300°C oznacza się literą K. Cyfry od 1 do 3 oznaczają wartość
opałową: 1 (≥ 42 MJ/kg), 2 (≤ 42 MJ/kg i ≥ 32 MJ/kg), 3 (< 32 MJ/kg). W aspekcie
bezpieczeństwa pożarowego zalecane jest korzystanie z płynów mniej
łatwopalnych oznaczanych literą K. Zaletami, jakie płyną z korzystania z cieczy
mniej łatwopalnych, są przede wszystkim brak ryzyka pożarowego w przypadku
poważnych usterek elektrycznych oraz niska toksyczność dymu.16
W aspekcie ostatnich awarii transformatorów energetycznych firmy
ubezpieczeniowe stają się coraz bardziej świadome wpływu właściwości cieczy
elektroizolacyjnych, wypełniających wnętrze transformatorów, zmuszając tym
samym ich właścicieli do okresowych pomiarów tychże właściwości. Na tej
podstawie określany jest poziom ewentualnego zagrożenia awarią urządzenia
elektroenergetycznego. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia obszarów,
w których ogień pochodzący z płonącego transformatora stanowi potencjalne
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz okolicy.
Ochrona środowiska
Bezpieczeństwo środowiska naturalnego związane jest bezpośrednio
z biodegradowalnością oraz toksycznością stosowanych cieczy elektroizolacyjnych. Biodegradowalność cieczy elektroizolacyjnych wynika bezpośrednio
z ich budowy.
Oleje mineralne pozyskiwane są w wyniku destylacji ropy naftowej, której
zasoby ulegają znaczącemu wyczerpaniu. Z kolei ropa naftowa jest mieszaniną
nasyconych
węglowodorów
parafinowych,
nasyconych
węglowodorów
naftenowych oraz nienasyconych węglowodorów aromatycznych. Wyróżnia się
trzy rodzaje ropy naftowej, różniące się przede wszystkim składem: parafinowa,
mieszana i naftenowa. Oleje transformatorowe mogą być produkowane
ze wszystkich wymienionych rodzajów ropy.17
Estry naturalne uzyskiwane są z olejów roślinnych, pochodzących
z odnawialnych zasobów roślin. Do ich wytwarzania wykorzystuje się nasiona,
kiełki, owoce oraz inne surowce roślin oleistych.18 Ze względu na koszty,
dostępność surowców oraz pożądane właściwości elektryczne, do zastosowań
elektrycznych najczęściej wykorzystuje się estry naturalne, produkowane z oleju
sojowego, rzepakowego oraz słonecznikowego. Struktura estrów naturalnych
opiera się na szkielecie glicerolu łączącym trzy naturalnie występujące grupy
kwasów tłuszczowych (rysunek nr 2).19

15

IEC 61039, Classification of insulation liquids
CIGRE Working Group A2.35, Experiences in…, op. cit.
17
B. Florkowska, J. Furgł M. Szczerbiński, R. Włodek, P. Zydroń, Materiały…, op. cit.
18
J. Fleszyński, Właściwości olejów roślinnych…, op. cit.
19
CIGRE Working Group A2.35, Experiences in…, op. cit.
16
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Rysunek nr 2: Struktura estrów naturalnych

Źródło: CIGRE Working Group A2.35 Experience in service with new insulating
liquids, “CIGRE Brochure” 2010, nr 436, s. 11

Estry syntetyczne, w odróżnieniu od estrów naturalnych, wytwarzane są
z substancji chemicznych. Uzyskiwane są w wyniku reakcji poliolu (cząsteczka
z więcej niż jedną alkoholową grupa funkcyjną) z syntetycznymi lub naturalnymi
kawasami karboksylowymi (rysunek nr 3). Pozwala to na wytworzenie struktury,
w której kilka grup kwasów przyłączone są do centralnej struktury poliolu.
Do produkcji estrów syntetycznych wykorzystuje się przeważnie kwasy nasycone
(bez podwójnych wiązań), przez co uzyskuje się stabilną strukturę chemiczną.20
Rysunek nr 3: Struktura estrów syntetycznych

Źródło: CIGRE Working Group A2.35 Experience in service with new insulating
liquids, “CIGRE Brochure” 2010, nr 436, s. 11

Na rysunku nr 4 przedstawiono zależność stopnia biodegradowalności oleju
mineralnego, estrów syntetycznych i estrów naturalnych w zależności od czasu.
Biodegradowalność jest odzwierciedleniem stopnia i czasu, w którym ciecz jest
metabolizowana przez drobnoustroje naturalnie występujące w glebie lub
w wodzie, w przypadku gdyby doszło do wycieku cieczy z kadzi transformatora.21
Analizując przedstawione informacje można zauważyć, że po około 15 dniach
biodegradowalność estrów naturalnych osiąga poziom około 90%, a estrów
syntetycznych około 75%, podczas gdy biodegradowalność olejów mineralnych
wynosi niespełna 9%. Jak zatem widać estry naturalne i estry syntetyczne, ze
względu na swoją budowę, znacznie przewyższają oleje mineralne pod względem
stopnia biodegradowalności, zapewniając tym samym wysoki stopień ochrony
przed skażeniem ziemi i wody.22

CIGRE Working Group A2.35, Experiences in…, op. cit.
Ibidem
22
K. Longva, Natural ester distribution transformers; improved reliability and environmental safety,
“Nordic Insulation Symposium” 2005, s. 293-295; T.V. Oommen, Vegetable oils…, op. cit.
20
21
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Rysunek nr 4: Zależność stopnia biodegradowalności poszczególnych cieczy
elektroizolacyjnych w zależności od czasu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CIGRE Working Group A2.35 Experience
in service with new insulating liquids, “CIGRE Brochure” 2010, nr 436, s. 18

Podsumowanie
W obecnych czasach zmiany świadomości społecznej wymuszają
proekologiczne podejście do każdego rodzaju urządzenia elektrycznego, w tym
transformatorów energetycznych. W związku z tym współczesne trendy dążą do
poszukiwań rozwiązań pozwalających na poprawę właściwości środowiskowych
urządzeń elektroenergetycznych.
Wymagania, jakie stawia się cieczom elektroizolacyjnym w zakresie ochrony
środowiska i bezpieczeństwa pożarowego, skłaniają użytkowników urządzeń
elektroenergetycznych do poszukiwania alternatywnych dla oleju mineralnego
cieczy elektroizolacyjnych. Obecnie cieczami, które spełniają te wymagania są
estry naturalne i syntetyczne. Wyróżniają je przede wszystkim ich bardzo dobre
właściwości środowiskowe i przeciwpożarowe, do których zalicza się ich bardzo
dobra biodegradowalność, mała toksyczność oraz wysokie temperatury palenia
i zapłonu. W przypadku estrów naturalnych istotnym w przyszłości czynnikiem
może okazać się ich łatwość pozyskiwania, związana z źródłami odnawialnymi.
Porównując
właściwości
cieczy
elektroizolacyjnych
w
kontekście
zastosowania w transformatorach energetycznych, należy zwrócić uwagę również
na właściwości elektryczne analizowanych cieczy. Uwzględniając jedynie
właściwości przeciwpożarowe i środowiskowe cieczy elektroizolacyjnych
najkorzystniej wypadają estry syntetyczne i naturalne, gdyż zapewniają wysoki
poziom bezpieczeństwa pożarowego i nie stanowią praktycznie zagrożenia dla
środowiska naturalnego. W związku z tym, w miejscach o restrykcyjnych
przepisach w zakresie ochrony środowiska (pobliże rzek, jezior, parków
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narodowych, itp.) oraz w miejscach o podwyższonym ryzyku pożarowym (centra
handlowe, duże skupiska ludności) transformatory wypełnione estrami mogą
stanowić istotną alternatywę dla jednostek napełnianych olejem mineralnym.
Streszczenie
W artykule przeanalizowano ciecze elektroizolacyjne, wykorzystywane jako
izolacja w transformatorach energetycznych, pod względem bezpieczeństwa
pożarowego transformatorów. Analizowanymi cieczami były olej mineralny oraz
alternatywne ciecze elektroizolacyjne, do których zalicza się estry syntetyczne oraz
estry naturalne. Przedstawione ciecze porównano pod względem minimalizacji
zagrożenia pożarowego oraz skutków związanych z awarią transformatora
i wyciekiem cieczy elektroizolacyjnej. Przedstawiony został również wpływ
poszczególnych cieczy elektroizolacyjnych na środowisko naturalne.
Summary
The article analyzes insulating liquids used as insulation in power
transformers in terms of fire safety of these transformers. Analyzed liquids were
mineral oil and alternative insulating liquids, which include synthetic esters and
natural esters. Presented liquids were compared in terms of minimizing fire hazard
and consequences associated with the failure of transformer and the leakage
of insulating liquid. The influence of individual insulating liquids on the environment
was also presented.
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Wprowadzenie
Awarie dużych transformatorów energetycznych nierzadko kończą się
trudnym do ugaszenia pożarem. Wiele z tych uszkodzeń wiązało się
z przyspieszoną degradacją układu izolacyjnego, której przyczyną lub
następstwem była wysoka aktywność różnego rodzaju wyładowań niezupełnych
(wnz). Podstawową, stosowaną w Polsce, metodą diagnostyczną oceny stanu
układu izolacyjnego transformatorów energetycznych jest analiza gazów
rozpuszczonych w oleju (ang. DGA – dissolved gas analysis). Metoda ta jest
stosowana z uwagi na stosunkowo niskie koszty i brak wymogu wyłączenia
transformatorów. Metoda DGA umożliwia jedynie wykrycie obecności wnz
w układzie izolacyjnym, dlatego ich analiza wymaga zastosowania innych metod
pomiarowych – najlepiej również niewymagających wyłączania transformatora
z ruchu.1
Możliwość precyzyjnego wyznaczania miejsca występowania defektu
zdecydowanie usprawniłaby proces diagnostyki transformatorów. Problematyka
detekcji, identyfikacji i lokalizacji źródeł wnz stanowi obiekt szeroko prowadzonych
prac badawczych. Ich celem, w głównej mierze, jest rozwój oraz poprawa
dokładności i wiarygodności aktualnie stosowanych technik diagnostyki
i monitoringu transformatorów energetycznych opartych na detekcji zjawiska wnz.
W poprzednich artykułach [Polak, et al., Lokalizacja źródeł wyładowań
niezupełnych przy użyciu matrycy przetworników (2014) oraz Polak, et al.
Lokalizacja wyładowań niezupełnych przy użyciu matryc sensorowych (2014)]
autorzy zaprezentowali koncepcję, zakładającą zastosowanie techniki matryc
sensorowych do oszacowania kierunku nadejścia sygnału (ang. DOA – Directionof-Arrival) emisji akustycznej, bądź impulsu elektromagnetycznego generowanego
przez wnz wewnętrzne. Niniejszy artykuł poszerza dotychczas zaprezentowane
rozwiązania o zastosowanie algorytmów kształtowania wiązki, takich jak klasyczny
Dealy-and-Sum (DAS) oraz superkierunkowy MVDR (ang. Minimum Variance
Distortionless Response). Algorytmy te charakteryzują się mniejszą złożonością

1

W. Sikorski, W. Ziomek, Detection, Recognition and Location of Partial Discharge Sources Using
Acoustic Emission Method (Chapter 3), Acoustic Emission, (2012); W. Sikorski, K. Siodla,
H. Moranda, W. Ziomek, Location of Partial Discharge sources in Power Transformers Based
on Advanced Auscultatory Technique, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol.
19, Issue 6, (2012), s. 1948-1956; S. Markalous, S. Tenbohlen, K. Feser, Detection and location
of partial discharges in power transformers using acoustic and electromagnetic signals, IEEE
Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 15, Issue 6, 2008, s. 1576-1583
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obliczeniową w stosunku do wysokorozdzielczych algorytmów estymacji kierunku
nadejścia sygnału, jak również brakiem konieczności znajomości liczby
lokalizowanych wnz, co jest wymagane w przypadku algorytmów takich jak MUSIC.
We wspomnianych wcześniej pracach znalazły się również podstawy działania
i założenia teoretyczne matryc sensorowych o aperturze (konfiguracji
geometrycznej) liniowej i prostokątnej, dlatego w niniejszym artykule zdecydowano
się na pominięcie tego zagadnienia.2
Istotnym problemem, poza degradacją izolacji głównej (wewnętrznej), są
także wady konstrukcyjne lub montażowe napowietrznych elementów
transformatora energetycznego (np. wadliwe połączenia części stykowych), które
mogą być przyczyną wystąpienia wyładowań zewnętrznych (np. ulotowych).
Problem dotyczy zarówno nowych jednostek, gdzie podczas prób odbiorczych,
w wyniku złego ekranowania pola elektromagnetycznego, na ostro zakończonych
elementach może pojawić się ulot, jak i będących w ruchu, gdzie na zabrudzonej
powierzchni izolatorów przepustowych również mogą pojawiać się wyładowania.3
W dalszej części artykułu przedstawione zostały wyniki rekonesansowych
badań, dotyczących lokalizacji wyładowań ulotowych, przeprowadzonych przy
pomocy autorskiego układu pomiarowego.
Algorytmy kształtowania wiązki
Lokalizacja źródeł akustycznych jest jednym z najważniejszych zastosowań
wielosensorowych
systemów
akustycznych
(w
szczególności
matryc
mikrofonowych). W większości wypadków lokalizacja źródła rozpoczyna się od
wyznaczenia kierunku (lub kierunków), z którego dociera do matrycy mikrofonowej
dźwięk (ang. direction of arrival, DOA). W przypadku użycia więcej niż dwóch
mikrofonów, wyznaczyć można DOA dla każdej grupy mikrofonów. Następnie, przy
użyciu omówionych w tym rozdziale metod, określić można położenie źródła.
Aby określić kierunek, z którego docierają do odbiornika sygnały, konieczne
jest wykorzystanie odbiornika kierunkowego (na tej zasadzie działa radar) lub kilku
odbiorników. Pierwsza metoda nie jest właściwa dla lokalizacji szybko
występujących wnz, gdyż w danym momencie radar może być skierowany tylko
w jednym kierunku. Natomiast drugie rozwiązanie, polegające na szacowaniu
kierunku na podstawie różnic w czasie dotarcia sygnału do poszczególnych
sensorów, umożliwia natychmiastowe wykrycie kierunku, z którego docierają
dźwięki. Technika ta wymaga jednak użycia co najmniej dwóch sensorów.
Wyjściową koncepcją określania kierunku nadejścia sygnału przy pomocy
algorytmów kształtowania wiązki jest fizyczne ustawienie matrycy w zadanym
kierunku i pomiar mocy sygnału wyjściowego. Kierunek nadchodzenia dźwięku
określa się jako kąt, dla którego moc wyjściowa techniki kształtowania wiązki

2

3

F. Polak, W. Sikorski, K. Siodła, Lokalizacja źródeł wyładowań niezupełnych przy użyciu matrycy
przetworników, Poznan University of Technology Academic Journals, Issue 78. Poznań 2014, s. 157166; F. Polak, W. Sikorski, K. Siodła, Lokalizacja źródeł wyładowań niezupełnych przy użyciu matryc
sensorowych, Przegląd Elektrotechniczny, nr 10/2014, s. 74-77
Z. Szczepański, Z. Lechowski, A. Rosicki, J. Wodziński, Układy izolacyjne urządzeń
elektroenergetycznych. Warszawa 1978; Z. Flisowski, Technika wysokich napięć. Warszawa 2006
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przyjmuje wartość maksymalną (dla jednego źródła dźwięku) lub wartości
maksymalne (dla kilku źródeł). W momencie, gdy matryca ustawiona jest na wprost
źródła sygnału można zaobserwować najwyższą wartość mocy wyjściowej.4
Poprzez odpowiednie zaprojektowanie tzw. „wektora sterującego”, możliwe
jest elektroniczne wysterowanie matrycy w zadanym kierunku. W celu otrzymania
sygnału wyjściowego y(f,t), wykorzystywana jest liniowa zależność między
sygnałami odebranymi przez poszczególne elementy matrycy. W celu otrzymania
sygnału wyjściowego, dodaje się sygnały mikrofonowe z zespolonymi wartościami
wektorów wagowych w(f,t), gdzie indeks f oznacza częstotliwość a indeks
t oznacza czas. Sygnał wyjściowy dla wiązki skierowanej w kierunku  można
otrzymać korzystając z zależności:
y ( f , t )  w ( f , t ,  ) H x( f , t ) .

Całkowita uśredniona moc wyjściowa z kierunku
czasowych wynosi:

P( w ) 

1
KN

N

K


n 1 k 1

y( f k , tn ) 
2

1
KN

N

K


n 1 k 1

(1)



dla N przedziałów

ˆ x x w . (2)
w H x( f k , tn ) x H ( f k , tn ) w  w h R

W powyższym wzorze K i N oznaczają liczbę prążków częstotliwości i liczbę
ramek w krótkiej tranformacie Fouriera (ang. Short Time Fourier Transform, STFT),
a Rxx jest estymowaną macierzą kowariancji odebranego sygnału, obliczaną ze
wzoru:

ˆ xx  1
R
KN

N

K


n 1 k 1

x ( f k , t n ) x H ( f k , t n ) .(3)

Wzór (2) przedstawia ogólne równanie mocy wyjściowej otrzymanej na drodze
kształtowania wiązki. W zależności od sposobu obliczenia wektorów wagowych w,
otrzymujemy różne metody kształtowania wiązki.
W konwencjonalnym algorytmie kształtowania wiązki Delay-and-Sum (DAS)
we wzorze (2) wartość w=a(θ), gdzie θ jest wartością kąta w obszarze obserwacji
kierunkowej M-elementowej matrycy. Tablica wektorów sterujących a(θ) jest
definiowana dla dowolnego kąta obserwacji θ jako
a( )  [1 e ji
gdzie



4

e j 2 i

 e j ( M 1) i ]T ,

2f c
2
 sin   
 sin  .
c


(4)

(5)

Zhizhang Chen, Gopal Gokeda, Yiqiang Yu, Introduction to Direction-of-Arrival Estimation. Norwood
2013
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Dla każdego kąta skanowania θ, średnia moc wyjściowa P(θ) w krótkim
przedziale czasowym jest obliczana ze wzoru (2). Można wykazać, że gdy θ=θi
(czyli dla kąta nadejścia sygnału pochodzącego od i-tego źródła) moc wyjściowa
P(θ) osiąga maksymalną wartość.
W praktycznych obliczeniach metodą DAS wektor wagowy w(θ)=a(θ) jest
zdefiniowany jako:

w( ) 

a( )

a H ( )a( )

.

(6)

Wstawiając równanie (6) do równania (2) otrzymuje się wzór na moc P(θ):

P( )  PCON ( ) 

ˆ xxa( )
a H ( )R
.
a H ( )a( )

(7)

Wektor wagowy (6) może być interpretowany jako filtr przestrzenny DAS i jest
on dopasowany do sygnałów docierających do przetworników w celu eliminacji
zakłóceń. Sygnałom odebranym przez wszystkie elementy sensorowe nadawane
są wagi zawarte w wektorze w. Wartość wagi zależy od opóźnienia czasowego,
występującego podczas docierania sygnału do kolejnych elementów matrycy.
Kierunek nadejścia sygnału wyznaczany jest na podstawie wskazania sygnału
o najwyższej wartości mocy.
Inną metodą kształtowania wiązki, umożliwiającą osiągnięcie jej większej
kierunkowości, jest algorytm Capona, inaczej nazywany (w literaturze o tematyce
akustycznej) filtrem MVDR (ang. Minimum Variance Distortionless Response).
W algorytmie tym minimalizowana jest moc sygnału wyjściowego, zdefiniowana
przez funkcję (2), z zastrzeżeniem, że wHa(θ) = 1. Tak więc minimalizowana jest
moc sygnału szumu na wyjściu metody kształtowania wiązki, jednocześnie
zachowując ustaloną jednostkową wartość wzmocnienia w kierunku θ. Optymalna
wartość w może być wyznaczona np. za pomocą mnożników Lagrange’a, co daje:

w( ) 

1
Rˆ xx
a( )
.
H
1
a ( )Rˆ xx
a( )

(8)

Podstawiając powyższą zależność do ostatecznej postaci wzoru (2),
otrzymujemy:5

P(θ ) 

5

1
ˆ 1 a( ) .
a ( )R
xx
H

(9)

J. Bitzer, U. Simmer, Superdirective Microphone Arrays (Chapter 2), Microphone Arrays. Berlin
Heidelberg 2001, s. 19-38
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Wyniki badań
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem specjalnie w tym celu
zaprojektowanego układu pomiarowego, który szczegółowo opisany został
w [Polak, et al., Prototypowy układ pomiarowy do lokalizacji źródeł emisji
akustycznej – matryca mikrofonów].6
W celu sprawdzenia poprawności działania zaimplementowanych algorytmów
przeprowadzono szereg symulacji, w których wiernie odwzorowano wszelkie
parametry rzeczywistego układu. Wirtualna matryca składała się z 8 mikrofonów,
a odległość między nimi wynosiła 21 mm. Symulowanym sygnałem był biały
szum gaussowski, posiadający płaskie widmo częstotliwościowe. Zmienianym
parametrem był kąt nadejścia sygnału do matrycy (DOA). Poniżej przedstawiono
przykładowe charakterystyki, wyznaczone przy pomocy obydwu opisanych
wcześniej algorytmów formowania wiązki. Maksymalna wartość wykreślonej
charakterystyki wskazuje na oszacowany kąt nadejścia sygnału (zostało to
zobrazowane na rysunku 1).
W celu dokonania lokalizacji pozycji źródła dźwięku, stworzono dwie
jednakowe matryce czteromikrofonowe. Odległość między mikrofonami w każdej
z nich wynosiła 21 mm, natomiast same matryce ustawiono w odległości 40 cm od
siebie. Połowa odległości między matrycami została obrana jako początek układu
współrzędnych.
Rysunek nr 1: Wynik estymacji kierunku nadejścia sygnału do matrycy dla zadanych
kątów: (a) -70°, (b) 0°, (c) 70°
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F. Polak, W. Sikorski, K. Siodła, Prototypowy układ pomiarowy do lokalizacji źródeł emisji akustycznej
– matryca mikrofonów, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering,
Issue 84. Poznań 2015, s. 207-214
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Jak widać z wykresów, na rysunku 1 obydwa zastosowane algorytmy działają
poprawnie i spełniają swoją funkcję. W obu przypadkach wyznaczona wartość kąta
nadejścia sygnału pokrywa się z wartościami nastawianymi. Potwierdzają się
również założenia teoretyczne – charakterystyka uzyskana za pomocą algorytmu
MVDR jest „bardziej jednoznaczna”, niż ta uzyskana poprzez klasyczną metodę
DAS, szczególnie w przypadku skrajnych wartości.
Aby wyznaczyć współrzędne kartezjańskie źródła sygnału, należy umieścić
matrycę sensorową w co najmniej dwóch różnych miejscach (w efekcie tego
otrzymywane są co najmniej dwa różne kierunki nadejścia sygnału). W celu
ograniczenia czasu potrzebnego na wykonanie pomiarów oraz umożliwienia
dokonania pomiarów on-line (w czasie rzeczywistym), wykorzystuje się dwie
odległe matryce jednocześnie. Następnie wystarczy poprowadzić półproste (pod
wyznaczonymi kątami nadejścia sygnału) od punktów wyznaczających środek
matryc sensorowych w stronę źródła dźwięku. Wtedy współrzędne punktu
przecięcia się tych półprostych definiują położenie defektu. Obrazuje to rysunek 2.
Rysunek nr 2: Wyznaczona lokalizacja źródła dźwięku na podstawie dwóch
przecinających się półprostych poprowadzonych od środków matryc (punkty (1; 0) oraz
(1,4; 0)) pod estymowanymi kątami DOA
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W kolejnym etapie badań wykorzystano rzeczywiste matryce mikrofonowe
oraz generator dźwięku, który za pomocą głośnika emitował sygnał w postaci
białego szumu gaussowskiego. Na potrzeby artykułu przedstawiony zostanie jeden
scenariusz, w którym głośnik generujący sygnał dźwiękowy ustawiony był
w odległości 2 metrów na wprost matrycy, znajdującej się po prawej stronie.
Częstotliwość próbkowania wynosiła 96 kHz. Z pełnego przebiegu czasowego
wybierano okna czasowe o długości 2048 próbek (ok. 21 ms). W celu ograniczenia
złożoności obliczeniowej algorytmu, analizie poddawano od kilkunastu
do kilkudziesięciu okien czasowych, wybieranych z całego przebiegu z krokiem
100 ms, co odpowiadało łącznie 9600 próbkom. Każde okno czasowe analizowane
było dla 5 częstotliwości: od 7,5 kHz do 8,5 kHz z krokiem 0,25 kHz. W rezultacie
otrzymywano chmurę rozwiązań, w obszarze której można spodziewać się
zlokalizowanego źródła dźwięku.
Rysunek nr 3: Przykładowy wynik lokalizacji źródła dźwięku w postaci głośnika
emitującego sygnał w postaci białego szumu gaussowskiego

Tak jak wspomniano wcześniej, rzeczywiste współrzędne względne głośnika
emitującego sygnał dźwiękowy wynosiły (0,2;2). Dla obydwu algorytmów,
wszystkie wyznaczone współrzędne w osi OX nie odbiegały o więcej niż ±2 cm od
rzeczywistej wartości. W przypadku wyznaczania drugiej współrzędnej (Y),
otrzymano wyniki wahające się od 1,72 do 2,11 dla klasycznego algorytmu DAS
oraz od 1,85 do 2,31 dla algorytmu MVDR. Analogicznie, wartości średnie
lokalizacji wyniosły (0,193; 1,946) oraz (0,204; 2,057). Średnia wartość błędu
bezwzględnego lokalizacji nie przekroczyła 3,5%, co jest zadowalającym wynikiem
na tym etapie badań.
Ostatni etap badań obejmował próbę lokalizacji wyładowań ulotowych,
generowanych przez wysokonapięciowy układ „ostrze-płyta”. Parametry układu
oraz analizy sygnałów pozostały takie same, jak w przypadku badań
z wykorzystaniem generatora dźwięku. Źródło wyładowań ulotowych było w stałej
odległości w osi OY od układu pomiarowego (3 m), natomiast zmieniane było
położenie w osi OX (z krokiem 25 cm) – schematycznie przedstawiono to na
rysunku 4.
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Rysunek nr 4: Schematyczne przedstawienie sposobu wykonywania pomiarów

Poniżej przedstawiono wyniki lokalizacji źródła ulotu na podstawie sygnałów
odebranych przy pomocy zaprojektowanego układu pomiarowego. W przypadku,
gdy źródło wnz ustawione było na wprost układu, widocznych jest wiele rozwiązań
znacznie odbiegających od faktycznego położenia. Rozrzut w osi OX wyniósł
±15 cm, natomiast w osi OY otrzymano rozwiązania różniące się nawet
o 3 m, co wynika z zachodzenia na siebie części wspólnych obu elipsoid. Niemniej
jednak chmura rozwiązań wskazuje na właściwą lokalizację (rys. 5).
Rysunek nr 5: Wynik lokalizacji źródła wyładowań niezupełnych (ulotu). Rzeczywiste
współrzędne źródła: (0;3)

Zdecydowano się na przedstawienie wyników tylko dla zmiany położenia
źródła w jednym kierunku, gdyż symulacje pokazują, że algorytmy działają
poprawnie w obie strony (ujemną i dodatnią). Na potrzeby artykułu, dodatkowo
ograniczono się tylko do zaprezentowania wyników charakterystycznych.
Zadowalające wyniki można było obserwować do odległości ok. 1,5 m wzdłuż
osi OX.
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Rysunek nr 6: Wynik lokalizacji źródła wyładowań niezupełnych (ulotu). Rzeczywiste
współrzędne źródła: (-1,5;3)

Tak duża niedokładność spowodowana jest przecięciem się dwóch prostych
oraz może być efektem względnie wysokiego tłumienia dla kąta ±30° na
charakterystyce kierunkowej matrycy (rys. 7).
Rysunek nr 7: Teoretyczna charakterystyka kierunkowa matrycy czteromikrofonowej
(o odległości między mikrofonami 21 mm) dla wybranych częstotliwości
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Dalsze wyniki charakteryzowały się większą dokładnością niż w przypadku
pomiaru, gdy współrzędne źródła wynosiły (-1,5;3), jednak wciąż wyraźnie
mniejszą niż dla współrzędnych X zawierających się od 0 do 1,25. Ten fakt również
można tłumaczyć kształtem charakterystyki kierunkowej zastosowanych matryc:
między kątem 30° a 60° obserwuje się lokalne zwiększenie czułości (w porównaniu
do kąta 30°) w postaci listka bocznego, jednak w wyraźnie mniejszym stopniu niż
dla listka głównego. Dla współrzędnych źródła (-2,25;3) rozwiązania najbliższe
rzeczywistemu miały współrzędne (-1,38;3,39) w przypadku klasycznego DAS
i (-1,52; 3,60) dla algorytmu MVDR.
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Rysunek nr 8: Wynik lokalizacji źródła wyładowań niezupełnych (ulotu). Rzeczywiste
współrzędne źródła: (-2,25;3.)

Podsumowanie
W artykule opisane zostały dwa algorytmy kształtowania wiązki sygnału –
klasyczny algorytm DAS oraz MVDR, które następnie zostały wykorzystane
w celach oszacowania kierunku nadejścia sygnału do matryc wielomikrofonowych,
a w następstwie określenia współrzędnych źródła sygnału. Artykuł prezentuje
również wyniki rekonesansowych prac badawczych z wykorzystaniem autorskiego
układu pomiarowego.
Przeprowadzone badania przede wszystkim potwierdzają możliwość
zastosowania technologii matryc sensorowych, wspieranych zaawansowanymi
algorytmami kształtowania wiązki sygnału, do określania kierunku nadejścia
sygnału dźwiękowego. Stosując dwie matryce wielomikrofonowe, estymujące
jednocześnie dwa kąty nadejścia sygnału, możliwe jest wyznaczenie
współrzędnych względnych źródła sygnału (w stworzonym oprogramowaniu
przyjęto, że punkt (0;0) znajduje się w połowie odległości między matrycami).
Zaleca się wykonywanie pomiarów w sytuacji, gdy badany obiekt znajduje się
w obszarze wspólnym listków głównych dwóch matryc (rys. 9) – można nazwać
to obszarem roboczym.
Do zalet proponowanej metody można zaliczyć:
 wynik lokalizacji zawsze otrzymywany jest we współrzędnych
kartezjańskich;
 dokładność lokalizacji zależy od tego, jak gęsto rozmieszczone są kąty
z których może nadchodzić dźwięk;
 procedura pomiarowa jest szybka i nieskomplikowana.
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Rysunek nr 9: Poglądowe
wykorzystywanych w doświadczeniu

przedstawienie

obszaru

roboczego

dla

matryc

Obszar roboczy

Streszczenie
Defekty wysokonapięciowego układu izolacyjnego mogą stanowić źródła
wyładowań niezupełnych (wnz), które są jedną z głównych przyczyn uszkodzeń
transformatorów energetycznych. Awarie takie powodują duże straty ekonomiczne
spowodowane np. przerwą w dostawie energii elektrycznej. Z punktu widzenia
bezpieczeństwa energetycznego, istotnym zagadnieniem jest odpowiednio
wczesne wykrywanie i lokalizowanie tych defektów.
W pracy przedstawiono innowacyjną koncepcję układu pomiarowego do
lokalizacji wnz, wykorzystującego technikę matryc sensorowych i algorytmy
kształtowania wiązki. Na potrzeby artykułu zaprezentowano wyniki lokalizacji
wyładowań, występujących w zewnętrznym układzie izolacyjnym transformatora
(izolatory przepustowe), przy pomocy matrycy wielomikrofonowej. Do wyznaczania
kierunku nadejścia sygnału zostały wykorzystane dwa algorytmy kształtowania
wiązki – klasyczny Delay-and-Sum (DAS) oraz Capona (inaczej MVDR – ang.
Minimum Variance Distortionless Response).
Summary
High-voltage insulation system defects may be the source of partial
discharges (PD) and are one of the main causes of failures of large power
transformers. These failures may lead to substantial economic losses, caused by
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e.g. breaks in power supply. Concerning energy security, it is important to quickly
detect and localise such defects.
This paper presents an innovative concept of a measurement system for PD
localization which relies on direction of arrival estimation using a sensor array. In
this paper, external discharges are localized from signals recorded using an array
of microphones. For direction of arrival estimation, conventional Delay-and-Sum
(DAS) and Minimum Variance Distortionless Response (MVDR) beamforming
techniques are applied.
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Instytut Elektroenergetyki
NATURALNE I SZTUCZNE POLE ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE NA ZIEMI

1. Naturalne pole elektryczne i magnetyczne na Ziemi
1.1. Wprowadzenie
Od zarania dziejów naturalne pola elektryczne i magnetyczne towarzyszą
człowiekowi i innym organizmom żywym. W toku ewolucji człowiek zdążył je
w wystarczający sposób zaakceptować do tego stopnia, że stały się one
nieodzowną częścią jego naturalnego środowiska. Istnieją dowody na to, że
brak naturalnego pola powoduje dolegliwości porównywalne do tych, jakie
są odczuwane na skutek oddziaływania sztucznego pola elektrycznego
i magnetycznego o dużym natężeniu. Sytuacja taka została zarejestrowana
w przypadku kosmonautów przebywających stosunkowo długi okres poza Ziemią,
u których występowały zaburzenia snu, pobudliwość czy wzrost ciśnienia krwi.1
W skład naturalnego pola elektrycznego i magnetycznego, występującego
na Ziemi, wchodzi między innymi pole statyczne Ziemi, pole impulsowe
mające swe źródło w wyładowaniach atmosferycznych oraz promieniowanie
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości pochodzące ze Słońca i innych ciał
niebieskich.2
Pole statyczne Ziemi dzieli się na pola geoelektryczne i geomagnetyczne.
Pola te chronią Ziemię przed wiatrem słonecznym – strumieniem naładowanych
korpuskuł o bardzo dużej wartości energii, przepuszczając jedynie fale
elektromagnetyczne o długości z zakresu światła widzialnego oraz o długości kilku
centymetrów. Pole statyczne Ziemi nie indukuje w organizmach żywych prądu,
ponieważ, jak nazwa wskazuje, pole to jest stałe (lub prawie stałe), a człowiek
porusza się stosunkowo wolno. Można zatem stwierdzić, że człowiek nie odczuwa
oddziaływania pola statycznego Ziemi, ale jest mu ono prawdopodobnie niezbędne
dla jego prawidłowego rozwoju.3
1.2. Pole geoelektryczne
Na wysokości około 50 km nad powierzchnią Ziemi warstwa atmosfery jest
bardzo przewodząca i traktować ją można jako przewodnik. Warstwa ta, wraz
z Ziemią, tworzą zatem kulisty kondensator powietrzny o pojemności około
0,1 F i napięciu około 0,2 MV, w którym zgromadzona jest energia elektryczna.
1

R. Hauf, Influence of alternating electric field 50 Hz on human beings, Konferencja Biological effect
of electromagnetic fields. Bierutowice 1980
M. Łopucki, Ciśnienie perfuzji i stężenie białka całkowitego w płynie perfuzyjnym w badaniach
zrazika łożyska ludzkiego in vitro w warunkach oddziaływania zmiennego pola magnetycznego,
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oddziaływanie Pól Elektromagnetycznych na Środowisko
Rolnicze AGROLASER 2003. Lublin 2003; Ochrona od zakłóceń elektromagnetycznych i przepięć
instalacji elektrycznych, urządzeń elektronicznych i systemów informatycznych, kurs organizowany
przez Zakład Techniki Wysokich Napięć Politechniki Warszawskiej przy współpracy Polskiego
Komitetu Ochrony Odgromowej SEP oraz firmy OBO BETTERMAN Polska
3
H. Markiewicz, Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Warszawa 2002
2
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Wartość natężenia pola geoelektrycznego przy powierzchni Ziemi, według różnych
źródeł, mieści się w zakresie od 100 do 150 V/m w warunkach bezburzowej
pogody i maleje wraz ze wzrostem odległości od powierzchni Ziemi. Inaczej
sytuacja wygląda w czasie burzy lub tuż przed nią. Wówczas natężenie pola
geoelektrycznego może osiągnąć wartość nawet 20 kV/m.4
1.3. Pole geomagnetyczne
Źródłem pola geomagnetycznego są prawdopodobnie prądy konwekcyjne
w płynnych warstwach Ziemi, przyczyną których jest ciepło pochodzące
z jądra naszej planety. Natężenie pola geomagnetycznego Ziemi zależy od
równoleżnika, na którym dokonywany jest jego pomiar. Wartość natężenia pola
geomagnetycznego równa jest, według różnych źródeł, 1640 A/m na równiku oraz
5670 A/m na obu biegunach. W Polsce natężenie pola geomagnetycznego
ma wartość około 4850 A/m. Dla uproszczenia przyjmuje się, że natężenie pola
geomagnetycznego Ziemi równe jest na całym jej obszarze około 40 A/m.
Składowa pozioma natężenia pola geomagnetycznego skierowana jest od bieguna
południowego do północnego, natomiast składowa pionowa skierowana jest w dół
do powierzchni ziemi na półkuli północnej oraz w górę od powierzchni ziemi
na półkuli południowej.
Należy jednak dodać, że rozkład natężenia pola geomagnetycznego na
powierzchni Ziemi jest bardzo nierównomierny. Nierównomierność ta jest
niejednokrotnie tak wyraźna, że jej skutkiem są obszary o biegunowości przeciwnej
do biegunowości półkuli, na której obszary te występują.
Warto dodać, że istnieją dowody na cykliczną zamianę biegunów Ziemi.
Analiza skał dowodzi, że na przełomie ostatnich 71 milionów lat pole
geomagnetyczne zmieniało swój kierunek na przeciwny 171 razy (średnio co 415
tysięcy lat). Ostatnia taka zamiana miała miejsce 780 tysięcy lat temu. Istotną
informacją jest fakt, że zamiana biegunów nie zachodzi nagle. Średnio trwa ona
kilka tysięcy lat. Towarzyszy jej w pierwszej fazie stopniowe osłabianie pola, aż do
jego zaniku, a następnie jego wzmacnianie do stanu pierwotnego, lecz
o przeciwnej biegunowości. Jak można się domyślać, okres zamiany biegunów
naszej planety może się okazać bardzo zgubny dla organizmów żywych, ponieważ
powierzchnia Ziemi będzie wówczas bardziej narażona na zabójcze oddziaływanie
promieniowania kosmicznego, a jak wiadomo pole magnetyczne Ziemi chroni
jej powierzchnię przed zgubnym oddziaływaniem promieniowania kosmicznego.
Według bardzo szacunkowych obliczeń stwierdzono, że zachorowalność na
nowotwory skóry wzrośnie w tym czasie dwukrotnie5
Pole magnetyczne naszej planety nie jest wyjątkiem w kosmosie. Praktycznie
każde ciało niebieskie naszego układu posiada, lub posiadało w przeszłości
swoje pole.
Pole magnetyczne na Merkurym jest około sto razy większe od ziemskiego.
Jego źródłem jest żelazo i nikiel, z którego zbudowane jest wnętrze tej planety.

4

5

A. Sieroń, Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Bielsko-Biała 2002; M. Zeńczak, Pola
elektromagnetyczne emitowane przez energetykę zawodową w środowisku człowieka, Konferencja
Pola Elektromagnetyczne 50 Hz w Środowisku Człowieka. Poznań 2003
J. Kahn, Elektroterapia, zasady i zastosowanie. Warszawa 2002; F. Mosiński, A. Wira, Ekologiczne
problemy przesyłu i użytkowania energii elektrycznej. Łódź 1999
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W przypadku Wenus, jego pole jest około trzy razy słabsze od tego, jakie
występuje na Ziemi. Jego źródłem nie jest wnętrze planety, lecz oddziaływanie
wiatru słonecznego na jonosferę.
Na Marsie praktycznie w chwili obecnej pole magnetyczne nie istnieje. Tylko
w niektórych obszarach można zarejestrować to pole o szczątkowych wartościach.
Istnieją jednak dowody na to, że pole magnetyczne na Marsie istniało
w przeszłości. Jego zanik był z pewnością przyczyną zaniku atmosfery Marsa
i wody na jego powierzchni. Pole magnetyczne na Marsie zanikło około 4 miliardy
lat temu, praktycznie zaraz po powstaniu tej planety. Przyczyną tego faktu
były małe rozmiary planety, które spowodowały, że jądro planety bardzo szybko
wystygło.
Z kolei pole magnetyczne na Jowiszu – największej planety w układzie
słonecznym – jest 14 razy większe od ziemskiego. Oznacza to, że pole to ma
największą wartość w układzie słonecznym wśród jego planet. Wartość tego pola
równa jest H = 336 A/m na równiku i 1120 A/m na biegunach (na biegunach Ziemi
H = 56-70 A/m). Źródłem pola magnetycznego Jowisza jest ciekły wodór,
znajdujący się wewnątrz planety, który pod bardzo wielkim ciśnieniem wykazuje
właściwości przewodzące – wodór metaliczny. Pole magnetyczne Jowisza jest
tak duże, że na jego biegunach pojawia się zorza polarna. Co więcej, pole to
oddziałuje również na jego księżyce.
W przypadku Saturna, pole magnetyczne jest około 20 razy mniejsze od pola
na Jowiszu. Jego źródłem, jak na Jowiszu, jest również metaliczny wodór.
Pole magnetyczne na Uranie jest porównywalne z polem ziemskim (około
20 A/m). Wnętrze planety nie jest jednak źródłem tego pola, jak ma to miejsce
w przypadku większości planet układu słonecznego. Uran, tak jak Neptun,
jest planetą lodową. Dlatego źródłem tego pola są słabe ruchy materii pod
powierzchnią lodu.
Z kolei na Neptunie pole jest słabsze od ziemskiego (około 14 A/m). Jego
źródłem, jak na Uranie, są słabe ruchy materii Neptuna (amoniak, metan, woda)
pod powierzchnią lodu.
Źródłem pola magnetycznego o największej jego wartości w naszym układzie
jest Słońce. Jego wartość równa jest około 150.000-300.000 A/m (50 A/m
w Europie). Pole magnetyczne na Słońcu, podobnie jak ziemskie, wykazuje
tendencje do zmiany biegunowości. Różnica polega na tym, że zmiany te na
Słońcu przebiegają co 11 lat, podczas gdy na Ziemi co około 400.000 lat.
1.4. Pole impulsowe
W skład naturalnego pola Ziemi, oprócz pola statycznego (geoelektrycznego
i geomagnetycznego), wchodzi również pole impulsowe. Źródłem tego rodzaju
pola są wyładowania atmosferyczne, których częstość określa się na około 200
w czasie jednej sekundy. Wyładowania te mogą występować w chmurach, między
chmurami lub między chmurą a powierzchnią ziemi. Źródłem wyładowania
atmosferycznego między chmurą a powierzchnią ziemi jest bardzo duża różnica
potencjału elektrycznego dochodząca do 100 MV. Warto przypomnieć, że
w warunkach bez burzowej pogody różnica ta ma wartość tylko 0,2 MV. Ładunek
elektryczny, jaki przepływa w trakcie pojedynczego wyładowania atmosferycznego,
ma zazwyczaj wartość od 2 do 20 C.
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Ładunek elektryczny o tak dużej wartości, przemieszczający się między
powierzchnią ziemi a chmurą w stosunkowo krótkim czasie (kilkadziesiąt
milisekund), jest źródłem impulsowego pola elektrycznego i magnetycznego.
Natężenie pola elektrycznego, w odległości jednego metra od wyładowania, może
osiągnąć wartość 500 kV/m, a magnetycznego 30 kA/m. Z kolei rozpływ ładunku
elektrycznego wyładowania w instalacji odgromowej budynku, może być źródłem
pola elektrycznego o natężeniu równym 14 kV/m i magnetycznego o natężeniu
dochodzącym do 4 kA/m.6
Na marginesie warto dodać, że największe wyładowania atmosferyczne
w naszym układzie planetarnym występują na Saturnie. Są one około 10.000 razy
silniejsze. Na tej podstawie można stwierdzić, że i wartości pola impulsowego
są również znacząco większe.
1.5. Promieniowanie elektromagnetyczne
Promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, źródłem którego
jest głównie Słońce, nie stanowi dziś praktycznie wielkiego zagrożenia dla
organizmów żywych. Wyjątkiem mogą być między innymi poparzenia skóry,
spowodowane zbyt długim oddziaływaniem promieni słonecznych oraz „burze
magnetyczne” wywołane zwiększoną aktywnością Słońca, prowadzące czasami do
zakłóceń w pracy systemu elektroenergetycznego, kończące się niejednokrotnie
black-out’em.
Zbawienne działanie jonosfery sprawia, że na powierzchnię Ziemi przedostaje
się przede wszystkim tylko promieniowanie z zakresu częstotliwości światła
widzialnego oraz szumy radiowe. Jednak w przeszłości jonosfera nie stanowiła
tak skutecznej bariery przed promieniowaniem słonecznym, szczególnie
promieniowaniem jonizującym. Z tego też względu, pierwsze trzy czwarte okresu
życia na naszej planecie przypada na czas rozwoju organizmów żywych tylko
w morzach i oceanach. Dopiero w okresie, kiedy poziom promieniowania
jonizującego osiągnął odpowiednio niski poziom organizmy te zaczęły wychodzić
na ląd.7
2. Sztuczne pole elektryczne i magnetyczne na Ziemi
2.1. Wprowadzenie
Sztuczne pola elektryczne i magnetyczne są to pola, które w naturalny sposób
nie występują na Ziemi. Najogólniej rzecz ujmując można powiedzieć, że źródłem
sztucznych pól są wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną oraz systemy
jej wytwarzania, magazynowania i przesyłu.
Sztuczne pola można podzielić według różnych kryteriów. Wyróżnia się
sztuczne pola wolnozmienne o częstotliwości 50/60 Hz oraz pola wysokiej
częstotliwości. Innym kryterium, obok częstotliwości pola, może być czas ich
oddziaływania, stąd ich podział na krótkotrwale i długotrwale. Zazwyczaj sztuczne
pola elektryczne i magnetyczne w odbiorze społecznym postrzegane są bardzo

Ł. Augustyniak, Pole elektromagnetyczne wewnątrz obiektów budowlanych uderzonych przez piorun,
IV Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć IW-98. Poznań-Kiekrz 1998; T.W.
Więckowski, Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Wrocław 2001
7
W. Machczyński, Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej. Poznań 2004
6
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negatywnie, ale warto podkreślić, że wyróżnić można również pola zamierzone
i niezamierzone, co stanowi kolejne kryterium ich podziału.
Ważną informacją jest fakt, że sztuczne pola w niektórych zakresach
częstotliwości przewyższają pola naturalne występujące na Ziemi około 100200
milionów razy. Nie dziwi więc fakt, że w ostatnich latach narodził się termin smog
elektromagnetyczny, zwany również „elektrosmogiem”. Smog ten, w odróżnieniu
od innych, posiada jedną unikalną cechę. Poprzez wyłączenie w jednej
chwili wszystkich źródeł pola elektrycznego i magnetycznego możliwy jest jego
natychmiastowy zanik.8
2.2. Źródła sztucznego pola elektrycznego i magnetycznego
Jak wspomniano wcześniej, źródłem sztucznego pola elektrycznego
i magnetycznego jest każde urządzenie zasilane energią elektryczną i systemy
jej przesyłu. To jednak te ostatnie budzą wśród opinii publicznej najwięcej
kontrowersji. Według wielu źródeł, napowietrzne linie przesyłowe wysokiego
napięcia, do 400 kV włącznie, mogą być źródłem pola elektrycznego
o częstotliwości 50 Hz, o natężeniu do 10 kV/m oraz magnetycznego o natężeniu
do 40 A/m. Wartości te dotyczą miejsca pod linią przesyłową na wysokości
1,8 m nad powierzchnią ziemi. W tym miejscu należy dodać, że wartości
dopuszczalne natężenia pola elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości
50 Hz, dla ekspozycji środowiskowej, obowiązujące w Polsce od 31 października
2003 roku, wynoszą odpowiednio 10 kV/m oraz 60 A/m. Należy jednocześnie
pamiętać o tym, że polskie przepisy dotyczące wartości dopuszczalnych należą
do jednych z najbardziej rygorystycznych na świecie. Można zatem stwierdzić,
że napowietrzne linie wysokiego napięcia nie są źródłem pola o natężeniu
przekraczającym wartości dopuszczalne.9
Źródłem pola elektrycznego i magnetycznego są wszystkie urządzenia
zasilane energią elektryczną, nie wyłączając urządzeń powszechnego użytku.
Urządzenia te są przeważnie zasilane napięciem sieciowym o wartości
230 V, dlatego też generowane przez nie pole elektryczne o częstotliwości
50 Hz nie przekracza zazwyczaj wartości 1 kV/m. Jak wiadomo, natężenie pola
elektrycznego maleje hiperbolicznie wraz z oddalaniem się od źródła pola. Dlatego
też źródłem pola elektrycznego, o stosunkowo dużej wartości natężenia, będą
te urządzenia, których odległość od człowieka jest stosunkowo mała. Należy
tu mieć na uwadze na przykład suszarkę do włosów, która w odległości 10 cm
generuje pole elektryczne o natężeniu 0,8 kV/m. Na tej podstawie można
stwierdzić, że urządzenia powszechnego użytku są źródłem pola elektrycznego
o dopuszczalnym, według polskich przepisów, natężeniu. Nie można tego jednak
powiedzieć w aspekcie natężenia pola magnetycznego. Takie urządzenia
jak kuchenka mikrofalowa, suszarka do włosów czy mikser są źródłem pola
magnetycznego (50 Hz) o natężeniu kilkukrotnie przekraczającym wartość
dopuszczalną. Prym jednak wiedzie maszynka do golenia, która według różnych
źródeł może generować natężenie nawet o wartości 1280 A/m, co przekracza
8
9

L. Różański, Pole i fale elektromagnetyczne. Poznań 1997
M. Szuba (red.), Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka. Warszawa 2005;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
(Dz. U. Nr 192)
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wartość dopuszczalną dwudziestokrotnie. Nasuwa się zatem pytanie, dlaczego
urządzenia powszechnego użytku nie budzą tak wielu kontrowersji, jak ma to
miejsce w przypadku napowietrznych linii wysokiego napięcia.10
Grupą urządzeń, które są źródłem pola magnetycznego o bardzo dużej
wartości natężenia są między innymi piły, piece i nagrzewarki. Piła z napędem
elektrycznym może być źródłem pola o natężeniu równym 800 A/m. Z kolei piec
oporowy może generować pole o natężeniu 200 A/m, a indukcyjny czy łukowy
o natężeniu 4.000 A/m. Nagrzewnica indukcyjna może być źródłem pola
o natężeniu 1.800 A/m, a oporowa nawet o natężeniu 2.800 A/m. Istnieją również
urządzenia, generujące pole magnetyczne o natężeniu liczonym w dziesiątkach
kiloamperów na metr. Należą do nich zgrzewarka oporowa będąca źródłem pola
o natężeniu 16.000 A/m oraz chwytarka magnetyczna, która wytwarza pole
magnetyczne o natężeniu 80.000 A/m.11
Sztuczne pola elektryczne i magnetyczne można podzielić ze względu na
okres ich oddziaływania. Z tego też względu dzieli się je na długotrwałe
i krótkotrwałe. Źródłem tych pierwszych są nadajniki radiowe, transmisja
informacji w sieciach elektroenergetycznych, układy odchylania kineskopów,
układy energoelektroniczne oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne. Z kolei,
do źródeł sztucznych pół krótkotrwałych zalicza się mikrowyłączenia, silniki
elektryczne, komutację urządzeń łączeniowych, łączenia wysokonapięciowe oraz
wyłączenia prądów indukcyjnych.12
2.3. Podsumowanie
Sztuczne pola elektryczne i magnetyczne z roku na rok budzą coraz więcej
kontrowersji i są elementem wysoce niepożądanym w środowisku człowieka.
Należy jednak podkreślić, że pola te bardzo często są zamierzonym wynikiem
działalności człowieka, bez których trudno było by sobie wyobrazić życie
we współczesnym świecie. Należy tu mieć przede wszystkim na uwadze pole
elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, dzięki któremu możliwe jest
przesyłanie informacji poprzez systemy cyfrowej telefonii komórkowej, systemy
telewizyjne i radiofoniczne, systemy łączności „rankingowej” (na potrzeby służb
publicznych), systemy sieci komunikacji morskiej, czy systemy bezprzewodowej
sieci komputerowej.13

10

R. Maruti i in., Electric and magnetic fields around AC transmission lines, IX International Symposium
on High Voltage Engineering ISH’95. Graz Austria 1995; W. Pluta, T.J. Gallagher, Niektóre aspekty
oddziaływania linii prądu stałego na środowisko, II Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich
Napięć IW-94. Poznań-Kiekrz 1994
11
H. Markiewicz, Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Warszawa 2002
12
L. Korpinen, J. Isokorpi, T. Keikko, Electric and magnetic fields from electric power systems in living
and work environment, XI International Symposium on High Voltage Engineering, ISH’99. Londyn
1999; A. Piłatowicz, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 50 Hz na środowisko, V Ogólnopolska
Konferencja Naukowo-Techniczna Pola Elektromagnetyczne 50 Hz a Energetyka i Środowisko.
Szczyrk 2000
13
L. Kiełtyka, Oddziaływanie zmiennych pól magnetycznych o niskiej częstotliwości na materię żywą,
V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Pola Elektromagnetyczne 50 Hz a Energetyka
i Środowisko. Szczyrk 2000
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3. Wnioski
Z jednej strony dostrzec dziś można tendencję do ograniczania źródeł
sztucznego pola elektrycznego i magnetycznego, przykładem czego może być
powrót do przewodowych systemów telekomunikacyjnych wykorzystujących
światłowody. Systemy te, poza tym że odporne są na wpływ zakłóceń
radioelektrycznych, nie są źródłem pola. Z drugiej zaś strony, z roku na rok
powiększa się liczba źródeł sztucznego pola elektrycznego i magnetycznego, jak
na przykład telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, radiotelefony,
urządzenia zdalnego sterowania, czy roboty kuchenne. Trudno dziś przewidzieć,
która z tych tendencji rozwinie się skuteczniej. Nie ma jednak wątpliwości, że uda
się całkowicie wyeliminować lub choćby ograniczyć źródła sztucznego pola
elektrycznego i magnetycznego. Należy również pamiętać, że od zarania dziejów
pole elektryczne i magnetyczne towarzyszyło człowiekowi w toku jego ewolucji.
Dlatego również trudno powiedzieć czy pola te są dla nasz szkodliwe.14
Streszczenie
W artykule szczegółowo przedstawiono analizę naturalnego i sztucznego pola
elektrycznego i magnetycznego, jakie występują na Ziemi. Opisano pola naturalne,
do których zaliczają się pole geoelektryczne, geomagnetyczne, impulsowe
i promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości. Przedstawiono
charakterystykę tych pól, a mianowicie wartości ich natężenia i czas
oddziaływania. Omówiono sztuczne pole elektryczne i magnetyczne, podając
kryteria podziału tych pól i główne ich źródła. Opisano sztuczne pola zamierzone
i niezamierzone. W podsumowaniu przedstawiono porównanie zarówno pól
naturalnych z polami sztucznymi, których źródłem jest działalność człowieka.
Summary
The paper detailed presents analysis of natural and artificial electric and
magnetic fields on the Earth. Natural fields, such as geoelectric, geomagnetic,
pulse, and high frequency electromagnetic radiation are described. Characteristics
of those fields was presented, such as values of the field intensity and their period.
Artificial fields, their criteria and sources are shown. Intentional and unintentional
fields were described. As conclusions, comparison between natural and artificial
fields was made.
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WPŁYW CZASU ZACHODU SŁOŃCA NA PROFILE STANDARDOWE
OBCIĄŻENIA ELEKTRYCZNEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wprowadzenie
Podstawę do prognozowania, analiz i rozliczania sprzedaży energii
elektrycznej, a zarazem tworzenia odpowiednich taryf energii elektrycznej,
stanowią dane z pomiarów zużycia energii zarejestrowane w poprzednich latach
u tzw. odbiorców kontrolnych. Na ich podstawie opracowywane oraz aktualizowane
są przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) tzw. standardowe profile
zużycia energii elektrycznej dla odbiorców (profile standardowe), których moc
umowna nie jest większa od 40 kW. OSD przydziela przedmiotowy standardowy
profil zużycia odbiorcom, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają
na rejestrację profilu zużycia w ustalonych okresach uśredniania (z podziałem
na poszczególne grupy taryfowe). Przydzielony standardowy profil zużycia, jest
przyjmowany w celu prowadzenia bilansowania handlowego oraz do określania
niezbilansowania energii elektrycznej, a także w procesie zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej – korzystania z zasady TPA (ang. Third Party Access).1
W artykule zostaną przedstawione wyniki badań obciążenia elektrycznego
standardowych profili zużycia energii elektrycznej opracowane w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. (załącznik
do IRiESD). Dane zawarte w przedmiotowych profilach zużycia stanowią
odwzorowanie godzinowych poborów energii elektrycznej pojedynczego –
statystycznego (uśrednionego) odbiorcy w danej grupie taryfowej i odniesione
są do rocznego zużycia energii, którą ten odbiorca pobiera z sieci
elektroenergetycznej w okresie jednego roku. Przyjmuje się wskaźnik udziału
w poszczególnych godzinach, który dla jednego roku wynosi 1000 jednostek.2
Na kształtowanie się wypadkowego przebiegu obciążenia profilu
standardowego istotnie wpływa charakter odbiorcy kontrolnego, którego dane
pomiarowe są uwzględnione w opracowaniu profilu. Każdy z odbiorców
charakteryzuje się pewnymi cechami tj. lokalizacją, sposobem użytkowania energii
na cele oświetleniowe oraz grzewcze, stopniem uzbrojenia w elektryczne
urządzenia AGD i RTV oraz szeregiem cech mających swoje podłoże
w uwarunkowaniach socjologicznych (np. tryb i charakter pracy oraz wiek
użytkowników energii elektrycznej w gospodarstwie domowym). Ponadto w sposób
bezpośredni na kształtowanie się krzywych obciążenia elektrycznego wpływa wiele
czynników zewnętrznych: atmosferycznych (np. temperatura powietrza, stopień

1

2

Instrukcja Ruch i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. (na rok 2014 –
wersja 2.3)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189, poz. 1126)
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nasłonecznienia, wiatr, wilgotność) oraz astronomicznych (np. długość dnia –
godzina wschodu oraz zachodu Słońca).3
Tworząc uśredniony standardowy profil obciążenia, należy mieć na uwadze
zrównoważenie cech odbiorców, tak aby jedna z nich nie zdominowała całości
przebiegu obciążenia, przez co wpłynęła na wartości oraz kształt grafiku
profilowego.4
W przedmiotowych badaniach skupiono się na standardowych profilach
zużycia opracowanych na lata 2012-2015 przez ENEA Operator Sp. z o.o.,
najczęściej wybieranych przez odbiorców indywidualnych (gospodarstw
domowych) grup taryfowych: G11, G12 oraz G12w.5
Odbiorcy z grupy taryfowej G11 rozliczają się za energię elektryczną z jej
dostawcą według stałej stawki jednostkowej za energię elektryczną i jej dystrybucję
w całej dobie (we wszystkie dni i wszystkie godziny doby) – rozliczanie
jednostrefowe. Taryfa ta jest dedykowana przede wszystkim odbiorcom, którzy
z prądu elektrycznego korzystają głównie w celach oświetleniowych lokali
mieszkaniowych oraz zasilania urządzeń typu AGD oraz RTV.6
W przypadku taryfy G12 odbiorca rozlicza się za zużytą energię w dobie
w dwóch czasowo ograniczonych strefach (z droższą i tańszą jednostkową ceną
energii). Rozliczenie dwustrefowe jest dedykowane głównie dla odbiorców, którzy
posiadają elektryczne urządzenia grzewcze do podgrzewania pomieszczeń oraz
wody bieżącej, w tym posiadają urządzenia i systemy ogrzewania akumulacyjnego,
wytwarzające i gromadzące ciepło w godzinach obowiązywania strefy z tańszą
ceną jednostkową energii.7
Taryfa G12w to pewien rodzaj taryfy typu G12, która oprócz energii tańszej
w określonych godzinach doby (stref z tańszą ceną energii), oferuje dodatkowo
w weekendy oraz dni świąteczne niższą stawkę jednostkową za energię
elektryczną. Przedmiotowa taryfa jest oferowana odbiorcom, którzy mogą
zaplanować swoje zużycie energii w taki sposób, aby największy pobór energii
(w tym: ogrzewanie, korzystanie ze sprzętów AGD – pralka, zmywarka….) ustawić
na godzinny nocne oraz weekendy.8
Szczegółowe badania obciążeń odbiorców indywidualnych zaliczanych do
grupy gospodarstw domowych wykazały różny charakter przebiegów obciążenia
dobowego dla typowych dni roboczych (poniedziałek-piątek) oraz pozostałych
dni w roku.9 W niniejszym artykule pod pojęciem pozostałe dni przyjęto
dni weekendowe (sobota i niedziela) oraz dni świąteczne. Każdy z tych dni
charakteryzuje się nieco innym kształtem oraz wartościami występującymi
w grafiku obciążenia oraz poziomem zużycia energii elektrycznej. Ponadto,
w odróżnieniu od dni roboczych, grafiki obciążenia elektrycznego dla pozostałych

R. Frąckowiak, T. Gałan, Krzywe obciążenia elektrycznego odbiorców typu gospodarstwa domowe
rozliczane według taryfy G12, Przegląd Elektrotechniczny, Czerwiec 2009
J. Bil, R. Domaszewski, Zastosowanie profili. Rozwiązania z UK i Szwecji. Warszawa 2006
5
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Bilansowanie, ENEA Operator Sp. z o.o.,
2012-2015
6
http://enerad.pl/rynek-energii/prad-dla-domu/taryfa-g11
7
http://enerad.pl/rynek-energii/prad-dla-domu/taryfa-g12
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http://enerad.pl/rynek-energii/prad-dla-domu/taryfa-g12-w
9
T. Gałan, Charakterystyczne cechy grafików obciążeń elektrycznych dla odbiorców typu gospodarstwa
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dni charakteryzują się dużą nieregularnością oraz pewną przypadkowością,
dlatego też trudno dopatrzeć się w nich wyraźnych prawidłowości.10
Ze względu na dużą liczbę oraz powtarzalność obciążenia elektrycznego,
w badaniach skoncentrowano się głównie na dniach roboczych. Jednakże
w niektórych sytuacjach przedstawiono wyniki dla innych wybranych dni w roku.
Standardowy profil zużycia dla taryfy G11
Standardowy profil zużycia typu G11 stanowi uogólniony profil odpowiadający
zarówno odbiorcy zamieszkującego tereny miejskie, jak i wiejskie. Ponadto jest
przyporządkowany (przydzielany) zarówno odbiorcy, który nie wykorzystuje
dodatkowo energii elektrycznej do celów grzewczych, jak i odbiorcy, który może
dodatkowo korzystać z elektrycznego podgrzewania pomieszczeń lub wody
bieżącej.
Badany profil standardowy dla odbiorców z grupy taryfowej G11 posiada
wysoki stopnień uogólnienia – odwzorowuje on uśrednione obciążenia odbiorców,
którzy charakteryzują się zarówno zróżnicowanym stopniem uzbrojenia
w urządzenia elektryczne oraz lokalizacją, a także charakterem urządzeń
grzejnych w gospodarstwie (nieelektryczne lub elektryczne).11
Na rysunku nr 1 przedstawiono przykładowo roczną zmienność średniego
obciążenia dobowego, wyznaczoną dla wszystkich dni w roku, dla badanych
profili standardowych G11 na lata 2012 oraz 2015, które spośród badanych
opracowań tego profilu charakteryzują się najbardziej (2015) oraz najmniej (2012)
wyrównanym przebiegiem.
Zaprezentowane przebiegi przedstawiają typową zmienność roczną
(obciążenie w okresie letnim przyjmuje najmniejsze wartości w roku, a w okresie
zimowym największe), przy czym opracowanie dla roku 2012 charakteryzuje się
dużą nieregularnością.
Na rysunku nr 2 przedstawiono przykładową roczną zmienność wartości
wskaźnika udziału, odwzorowującego wartości poborów energii dla wartości
maksymalnej, średniej oraz minimalnej przebiegu dobowego dla wszystkich dni
w 2015 roku dla profilu standardowego typu G11.
W przypadku tego profilu standardowego, roczna zmienność wartości
maksymalnej oraz średniej obciążenia, charakteryzuje się pewnym wzrostem
obciążenia w okresie zimowym w porównaniu do wartości obciążenia w okresie
letnim, w którym obciążenie przyjmuje zbliżone wartości. Jeszcze mniejszymi
różnicami obciążenia w ww. okresach charakteryzuje się zmienność roczna
obciążenia minimalnego występującego w dobie (charakteryzuje się bardziej
wyrównanym przebiegiem).

10
11

Ibidem
R. Frąckowiak, T. Gałan, Wpływ wybranych czynników charakteryzujących odbiorcę
i warunki zewnętrzne na krzywe obciążenia odbiorców grupy G11, XIII Międzynarodowa, Konferencja
Naukowa – Aktualne Problemy w Elektroenergetyce (APE'07). Jurata 2007
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Rysunek nr 1: Zmienność roczna wartości średniej obciążenia w dobie dla profili
standardowych typu G11 dla roku 2012 oraz 2015

Rysunek nr 2: Zmienność roczna wartości ekstremalnych oraz wartości średniej
obciążenia w dobie dla profilu G11 w 2015 roku

Na rysunku nr 3 przedstawiono uśrednioną zmienność dobową wyznaczoną
dla dni roboczych okresu letniego (astronomiczne lato) oraz okresu zimowego
(astronomiczna zima) dla dwóch wybranych lat opracowań profilu standardowego
G11: dla 2012 roku (rys. 3a) oraz dla 2015 roku (rys. 3b).
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Rysunek nr 3: Zmienność dobowa obciążenia wyznaczona dla dni roboczych
w okresie letnim (L) oraz zimowym (Z) dla opracowania profilu G11: a) w 2012 roku;
b) w 2015 roku

a)

b)

W przypadku profilu dla roku 2015 obciążenie dobowe w dniu roboczym
charakteryzuje się wyraźną doliną w godzinach rannych (pomiędzy 3 a 4 godziną
w dobie), w przybliżeniu wyrównanym przebiegiem w godzinach od 8 do 15 oraz
wyraźnym szczytem pomiędzy 19 a 21 godziną doby. Natomiast dla profilu z 2012
roku godziny występowania minimum obciążenia są około 2 do 3 godzin później,
a maksimum obciążenia około 1 godziny później, w porównaniu do ekstremów
obciążenia występujących w profilu dla 2015 roku. W obu analizowanych
opracowaniach przebieg obciążenia w okresie zimowym przyjmuje w całej dobie
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wyższe wartości obciążenia niż w okresie letnim. Jednakże, w rozpatrywanych
okresach, różnice te są znacząco większe w przypadku profilu z 2012 roku
niż w profilu 2015.
Ważnymi parametrami przebiegu obciążenia dobowego jest wartość
minimalna oraz maksymalna, a także ściśle powiązany z nimi czas ich
występowania w dobie – rys. 4. Dodatkowo na rysunku nr 4 zaznaczono
zmienność roczną czasu zachodu Słońca.
Rysunek nr 4: Roczna zmienność godzin występowania
maksymalnych obciążenia dla profilu G11 z 2012 oraz 2015 roku

dobowych

mocy

Obciążenie szczytowe w przypadku profilu standardowego G11 występuje
w godzinach popołudniowych (po godzinie 17 w dobie) i podlega zmianom w roku.
W przypadku profilu z 2015 roku w okresie letnim wartość ta występuje najpóźniej
(pomiędzy 21 a 22 godziną doby), a w okresie zimowym (ok 2 do 3 godzin
wcześniej). W profilu z 2012 roku maksimum jest przesunięte o ok 1 godzinę
później w porównaniu do profilu z 2015 roku. Jak wykazały szczegółowe badania,
grupy odbiorców indywidualnych rozliczających się za energię elektryczną według
taryfy G11, coroczna cykliczność zmian godzin występowania szczytu obciążenia
może być powiązana z użytkowaniem energii na cele oświetleniowe –
w okresie letnim słońce zachodzi najpóźniej w roku, a szczyt obciążenia występuje
ok. 1 do 2 godzin po zachodzie.12 Ponadto przeprowadzone badania wykazały, że
różnice w wartościach przebiegu (w całej dobie) dla okresu letniego i zimowego
wskazują na dodatkowe wykorzystanie energii na inne cele np. grzewcze (wody
bieżącej lub pomieszczeń) – czas zachodu występuje przed szczytem obciążenia
(temperatura powietrza przyjmuje w tym okresie o tej godzinie niższe wartości).13
Zarówno temperatura, jak i czas zachodu, mają swoje odbicie w kształtowaniu
się grafiku odciążenia pojedynczego odbiorcy, jak i uśrednionej grupy odbiorców
(np. profili standardowych).
12
13

Ibidem
Ibidem
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Wpływ czasu zachodu słońca – profil G11
Pobór energii elektrycznej w gospodarstwach domowych zależny jest od wielu
czynników. Czynniki te mają charakter zdeterminowany tj. pora dnia (dzień oraz
noc), stopień uzbrojenia (wyposażenia) w urządzenia elektryczne gospodarstwa
(oświetleniowe, grzewcze, urządzenia AGD, etc.) oraz charakter przypadkowy
np. warunki atmosferyczne (zachmurzenie, deszcz, wiatr). Dokonując analizy
wpływu czynników zewnętrznych na wartości obciążenia, należy mieć na
względzie jednoczesność oddziaływania wielu czynników w tym samym czasie
np. skojarzenie wpływu temperatury powietrza () oraz czasu zachodu słońca (Tz).
Ponadto współistnienie oraz powiązanie ze sobą czasu wschodu (Tw) oraz czasu
zachodu Tz powoduje, że wyniki badań wpływu każdego z tych zjawisk osobno na
parametry obciążenia elektrycznego są bardzo podobne (różnice w otrzymanych
wynikach są pomijalnie małe). Dlatego też, w dalszej części artykułu podano tylko
wyniki badań korelacji pomiędzy wartościami obciążenia a czasem zachodu.
W niniejszych badaniach przyjęto zasadnicze kryteria oceny przebiegu obciążenia
uwzględniające: roczną zmienność obciążenia w świetle rocznych zmian czasu
zachodu słońca (Tz), dobowy przebieg współczynnika korelacji Pearsona (rxy),
a także dobowe przebiegi obciążenia elektrycznego dla okresu lata i zimy.14 Przy
określeniu siły związku, w zależności od wartości wyznaczanego współczynnika
korelacji, przyjęto wartości według skali Guillforda.15
Na rysunku nr 5 przedstawiono dobową zmienność współczynnika rxy
pomiędzy obciążeniem profilu standardowego G11 (z 2012 oraz z 2015 roku)
a czasem zachodu Słońca. Wyznaczona zmienność dobowa współczynnika
korelacji wykazuje największe wartości (większe od |0,9| dla profilu z 2015 roku)
w godzinach wieczornych oraz porannych (wpływ czasu wschodu).
Rysunek nr 5: Zmienność dobowa współczynnika
obciążeniem a Tz dla profilu G11 z roku 2012 oraz 2015

korelacji

(rxy)

pomiędzy

R. Frąckowiak, T. Gałan, Wpływ wybranych czynników charakteryzujących odbiorcę i warunki
zewnętrzne na krzywe obciążenia odbiorców grupy G11, Materiały konferencyjne – Aktualne
Problemy w Elektroenergetyce 2007. Jurata 2007
15
Poradnik matematyczny, Praca zbiorowa. Warszawa 1986
14
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Duże wartości wyznaczonego współczynnika rxy (pomiędzy obciążeniem
a czasem Tz) w godzinach wieczornych (pomiędzy godzinami 17 a 21), a także
w godzinach rannych, wskazują na silną zależność obciążenia elektrycznego od
czasu Tz. Zależność ta spowodowana jest głównie wykorzystywaniem energii
elektrycznej na cele oświetleniowe (>|0,7|) – występowanie w tych godzinach
szczytu oświetleniowego. W przypadku profilu standardowego dla 2015 roku,
wartość w godzinach wieczornych jest większa nawet od |0,9| (bardzo silna),
wskazując na silniejszą zależność poborów od czasu Tz w porównaniu z wpływem
wyznaczonym dla profilu 2012 roku.
Ze względu na fakt, iż spośród profili standardowych dla grupy G11
najsilniejszą zależność pomiędzy poborem a czasem zachodu (wschodu) słońca
można zaobserwować w przypadku profilu opracowanego dla 2015 roku,
opracowano liniowy model odwzorowujący badaną zależność za pomocą funkcji
liniowej – rys. 6.
Zależność ta przyjmuje następującą postać:
 dla wartości minimalnej (gdzie R2 = 0,8279):
Px = -0,0031*Tz + 0,1152

(1)

 dla wartości średniej (gdzie R2 = 0,9448):
Px = -0,0076*Tz + 0,2498

(2)

 dla wartości maksymalnej (gdzie R2 = 0,9546):
Px = -0,0126*Tz + 0,3927

(3)

gdzie
Px – udział poboru energii;
Tz – godzina zachodu słońca.

Przedstawione wzorami nr 1 do 3 zależności wykazują wysoki stopień
dopasowania (R2)16 do prezentowanych wartości średniomiesięcznych,
wyznaczonych dla dni roboczych dla profilu standardowego typu G11 na 2015 rok.
Podsumowując należy stwierdzić, iż badane opracowania standardowych
profili zużycia typu G11 różnią się nieco zarówno wartościami, jak i kształtem
grafiku obciążenia. Różnice w przebiegach obciążenia elektrycznego w godzinach
popołudniowych dla okresów lata i zimy należy powiązać z wykorzystaniem energii
elektrycznej głównie na cele oświetleniowe (w okresie zimy występuje
wcześniejszy zachód Słońca i późniejszy wschód Słońca, w porównaniu do okresu
letniego). Natomiast różnice w wartościach występujących dla okresu letniego
i zimowego (w całej dobie) należy wiązać z dodatkowym wykorzystywaniem,
w okresie zimowym, energii elektrycznej na cele grzewcze. 17 Ponadto każde
z przedmiotowych opracowań profilu jest nieco zróżnicowane pod kątem wpływu
czasu zachodu słońca na kształtowanie się obciążenia. Najsilniejszy wpływ Tz jest

16
17

Ibidem
R. Frąckowiak, T. Gałan, Wpływ wybranych czynników charakteryzujących odbiorcę i warunki
zewnętrzne na krzywe obciążenia odbiorców grupy G11, Materiały konferencyjne – Aktualne
Problemy w Elektroenergetyce 2007. Jurata 2007
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zauważalny w przypadku opracowania dla roku 2015, najsłabszy natomiast
w przypadku profilu dla 2012 roku. Pozostałe badane opracowania profilu G11
wykazują cechy pośrednie.
Rysunek nr 6: Zależność dobowa poborów od czasu zachodu słońca dla profilu
standardowego G11 na rok 2015

Standardowy profil zużycia dla taryfy G12
Standardowy profil zużycia typu G12 (podobnie jak w przypadku G11)
stanowi uogólniony profil odpowiadający zarówno odbiorcy zamieszkującego
tereny miejskie, jak i wiejskie. Ponadto profil ten nie rozróżnia odbiorcy według
stopnia wyposażenia w urządzenia elektryczne oraz wyposażenia odbiorcy
(gospodarstwa domowego) w rodzaj urządzeń grzewczych (akumulacyjne,
przepływowe, etc.).18
Na rysunku nr 7 przedstawiono przykładową roczną zmienność wskaźnika
udziału, który odwzorowuje zmienność wartości średniej mocy w dobie,
wyznaczoną dla dwóch wybranych opracowań profilu standardowego odbiorcy
z grupy taryfowej typu G12 (dla roku 2013 oraz 2014).
Spośród badanych opracowań standardowych profili obciążenia dla
gospodarstw domowych, profil dla taryfy G12 charakteryzuje się powtarzalnością
zmienności w kolejnych latach jego opracowań (2012-2015).W zmienności
rocznej tego profilu można dopatrzyć się typowej rocznej zmienności
obciążenia – najmniejsze pobory mocy w okresie letnim, największe natomiast
w okresie zimy.

18

R. Frąckowiak, T. Gałan, Analiza profili obciążenia odbiorców rozliczanych według taryfy G12
przy wykorzystaniu arkusza Excel, XIV Konferencja Naukowa Zastosowania Komputerów
w Elektrotechnice (ZKwE'2009). Poznań 2009
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Rysunek nr 7: Zmienność roczna średniej wartości obciążenia w dobie dla badanych
profili standardowych typu G12

Rysunek nr 8: Zmienność roczna wartości ekstremalnych oraz wartości średniej
obciążenia w dobie dla profilu G12 w 2013 roku

896
________________________________________________________________________________________

Na rysunku nr 8 przedstawiono przykładową zmienność roczną dobowych
wartości ekstremalnych oraz wartości średniej wyznaczone dla profilu G12 z 2013
roku. W grafiku tym można zauważyć typową zmienność roczną analizowanych
wartości mocy. Największe różnice pomiędzy okresem letnim i zimowym występują
jak u odbiorców korzystających z ogrzewania elektrycznego zarówno pomieszczeń
oraz wody.19 Ponadto w przypadku tego profilu można dopatrzyć się typowej
zmienności obciążenia, której wartości zależą od zmian temperatury powietrza –
zaznacza się wyraźny wzrost obciążenia w sezonie grzewczym – rys. 9.
Przebiegi obciążenia elektrycznego okresu lata oraz zimy różnią się od siebie
zarówno co do wartości, jak i kształtu. W przebiegach tych zauważa się wyraźne
dwa szczyty pomiędzy godzinami 13 oraz 14 w południe oraz po godzinie
22 wieczorem – godziny obowiązywania strefy z tańszą ceną energii. W godzinach
popołudniowych oraz wieczornych (w godzinach obowiązywania strefy z droższą
ceną energii) można dopatrzyć się niewielkiego wzrostu poboru mocy, który
powodowany może być wykorzystaniem energii elektrycznej na cele oświetleniowe
oraz na cele grzewcze (np. termowentylatory lub grzejniki olejowe).
W tym profilu grafik obciążenia w okresie zimowym przyjmuje w całej dobie
większe wartości niż w okresie letnim. Największe różnice w wartościach grafików
dla badanych okresów występują w godzinach obowiązywania strefy z tańszą
jednostkową ceną energii. Ponadto w strefie popołudniowej z droższą ceną energii,
szczyt obciążenia w tej podstrefie, w okresie letnim jest około jedną godzinę
później niż w zimie.
Rysunek nr 9: Zmienność dobowa obciążenia wyznaczona dla dni roboczych
w okresie letnim oraz zimowym dla profilu G12: a) dla roku 2013; b) dla roku 2014

a)

19

Ibidem
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b)

Czas występowania dobowych mocy maksymalnych w badanych
opracowaniach profilu standardowego typu G12 najczęściej przypada w godzinach
obowiązywania strefy z tańszą ceną energii. Natomiast minimum obciążenia
dobowego najczęściej występuje w okresie zimowym poza strefą z tańszą ceną
energii – rys. 10.20
Rysunek nr 10: Roczna zmienność występowania dobowych mocy ekstremalnych
dla opracowania profilu G12 obowiązującego w 2014 roku

20

R. Frąckowiak, T. Gałan, Krzywe obciążenia elektrycznego odbiorców typu gospodarstwa domowe
rozliczane według taryfy G12, Przegląd Elektrotechniczny, Czerwiec 2009
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W przypadku wszystkich badanych opracowań standardowego profilu zużycia
typu G12, wartość współczynnika korelacji pomiędzy czasem Tz a obciążeniem
w kolejnych godzinach doby przyjmuje duże wartości (>|0,7|) – rys. nr 11.
Największe w godzinach popołudniowych, pomiędzy 18 a 20 godziną w dobie –
pewien wpływ Tz związany z użytkowaniem energii na cele oświetleniowe.
Jak wykazały przeprowadzone szczegółowe badania, obciążeń odbiorców
indywidualnych rozliczających się za energię dwustrefowo, duże wartości
współczynnika rxy (pomiędzy poborem a Tz) w całej dobie należy wiązać
z wpływem temperatury.21
Zmienność dobowa wyznaczonego współczynnika korelacji dla badanych
opracowań profilu standardowego typu G12 jest bardzo podobna. W przypadku
profili standardowych dla grupy taryfowej G12 możemy mówić o niewielkim
wpływie czasu zachodu słońca na wartości poborów energii tylko w popołudniowej
strefie z droższą ceną energii. Najsilniej widoczny jest on w okresie letnim, gdy
odbiorcy nie wykorzystują energii na cele grzewcze. Natomiast w okresie zimowym
wpływ Tz jest zdominowany wpływem temperatury powietrza, wskutek
wykorzystania energii na cele grzewcze (większa moc elektryczna urządzeń
grzewczych w porównaniu z mocami źródeł światła).22
Rysunek nr 11: Zmienność dobowa współczynnika korelacji (rxy) pomiędzy
obciążeniem a Tz dla profilu G12 z roku 2013 oraz 2014

Standardowy profil zużycia dla G12w
Taryfa G12w funkcjonuje na rynku energii jako pewne rozszerzenie taryfy typu
G12. Jest ona przeznaczona głównie dla odbiorców, których zużycie jest większe
od 3 MWh w okresie jednego roku.23

21

Ibidem
Ibidem
23
http://enerad.pl/rynek-energii/prad-dla-domu/taryfa-g12-w
22
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Badane opracowania profili G12w wykazały niewielkie różnice co do wartości
oraz kształtu obciążenia w latach 2012-2015. Cechy zmienności rocznej
obciążania dobowego w tej taryfie są bardzo zbliżone do zmienności rocznej
występującej w taryfie G12. Jednakże różnice w obciążeniu pomiędzy latem a zimą
są wyraźnie większe niż w przypadku taryfy G12 (większy stopień uzbrojenia
elektrycznego) – rys. 12.
Rysunek nr 12: Zmienność roczna wartości ekstremalnych oraz wartości średniej
obciążenia w dobie dla profilu G12w w 2013 roku

Na rysunku nr 13 przedstawiono przykładową zmienność dobową
współczynnika korelacji pomiędzy obciążeniem a czasem zachodu słońca dla
dwóch wybranych opracowań profilu standardowego taryfy G12w (dla roku 2012
oraz 2015).
Rysunek nr 13: Zmienność dobowa współczynnika korelacji (rxy) pomiędzy
obciążeniem a Tz dla profilu G12w z roku 2012 oraz 2015
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Przebieg rxy sugeruje wpływ Tz na obciążenie elektryczne. Jednakże może
być on spowodowany większym wykorzystaniem energii w czasie występowania
TZ innych odbiorników energii elektrycznej zależnych od temperatury (spadek
temperatury implikuje zwiększony pobór energii). Analiza wykonana osobno dla dni
roboczych oraz świąt pokazała zbliżony przebieg rxy w tych okresach.
Podsumowanie
Przebiegi standardowych profili obciążeń opracowanych przez ENEA
Operator Sp. z o.o., przeznaczonych dla grupy odbiorców zaliczanych
do gospodarstw domowych (taryfy G), dla poszczególnych lat tego samego typu
profilu, wykazują pewne różnice. Dotyczą one przede wszystkim: ekstremalnych
i średnich wartości obciążenia, kształtu krzywej oraz godzin występowania
dobowych mocy ekstremalnych. W głównej mierze ma na to wpływ zróżnicowanie
odbiorców indywidualnych (kontrolnych), których dane pomiarowe posłużyły do
opracowania danego profilu standardowego.
Największe wartości poborów mocy w badanych opracowaniach profili
występują w dni inne niż robocze (soboty, niedziele lub dni świąteczne). Jednakże
największą powtarzalnością, ułatwiającą wyłonienie pewnych cech obciążenia,
charakteryzują się dni robocze. U odbiorców z grupy G12 maksymalna moc
pobierana jest w strefie z tańszą ceną energii, natomiast u odbiorców z grupy
G11 oraz G12w w godzinach popołudniowych.
Przeprowadzone szczegółowe badania wpływu czynników zewnętrznych
(w tym czasu zachodu słońca) na kształtowanie się krzywych obciążenia wykazały,
iż u odbiorców z grupy taryfowej G11, którzy nie wykorzystują energii na cele
grzewcze, najistotniejszym czynnikiem oddziałującym na kształtowanie się
grafików obciążenia elektrycznego w całym roku jest czas zachodu słońca. Silna
zależność pomiędzy wartościami mocy a czasem Tz pozwala odwzorować ją za
pomocą funkcji liniowej. Natomiast u odbiorców, którzy rozliczają się jednostrefowo
i wykorzystują energię do celów grzewczych, należy liczyć się z dodatkowym
wpływem temperatury – wpływ ten dominuje nad wpływem wynikającym z czasu
Tz w okresie, gdy średnia temperatura w dobie przyjmuje wartości mniejsze
od 15°C.24
Badania wpływu czasu zachodu słońca na opracowane standardowe profile
zużycia potwierdzają istotność wpływu Tz na kształtowanie się grafiku obciążenia
odbiorcy profilowego zaliczanego do taryfy G11 – szczyt obciążenia występuje
o kilka godzin później w okresie letnim niż w okresie zimowym, a największe
wartości współczynnika korelacji (>|0,9|) występują w godzinach popołudniowych
(w godzinach występowania Tz). W przypadku tego profilu należy mieć na uwadze,
iż pewien wpływ na obciążenie może wywierać temperatura, w szczególności
w okresie zimowym (gdy występują niższe jej wartości) wskutek dogrzewania
pomieszczeń poprzez elektryczne urządzenia grzejne – obciążenie w całej dobie
przyjmuje większe wartości niż w okresie letnim.
Badania obciążenia odbiorców indywidualnych rozliczających się za energię
elektryczną według taryfy G12 wykazały, iż wpływ czasu zachodu słońca

24

R. Frąckowiak, T. Gałan, Profile standardowe PTPiREE odbiorców taryfy G w świetle badań
obciążenia elektrycznego odbiorców indywidualnych, Rynek Energii nr 4(101), 2012
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na kształtowanie się grafiku obciążenia jest prawie niezauważalny. Tylko w grupie
odbiorców, którzy nie wykorzystują energii do celów grzewczych można dopatrzyć
się tego wpływu w okresie letnim (w godzinach obowiązywania popołudniowej
podstrefy z droższą ceną energii). U odbiorców rozliczających się za energię
dwustrefowo, wyraźnie zauważalny jest wpływ temperatury na wartość zużywanej
energii. Gdy średniodobowa wartość temperatury jest mniejsza niż 15ºC, wpływ ten
można odwzorować za pomocą funkcji liniowej. Natomiast, gdy temperatura jest
większa od 15 stopni Celsjusza, jej wpływ oraz wpływ czasu zachodu słońca na
wartości zużywanej przez odbiorcę energii jest pomijalny.25
Przeprowadzone badania profili standardowych zaliczanych do taryfy G12
potwierdziły także niewielki wpływ Tz w godzinach obowiązywania popołudniowej
podstrefy z droższą jednostkową ceną energii – przesuwający się szczyt
obciążenia (okres letni / zimowy). Jednakże wpływ ten jest powiązany
jednocześnie z wpływem temperatury (większa moc urządzeń grzejnych
niż odbiorników oświetleniowych). Dlatego też dominujący wpływ na kształtowanie
się obciążenia (zarówno w pozostałej części doby okresu letniego, jak i całej dobie
okresu zimowego) w profilu G12 oraz G12w ma temperatura – współczynnik
korelacji przyjmuje w całej dobie duże wartości.
Tworzenie profili standardowych na podstawie całorocznej rejestracji
obciążenia elektrycznego indywidualnych odbiorców kontrolnych wymaga dużej
dokładności i rzetelności w charakteryzowaniu tych odbiorców oraz stosowania
właściwych kryteriów wydzielenia profili. Zwiększenie dokładności szacowania
obciążenia elektrycznego na podstawie profili standardowych można osiągnąć np.
poprzez wydzielenie ze standardowego profilu dwóch podprofili, które przypisane
będą odbiorcom niewykorzystującym energii do celów grzewczych oraz tych,
którzy energię elektryczną wykorzystują na cele grzewcze – co pozwoliłoby na
określenie wpływu temperatury na wartość pobranej mocy.26
Streszczenie
W artykule przedstawiono wybrane cechy standardowych profili obciążenia
odbiorców energii elektrycznej rozliczających się według taryfy G, przeznaczonej
dla gospodarstw domowych (G11, G12 oraz G12w). Zmienność obciążenia
opracowano na podstawie danych o profilach standardowych z Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), Spółki ENEA Operator, zawierających
wskaźnik udziału poboru energii elektrycznej w poszczególnych godzinach roku.
W badaniach przeprowadzono analizę wybranych cech obciążenia oraz oceniono
wpływ czasu zachodu słońca na krzywe obciążenia elektrycznego badanych profili
standardowych. Opracowano także modele uwzględniające wpływ badanego
czynnika na pobór energii elektrycznej.
Summary
In the paper, chosen features of the standard load profiles for electric power
consumers charged according to a household – dedicated G tariff (G11, G12 and
G12w) are presented. Load variability has been elaborated. referring to the
standard profiles as defined in the Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci
25
26

Ibidem
Ibidem
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Dystrybucyjnej (IRiESD) given by ENEA Operator S,A., comprising the electric
power consumption’s contribution index jn particular hours of the year. Chosen
load features have been analyzed and the influence of the sunset hour on the
electric load curves for the considered standard profiles has been estimated.
Also, some models considering the effect of an actual parameter on the electric
power consumption have been developed.
Bibliografia
1. Bil J., Domaszewski R., Zastosowanie profili. Rozwiązania z UK i Szwecji.
Warszawa 2006
2. Frąckowiak R., Gałan T., Wpływ wybranych czynników charakteryzujących
odbiorcę i warunki zewnętrzne na krzywe obciążenia odbiorców grupy
G11, XIII Międzynarodowa, Konferencja Naukowa – Aktualne Problemy
w Elektroenergetyce (APE'07). Jurata 2007
3. Frąckowiak R., Gałan T., Analiza profili obciążenia odbiorców rozliczanych
według taryfy G12 przy wykorzystaniu arkusza Excel, XIV Konferencja
Naukowa Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice (ZKwE'2009).
Poznań 2009
4. R. Frąckowiak, T. Gałan, Krzywe obciążenia elektrycznego odbiorców
typu gospodarstwa domowe rozliczane według taryfy G12, „Przegląd
Elektrotechniczny”. Czerwiec 2009
5. Frąckowiak R., Gałan T., Profile standardowe PTPiREE odbiorców taryfy
G w świetle badań obciążenia elektrycznego odbiorców indywidualnych,
„Rynek Energii” nr 4(101), 2012
6. Gałan T., Charakterystyczne cechy grafików obciążeń elektrycznych dla
odbiorców typu gospodarstwa domowe – analiza i modelowanie, Rozprawa
doktorska, Politechnika Poznańska. Poznań 2013
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189, poz. 1126)

903
________________________________________________________________________________________

Jacek JANISZEWSKI, Artur NAWROWSKI
Politechnika Poznańska
ZASTOSOWANIE TEORII SZARYCH SYSTEMÓW DO PROGNOZOWANIA
ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE MIASTA POZNANIA
1. Wstęp
1.1. Zapotrzebowanie na energię
Zapotrzebowanie na energię jest wyrażane przez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialną energię pierwotną oraz przez zapotrzebowanie na energię
rozpatrywaną, jako ogół potrzeb dla ogrzewania, ciepłej wody, jak również
wentylacji, chłodzenia oraz oświetlenia wbudowanego. Wartości te wyznaczone
są obliczeniowo poprzez jednolitą metodologię. Dane do obliczeń określane są
według dokumentacji budowlanej lub też pomiaru budynku istniejącego.
Przyjmowane są standardowe warunki brzegowe, takie jak np. standardowe
warunki klimatyczne, a także zdefiniowany sposób eksploatacji, standardowa
temperatura wewnętrzna oraz wewnętrzne zyski ciepła, liczba osób użytkujących,
itp. Biorąc pod uwagę standardowe warunki brzegowe należy zauważyć,
iż uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają na wnioskowanie
o rzeczywistym zużyciu energii obiektu architektonicznego.
1.2. Bezpieczeństwo energetyczne w mieście Poznań
Głównym założeniem niniejszej publikacji jest przedstawienie określonych
uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego na zadanym terytorialnie obszarze,
wymagającego długotrwałych oraz kosztownych działań wielu podmiotów, ale
przede wszystkim konieczności poszukiwania nowych metod szacowania
przyszłego zużycia energii elektrycznej. Bezpieczeństwo energetyczne jest
uzależnione m.in. od polityki, gospodarki, techniki oraz stanu świadomości
społeczeństwa. Znaczącym czynnikiem, który wpływa w sposób bezpośredni na
bezpieczeństwo energetyczne w Poznaniu jest postawienie poprawnej prognozy,
z horyzontem, pozwalającym na przeprowadzenie określonych działań
zapewniających właściwy poziom i bezpieczeństwo dostaw energii. Istotne jest,
aby prognoza obarczona była jak najmniejszym akceptowalnym błędem, co wobec
niewielkiej liczby danych wymaga zastosowania innych metod i modeli niż
dotychczas stosowane.
2. Zastosowanie modeli szarych systemów do prognozowania
Zastosowanie szarych systemów ma uzasadnienie w przypadku niewielkiej
liczby danych statystycznych (obserwacji), które mogą także być w dużym stopniu
niepewne. Metody te stosuje się także wtedy, gdy tylko kilka ostatnich danych jest
istotnych. Minimalna liczba takich danych wynosi 4 i wynika z możliwości
oszacowania parametrów modelu. Ważną cechą modelowania za pomocą
”szarych modeli” (GM ang. Grey Models) jest to, że w oparciu o zbudowany model
względnie łatwo można dokonać prognozy np. kilka kroków w przód. Niewielka
liczba danych potrzebna do wyznaczenia parametrów istotnie różni modele
typu”szarego” od innych metod modelowania matematycznego lub numerycznego.
Przykładowo, w odróżnieniu od omawianego podejścia, poprawne oszacowanie
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parametrów modeli regresyjnych lub modeli ARMA wymaga dużej liczby
zgromadzonych danych. Niewielka liczba obserwacji konieczna do zastosowania
modeli „szarych” czyni metodę adaptacyjną użyteczną, co jest szczególnie ważne,
gdy dane zmieniają swój charakter w czasie i najstarsze obserwacje nie powinny
być już uwzględniane w budowie prognozy. Takie podejście zwiększa istotnie
dokładność tej metody.
Wspomniane modele GM mają swoje korzenie w teorii szarych systemów,
zaproponowanej przez chińskiego badacza J. L. Deng’a w roku 1982. Szary
system jest modelem obiektu, w strukturze którego znajduje się niewiele
dostępnych i użytecznych informacji. Teoria szarych systemów ma wiele
zastosowań: w sterowaniu, w naukach społecznych, ekonomii, geologii,
w metodach modelowania podejmowania decyzji oraz coraz częściej w naukach
technicznych.
W pracy, do celów prognozy zastosowano model szeregu czasowego
oznaczany w literaturze jako GM (1,1) (patrz rozdział 2.1). Za pomocą tego modelu
zbudowano prognozy zużycia energii w Poznaniu, w oparciu o dane pochodzące
z zestawień rocznych podanych przez Poznań Beta27 oraz danych opublikowanych
w Case-Doradcy.28
2.1. Model „szarego systemu”
Model szarego systemu jest to ogólnie przyjęty model systemu, w strukturze
którego nie ma wiele dostępnych użytecznych informacji. Przedstawia się go
w postaci ogólnej równania różniczkowego (równania stanu):29

d m j S ( r )

m

a
j 0

j

dt

m j

p 1

  bi Pi ( r )

(1)

i 0

gdzie
S(r) – wektor danych systemów podlegający agregacji stopnia (r),
Pi(r) – wektor wejść sterować (jak w każdym układzie),
aj oraz bi – współczynniki podleg jące identyfikacji,
(0)

S (t), (t = 1,2,...n) – wektor pierwotnych obserwacji symptomu w dyskretnych chwilach
czasowych

Pierwotny (obserwowany) szereg czasowy można wyrazić jako:





S ( 0 )  S ( 0 ) (t ), S ( 0 ) (t  1)...S ( 0 ) (t  n)

Szereg ten podlega operacji agregacji. W praktyce, by uprościć równanie,
stosuje się agregację stopnia pierwszego. Ogólnie agregacja stopnia r polega na

27

http://www.poznan.pl/mim/main/6-produkcja-i-dostawy-ciepla-i-energii-elektrycznej-oraz-dostawypaliw
-dlauzytkownikow-koncowych-w-poznaniu,p,23488,23508.html
28
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru
gminy Wrocław Wykonawca: CASE-Doradcy Sp. z o.o. ul. Polna 40 lok. 212 00-635 Warszawa
29
Prognozowanie w wielosymptomowej diagnostyce maszyn Maciej Tabaszewski
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zastosowaniu operacji AGO (ang. Accumulated Generating Operation), która
sprowadza się do kumulacyjnego sumowania wyrazów szeregu wg wzoru.30
(2)
S ( r )  S ( r 1) (t )

  
t 1

k

gdzie
τ – chwila czasowa dla której wyliczana jest suma skumulowana

Operacja AGO jest bardzo istotna w omawianej metodzie, gdyż sumowanie
skumulowane wygładza chwilowe fluktuacje i w zasadzie umożliwia dopasowanie
modelu liniowego do otrzymanego szeregu.
2.2. Model GM (1,1)
Model GM (1,1) jest najprostszym przybliżeniem szarego systemu, w którym
parametry p i m we wzorze (1) równe są jedności. Na podstawie (1) można więc
zapisać:

dS (1)
dt

 aS (1)  b

(3)

Przechodząc do postaci dyskretnej, równanie (3) można zapisać w sposób
uproszczony, posługując się różnicami skończonymi:

S (1) (t  1)  S (1) (t )
t



a (1)
( S (t  1)  S (1) (t ))  b
2

(4)

Pierwsze wyrażenie z lewej jest dyskretnie wyrażoną pochodną”S” względem
czasu, natomiast drugie stanowi uśrednienie dwóch wyrazów szeregu
skumulowanego.
Przyjmuje się, że krok pomiarowy jest stały i t nie ma znaczenia w dalszych
rozważaniach. Wynika to z faktu, że równanie można obustronnie pomnożyć przez

t i rozpatrzyć nowe parametry modelu a ' i b ' , które są iloczynem pierwotnych
stałych i stałego kroku czasowego. Wyznaczając różnicę pomiędzy wyrazami
szeregu otrzymanego po operacji AGO otrzymuje się:
t 1

t

S (1) (t  1)  S (1) (t )   S ( 0) ( )   S ( 0)    S ( 0) (t  1)
 1

(5)

 1

Oznaczając z kolei średnią sumę elementów szeregu po operacji AGO:

z (t )  



1 (1)
S (t  1)  S (1) (t )
2



(6)

otrzymuje się ostatecznie model liniowy, z którego szacuje się nieznane
parametry a i b, zgodnie z zależnością:

S ( 0 ) (t  1)  az(t )  b
30

Ibidem

(7)
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Wektor kolumnowy współczynników modelu wyznacza się z układu równań,
przy czym ze względu na większą liczbę równań niż niewiadomych, wyznaczenia
tego dokonuje się z zastosowaniem metody najmniejszych kwadratów:

aˆ 
1 T
T
 ˆ  Z Z Z Y
b 





(8)

Odpowiednie macierze Z i Y mają postacie:

 S ( 0 ) ( 2) 
 (0) 
S (3) 
Y
 .... 
 (0) 
 S ( n) 

1
 z (1)
 z ( 2)
1 
Z
 ...
...


 z (n  1) 1 

(9)

Kolumna jedynek w macierzy Z pozwala wyznaczyć wartość wyrazu
wolnego b.
2.3. Prognozowanie za pomocą modelu GM (1,1)
Do prognozy dochodzi się rozwiązując w sposób ścisły równanie (3). Łatwo to
zrobić stosując metodę rozdzielenia zmiennych:


bˆ 
Sˆ ( 0) (T  1)   S ( 0) (1)   exp( aˆT )1  exp( aˆ ) 
aˆ 


(10)

gdzie
(T+1) – numer prognozowanego elementu, uzależniony od poprzedniego elementu znanego
w chwili czasu T
a, b, – oszacowane wcześniej parametry

2.4. Model GM(1,1) –metoda ruchomego okna
Optymalnym rozwiązaniem budowania prognozy za pomocą modelu GM (1,1)
jest metoda ruchomego okna, w której do oszacowania parametrów wykorzystuje
się tylko część dostępnych danych z pominięciem najstarszych. Możliwość
zastosowania takiej techniki wynika z faktu, że modelu GM (1,1) można użyć już
dla niewielkiej liczby dostępnych danych. Takie podejście pozwala poprawić
dokładność prognozy, gdyż pod uwagę bierze się fragment ostatnio uzyskanych
danych, adaptacyjnie dostosowując się do zmian trendu.
Podsumowując metodę ruchomego okna, można wymienić jej cechy:
 oszacowanie parametrów modelu wymaga niewielu obserwacji, stąd
można zastosować okno czasowe, ignorując zbyt „stare” obserwacje,
 szacowanie parametrów w oknie pozwala adaptować się modelowi do
zmian charakteru trendu, co jest szczególnie ważne przy występowaniu
punktów przełomowych trendu i zmianach jego charakteru,
 ekstrapolacja poza przedział obserwacji zależy tylko od ostatnich
(„najważniejszych”) obserwacji, co przy założeniu utrzymania”lokalnej”
tendencji w czasie powinno zmniejszyć błędy prognozy.
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3. Budowa prognozy zużycia energii
Obecnie w energetyce stosuje się prognozowanie, które dotyczy
użytkowników, którzy posiadają okres rozliczeniowy dłuższy niż miesiąc. Prognoza
wielkości zużycia energii elektrycznej na następne okresy rozliczeniowe jest
realizowana poprzez zestawienie ostatniego oraz bieżącego odczytu
rzeczywistego, jak również historycznych danych zużycia. Jest to taki sam okres
kalendarzowy, jak z poprzedniego roku rozliczeniowego. Prognoza dla każdego
z lokali uwzględnia zarówno długość okresu rozliczeniowego, jak i charakterystykę
zużycia. Według tych danych wylicza się średni pobór dobowy energii elektrycznej.
Mając do dyspozycji średni dobowym pobór energii, a także ilość dni w kolejnym
okresie rozliczeniowym, wyliczyć można prognozę całkowitego zużycia energii
elektrycznej na zadany przyszły okres. Rozbudowana sieć szarych systemów
pozwoli przewidzieć zużycie energii elektrycznej zarówno dla osób prywatnych,
jak i firm na kolejne miesiące, przygotowując tym samym system energetyczny
na dynamiczne zwiększenie lub też zmniejszenie zapotrzebowania na energię
elektryczną. Pozwoli to z pewnością lepiej rozplanować rozbudowę lub
modernizację systemu elektroenergetycznego aglomeracji w czasie.
Jeśli chodzi o rozliczenia za energię elektryczną, to są one dokonywane
według rzeczywistych wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dla
określonych punktów poboru energii elektrycznej. Na ich podstawie następuje
określenie, czyli prognozowanie zużycia energii elektrycznej na następny okres
rozliczeniowy. Różnica wskazań okresu bieżącego oraz ostatniego jest podstawą
do wykonania rozliczenia, jako wielkości faktycznie zużytej energii elektrycznej.
Opłata za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym jest
ustanowiona przez iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej sprzedanej w danych
strefach czasowych, jak również ceny energii elektrycznej w określonej grupie
taryfowej (G11, G12). W momencie, gdy cykl rozliczeniowy jest dłuższy niż
miesiąc, wówczas następuje określenie, czyli prognozowanie zużycia energii
elektrycznej na kolejny okres rozliczeniowy. Prognoza wielkości zużycia energii
elektrycznej na przyszły okres rozliczeniowy jest oparta na różnicy wskazań
ostatniego oraz bieżącego odczytu rzeczywistego, jak i danych historycznych
zużycia z analogicznego okresu poprzedniego roku.
Średniodobowy pobór energii elektrycznej jest wyznaczany indywidualnie dla
każdego punktu poboru z uwzględnieniem długości poprzedniego okresu
rozliczenia, a także charakterystyki zużycia. Jeśli chodzi o charakterystykę zużycia,
umożliwia ona uwzględnienie zmienności zużycia energii elektrycznej przez
danego klienta w prognozie. Średniodobowy pobór energii elektrycznej, jak i ilość
dni następnego okresu rozliczeniowego, mają posłużyć do wyliczenia prognozy
zużycia energii elektrycznej w danym okresie, jednakże na potrzeby
publikacji zestawiono problem prognozy zapotrzebowania energii, która rzutuje na
planowaną produkcję energii elektrycznej w przyszłości (długofalowy trend).
Producenci muszą przewidywać dzienne zapotrzebowanie na energię, ponieważ
zarówno za nadprodukcję, jak i niedobór płacą kary (przy niedoborze muszą
ją kupić od konkurencji, a przy nadprodukcji problem związany jest z jej
magazynowaniem). Dlatego też, aby lepiej zrozumieć system energetyczny od
strony prognozowania zużycia, w pracy poruszono tematykę rozliczania klienta
indywidualnego.
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3.1. Prognoza zużycia energii na lata 2015-2020 na podstawie
GM (1,1)
W tabeli nr 1 zestawiono dane statystyczne zużycia całkowitej energii
elektrycznej w ciągu roku przez Poznań. Dane zostały udostępnione przez firmę
Poznań Beta.31 Na ich podstawie dokonano ekstrapolacji zużycia w przyszłość na
lata 2015-2020 z wykorzystaniem metody GM (1,1).
Tabela nr 1: Zestawienie zużycia całkowitej energii elektrycznej dla miasta Poznania32
Rok
Zużycie
energii [MWh]

1995

2000

2005

2010

1299177

1694965

2048017

2218557

Wynik prognozy uzyskanej za pomocą modelu GM (1,1), pierwotne dane oraz
wartości modelowe (teoretyczne) zamieszczono na rysunku nr 1.
Rysunek nr 1: Prognoza zużycia energii elektrycznej w Poznaniu na lata 2015-2020
[MWh]

Z uzyskanej prognozy, przy założeniu utrzymującego się trendu, wynika,
że w 2015 roku Poznań zużyje prawie 2,6 miliona MWh energii. Obecnie
w Poznaniu szacowany koszt zużycia odbiorcy indywidualnego wynosi około:
1[kWh] = 0,574zł, dlatego też na tej podstawie można oszacować koszty
zużycia energii elektrycznej całkowitej dla Poznania przy założeniu niezmiennej
w czasie ceny 1 kWh jako:

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru
gminy Wrocław Wykonawca: CASE-Doradcy Sp. z o.o. ul. Polna 40 lok. 212 00-635 Warszawa
32
Ibidem
31
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2,6 ∙ 109 [𝑘𝑊ℎ] ∙ 0,574 𝑧ł ≅ 1,54 ∙ 109 𝑧ł
czyli ok. 1 miliarda 500 milionów zł potrzebne będzie do zaspokojenia potrzeb
energetycznych mieszkańców i przedsiębiorstw na terenie Poznania. Prognoza na
rok 2020 jest obarczona większym błędem, jednakże na podstawie czterech
danych istnieje sensowne wyprzedzenie o dwa kroki w przód, dlatego też
zamodelowano prognostyczny wzrost zużycia energii na rok 2020. Z ekstrapolacji
o dwa kroki w przód wynika, że zużycie energii będzie na poziomie 2,9 miliona
MWh. Na tej podstawie można obliczyć koszty zużycia energii przy obecnej taryfie,
które zgodnie z poczynionym poprzednio założeniem wyniosą:
2,9 ∙ 109 [𝑘𝑊ℎ] ∙ 0,574 𝑧ł ≅ 1,66 ∙ 109 𝑧ł
3.2. Prognoza zużycia energii niskiego napięcia metodą szarego
systemu z wykorzystaniem Rolling Window
W 2010 roku liczba odbiorców energii elektrycznej przyłączonych do sieci
niskiego napięcia w Poznaniu wynosiła 239 965 osób, co w porównaniu do innych,
dużych miast Polski plasuje Poznań na piątej pozycji. Jednakże w porównaniu do
roku 2002 nastąpił w rozpatrywanym mieście znaczny wzrost liczby odbiorców
energii elektrycznej na niskim napięciu (tj. wzrost o 18 882 odbiorców), co bardzo
dobrze rokuje na przyszłość dla sektora energetycznego Poznania. W tabeli
nr 2 przedstawiono wzrost liczby odbiorców energii elektrycznej w latach 20022010 na niskim napięciu dla kluczowych aglomeracji miejskich Polski.
Tabela nr 2: Liczba odbiorców energii elektrycznej o niskim napięciu w Poznaniu
i największych miastach Polski w latach 2002-201033
Miasto
Łódź
Warszawa
Kraków
Poznań
Wrocław

2002

2003

2004

2005

Rok
2006

2007

2008

2009

2010

329015
732463
306028
221083
240136

327622
745889
310210
222396
237946

325383
767407
316891
224242
192816

326006
769679
320830
226574
243641

326711
790591
324373
229270
249531

327870
794221
328840
232261
258513

340047
807915
334194
235065
257358

330455
826217
342326
237444
261826

331212
838488
347410
239965
266005

Źródło: Opracowanie własne według BDL GUS 2011

W zakresie zużycia energii elektrycznej o niskim napięciu, nieprzerwanie
przoduje miasto stołeczne Warszawa. Poznań, tak jak i w przypadku odbiorców
energii, znajduje się na piątej pozycji z wartością 485,300 MWh. Wrocław wykazuje
jednak największy trend wzrostowy spośród przedstawionych poniżej największych
polskich miast. W porównaniu do 2002 roku zużycie energii elektrycznej na niskim
napięciu wzrosło w Poznaniu o 33447 MWh, co przedstawia tabela nr 3.

33

C. Cempel, M. Tabaszewski, Teoria szarych systemów w zastosowaniu do modelowania
i prognozowania w diagnostyce maszyn, „Diagnostyka” 2007, 2(42)
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Tabela nr 3: Zużycie energii elektrycznej na niskim
i największych polskich miastach w latach 2002-2010 [MWh]34
Rok
Miasto
2002
2003
2004
2005
2006
2007
595425 608502 599369 610519 616655 603206
Łódź
1515232 1520528 1683262 1546756 1631669 1636322
Warszawa
691549 713522 749233 727711 760683 728922
Kraków
451853 458362 428595 452391 460965 456769
Poznań
481614 501748 357784 509555 531416 531014
Wrocław
Źródło: Opracowanie własne według BDL GUS 2011

napięciu w Poznaniu

2008

2009

2010

639081
1659066
777004
470600
543258

628519
1629657
764903
472210
419774

637944
1676897
801197
485300
601740

Na podstawie tabeli nr 3 zbudowano prognozę zużycia energii elektrycznej
w sieci niskiego napięcia dla Poznania. Zaprognozowano zużycie energii
elektrycznej metodą szarych systemów z uwzględnieniem różnych szerokości
okna. Na rysunku nr 2 przedstawiono uzyskane prognozy z wykorzystaniem
szerokości okna 5, natomiast tabela 4 zawiera obliczenia i zestawienie błędów
prognoz.

Zużycie energii elektrycznej dla masta Poznania [MWh]

Rysunek nr 2: Prognozy z wykorzystaniem szerokości okna 5
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5.2
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Tabela nr 4: Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w Poznaniu, wartości
prognoz, błąd bezwzględny, błąd względny otrzymanych prognoz na lata 2007-2010 [MWh]
Miasto Poznań
Wartości zużycia energii elektrycznej
[MWh]
Wartości otrzymanych prognoz[MWh]
Błąd bezwzględny [MWh]
Błąd względny [%]

34

Ibidem

Rok
2007

2008

2009

2010

456769

470600

472210

485300

458170,5
1401,46
3,06%

473124,8
2524,85
5,37%

472952,1
742,11
1,57%

477175,1
8124,89
16,74%
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Błąd bezwzględny prognozy otrzymano wg wzoru:
∆𝑥 = |𝑥 − 𝑥𝑝 |

(11)

gdzie
x – wartość dokładna, rzeczywista otrzymana z zestawieniu rocznym zużycia energii
elektrycznej dla Poznania,
𝑥𝑝 – wartość prognozowana z wykorzystaniem metody rolling window obliczona za pomocą
„szarych systemów”.

Błąd bezwzględny informuje, o ile różni się wartość otrzymanego symptomu
od wartości dokładnej w zestawieniu rocznym.
Błąd względny prognozy otrzymano wg wzoru:
𝛿=

∆𝑥
𝑥

∙ 100%

(12)

gdzie
∆𝑥 – błąd bezwzględny pomiaru,
x – wartość dokładna (rzeczywista) mierzonej wielkości

Błąd względny informuje, o ile procent różni się wartość otrzymanego
symptomu od zestawienia rocznego zużycia energii elektrycznej. Jak wynika
z rysunku 2, dla okna o szerokości 5 pierwszą prognozę na rok 2007 budowano
uwzględniając dane z lat 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.

Zużycie energii elektrycznej dla masta Poznania [MWh]

Rysunek nr 3: Prognoza zużycia energii elektrycznej niskiego napięcia w Poznaniu na
lata 2006-2016 (szerokość okna 4)
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Wykorzystano przy tym technikę jednego kroku w przód. Kolejne prognozy
budowano przesuwając okno o jedną obserwację, włączając uzyskane prognozy
do zbioru danych. Prognozy za lata 2007-2010 wykorzystano do oszacowania
błędów zamieszczonych w tabeli 4. Z obserwacji wynika, że wartości wyznaczone
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za pomocą modelu GM (1,1) pokrywają się z wartościami rzeczywistymi
dotyczącymi lat 2007-2010. Na rysunku 3 przedstawiono prognozę zużycia energii
elektrycznej dla niskiego napięcia z wykorzystaniem okna o szerokości 4 danych.
Tabela nr 5: Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w Poznaniu, wartości
prognoz, błąd bezwzględny, błąd względny otrzymanych prognoz na lata 2006-2010 [MWh]

2006

2007

Rok
2008

2009

2010

460965

456769

470600

472210

485300

440389,7

480427,4

461082,5

472556,2

482101,5

20575,27
44,64%

23658,37
51,80%

9517,50
20,22%

346,18
0,733%

3198,52
6,59%

Miasto Poznań
Wartości zużycia energii
elektrycznej [MWh]
Wartości otrzymanych
prognoz[MWh]
Błąd bezwzględny [MWh]
Błąd względny[%]

Otrzymana prognoza z rysunku 3 dla okna 4, bazująca na danych z lat 20022005, obarczona jest początkowo dużym błędem. Prognoza w roku 2006 znacznie
odbiega wartością zużycia energii od wartości uzyskanej pod koniec roku 2006.
Błąd prognozy zmniejsza się dopiero dla lat 2009 i 2010. Na błędy prognozy mają
duży wpływ dane za rok 2004, w tym roku zużycie energii spadło, dlatego też
model prognozy nie pokrywa się z wartościami rzeczywistymi, uzyskanymi za lata
2006-2008. Wynika z tego, że kluczową rolę w budowie modelu typu GM stanowi
dobór szerokości okna. Zbyt krótkie okno powoduje podążanie modelu
za chwilowymi fluktuacjami, zbyt długie z kolei powoduje zbytnie uśrednienie
i ignorowanie lokalnych zmian trendu. Niestety, dobór szerokości okna ma istotny
wpływ także na przewidywania zużycia energii w latach przyszłych (np. 2016), co
jest głównym celem budowy prognozy. Można założyć, że najbardziej adekwatnym
do danych będzie model o szerokości okna, który pozwala osiągnąć najmniejsze
błędy prognozy dla danych testowych (do roku 2010). Na rysunku 4 przedstawiono
model prognozy dla okna o szerokości 6 danych.

Zużycie energii elektrycznej dla masta Poznania [MWh]

Rysunek nr 4: Prognoza zużycia energii elektrycznej niskiego napięcia w Poznaniu na
lata 2008-2016 (szerokość okna 6)
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Tabela nr 6: Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w Poznaniu, wartości
prognoz, błąd bezwzględny, błąd względny otrzymanych prognoz 2008-2010 [MWh]
2008

Rok
2009

2010

470600
460306,2
10293,78
21,83%

472210
480773,8
8563,77
18,14%

485300
477561,5
7738,49
15,95%

Miasto Poznań
Wartości zużycia energii elektrycznej [MWh]
Wartości otrzymanych prognoz[MWh]
Błąd bezwzględny [MWh]
Błąd względny[%]

Na rysunku nr 4, uwzględniając szerokość okna równą 6 danych,
przedstawiono prognozy dla lat 2008-2016. Wartości błędów uzyskanych dla
danych testowych zestawiono w tabeli nr 6. Większe błędy za lata 2008 i 2009
wynikają z faktu, że okno o tej szerokości obejmuje początkowo niepasującą
do ogólnego trendu obserwację z roku 2004. Wraz z przesuwaniem się okna
i eliminacją tej „nietypowej” danej z modelu, błąd istotnie zmniejsza się.
Na rysunku 5 przedstawiono prognozy jednokrokowe w przód
z wykorzystaniem modelu GM (1,1) i szerokości okna 7.

Zużycie energii elektrycznej dla masta Poznania [MWh]

Rysunek nr 5: Prognoza zużycia energii elektrycznej niskiego napięcia w Poznaniu na
lata 2009-2016 (szerokość okna 7)
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Tabela nr 7: Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w Poznaniu, wartości
prognoz, błąd bezwzględny, błąd względny otrzymanych prognoz 2009-2010 [MWh]
Miasto Poznań
Wartości zużycia energii elektrycznej [MWh]
Wartości otrzymanych prognoz[MWh]
Błąd bezwzględny [MWh]
Błąd względny[%]

Rok
2009

2010

472210
470377,4
1832,56
3,88%

485300
484156,9
1143,13
2,36%
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Na rysunku 5 otrzymano prognozę z wykorzystaniem okna o szerokości
7. Zaobserwowano mały błąd prognozy w latach 2009-2010. Korzystając
z większości danych zmniejsza się znaczenie danych prognostycznych z roku
2004. Otrzymany wynik prognozy również można uznać za miarodajny. Na rysunku
nr 6 przedstawiono prognozę z uwzględnieniem szerokości okna dla 8 danych.

Zużycie energii elektrycznej dla masta Poznania [MWh]

Rysunek nr 6: Prognoza zużycia energii elektrycznej niskiego napięcia w Poznaniu na
lata 2010-2016 (szerokość okna 8)
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Tabela nr 8: Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w Poznaniu, wartości
prognoz, błąd bezwzględny, błąd względny otrzymanych prognoz 2010-2010 [MWh]
Miasto Poznań
Wartości zużycia energii elektrycznej [MWh]
Wartości otrzymanych prognoz [MWh]
Błąd bezwzględny [MWh]
Błąd względny [%]

Rok
2010
485300
476087,2
9212,80
18,98%

Błąd prognozy można oszacować tylko dla roku 2010. Biorąc pod uwagę
dostępne dane, reszta otrzymanych prognoz dotyczy ekstrapolacji w przyszłość.
Mając jednak dostęp do danych za lata 2002-2010, można oszacować błąd
prognozy i zweryfikować (dobrać) optymalną szerokość okna dla aktualnych
danych. Na rysunku nr 7 przedstawiono prognozy jeden krok w przód,
z uwzględnieniem wszystkich dostępnych danych. Na ich podstawie nie jest
możliwa jakakolwiek ocena prognoz, jednakże i w tym przypadku jest możliwa
budowa prognozy na kolejne, przyszłe lata.
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Zużycie energii elektrycznej dla masta Poznania [MWh]

Rysunek nr 7: Prognoza zużycia energii elektrycznej niskiego napięcia w Poznaniu na
rok 2016 (dla wszystkich danych)
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Podsumowanie
W artykule przedstawiono metody oraz przykłady analiz prognoz
energetycznych dla Poznania. Pozwoliło to oszacować koszty, które muszą
ponieść podmioty gospodarcze i mieszkańcy na terenie Poznania, zużywając
energię elektryczną według własnego zapotrzebowania. Wszystkie prognozy dla
niskiego napięcia z wykorzystaniem różnych szerokości okien (danych)
jednoznacznie dążą do wartości między 5,2∙ 105 [MWh], a 5,4∙ 105 [MWh]. Dlatego
też minimalne wartości zużycia energii elektrycznej, które oszacowano na
podstawie taryfy za 1 kWh, na dzień 05.06.2015 roku wynoszą następująco:
520,000,000 [𝑘𝑊ℎ] ∙ 0,574 𝑧ł = 298,480,000.00 𝑧ł
Górna wartość otrzymanych prognoz z różnych szerokości okien wynosi:
540,000,000 [𝑘𝑊ℎ] ∙ 0,574 𝑧ł = 309,960,000.00 𝑧ł
Dzięki otrzymanym wartościom prognoz przy wykorzystaniu różnej szerokości
okien można oszacować rozrzut prognozowanej wartości zużycia energii przy
założeniu, że właściwa szerokość okna jest nieznana. Biorąc pod uwagę górną
wartość prognozy (5,4∙ 105 [MWh]) i dolną wartością prognozy (5,2∙ 105 [MWh]) na
rok 2016, przy zużyciu energii elektrycznej dla niskiego napięcia rozrzut wynosi
3,703%. Jest to równowartość 11,480,000.00zł. Można powiedzieć, że rozrzut
prognozowanych wielkości przy zastosowaniu rożnych okien w metodzie GM (1,1)
i rolling window nie powinien przekroczyć 11 mln zł. Przy wykorzystaniu różnych
szerokości okien jest możliwość porównania błędu (bezwzględnego, względnego)
prognozy z wartością otrzymaną, w zestawieniu rocznym zużycia energii
elektrycznej dla sieci niskiego napięcia. W pracy dokonano porównania błędów
prognozy z wartościami otrzymanymi, ze względu na stosowanie różnych okien
do uzyskania możliwie najdokładniejszych wyników prognozy. Zaobserwowano, że
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metody szarych systemów dobrze radzą sobie z prognozowaniem
(przewidywaniem) zużycia energii na kolejne lata, dając realne wartości
(porównywalne z wynikami rzeczywistymi), pomimo faktycznie niewielkiej
liczby dostępnych danych użytecznych. Należy zaznaczyć, że ze względu na
ograniczenie zakresu danych do 2010 roku, horyzont prognozy do roku 2016 jest
duży. Jednak dzięki uzupełnianiu bazy danych (skróceniu horyzontu prognozy)
można istotnie ograniczyć niepewność prognozy.
Wnioski
Obecne metody i modele, wywodzące się z teorii szarych systemów, znajdują
coraz to szersze zastosowanie w naukach i dziedzinach technicznych. Pozwalają
one dokonywać ekstrapolacji w przyszłość z relatywnie małymi błędami prognozy,
przy niewielkiej liczbie dostępnych danych. Dzięki tej metodzie można teoretycznie
przewidzieć wzrost zużycia energii i przygotować system energetyczny na
obciążenie linii energetycznych w najbliższych latach, co może przyczynić się do
ograniczenia importowania energii elektrycznej z sąsiadujących krajów. Pozwala to
również bardziej wydajnie przewidywać ewentualne awarie i przeciążenia sieci
energetycznej oraz im przeciwdziałać.
Jednocześnie, prognozując zużycie energii elektrycznej dla dużych
aglomeracji miejskich, istnieje możliwość wskazania krytycznych elementów
infrastruktury energetycznej i odpowiednio wczesną konserwację urządzeń lub
modernizację fragmentów podsieci. Pozwala to uniknąć nieprzewidzianych awarii
systemu energetycznego, jak i ograniczyć koszty utrzymania jego sprawności.
W pracy jednoznacznie wykazano przydatność teorii szarych systemów
w zastosowaniu do prognozowania zużycia energii elektrycznej w dużych
miastach.
Streszczenie
W publikacji poruszono zagadnienia dotyczące wykorzystania metody opartej
na teorii szarych systemów (GST ang. Grey System Theory) do modelowania
i prognozowania rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Omówiono
teorię szarych systemów i możliwości jej aplikacji do prognozowania
zapotrzebowania energetycznego. Do badań wykorzystano dane statystyczne dla
miasta Poznania udostępnione przez firmy Poznań Beta 35 i Case-Doradcy.36
Efektem badań są wyniki symulacji zużycia energii elektrycznej dla sieci wysokich
napięć (WN) w latach 2015 i 2020 oraz prognoza zużycia energii elektrycznej dla
sieci niskiego napięcia (NN). Pracę podsumowano konkluzjami w zakresie
stosowalności teorii systemów szarych do analiz elektroenergetycznych oraz
ewentualnymi ograniczeniami.

35

http://www.poznan.pl/mim/main/6-produkcja-i-dostawy-ciepla-i-energii-elektrycznej-oraz-dostawypaliw
-dlauzytkownikow-koncowych-w-poznaniu,p,23488,23508.html
36
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru
gminy Wrocław Wykonawca: CASE-Doradcy Sp. z o.o. ul. Polna 40 lok. 212 00-635 Warszawa
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Summary
The publication is shown issues which concern the use of method which base
on grey system theory (GST). This method is used to modeling and forecasting
increase demand in electricity. A introduction to grey systems theory and its
possibility to apply for forecasting electricity consumption. To research was used
statistical data for City of Poznan, which was provided by companies Poznan Beta
and Case-Doradcy. The result of the research are simulation results electricity
consumption for high voltage in 2015 and 2020 and forecast electricity
consumption for low voltage networks. The work summarizes the conclusions for
apply GST to analysis of electrical power and possible limitations.
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Instytut Elektroenergetyki
UKŁADY GAZOWO-PAROWE ORAZ UKŁADY IGCC ZINTEGROWANE
Z WYCHWYTEM ORAZ WYKORZYSTANIEM CO2

Wprowadzenie
W Polsce, jak i w Europie, coraz częściej poruszanym tematem jest
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w zgodzie z naturą. Budowane
coraz częściej ekologiczne źródła energii w postaci turbin wiatrowych i paneli
fotowoltaicznych potrzebują zabezpieczenia w postaci stabilnych i szybkich do
uruchomienia elektrowni gazowych. Rozbudowanie układów gazowych o układ
parowy z kotłem odzysknicowym powoduje wzrost sprawności takiego układu
i większą efektywność wykorzystania paliwa, na czym korzysta producent,
odbiorca jak i środowisko. Wysoko już rozwinięte układy kombinowane z turbiną
gazową charakteryzują się bardzo niską emisyjnością, współczynnikami
hałasu oraz zajmują mało miejsca. Dodatkowe wykorzystanie ciepła ”odpadowego”
w układach kogeneracyjnych dodatkowo zwiększa ich sprawności. Jedną
z nielicznych wad układów gazowo-parowych jest paliwo wykorzystywane
w procesie uzyskiwania energii, które w znacznym stopniu pochodzi z importu.
Sposobem na niższą cenę paliw zasilających tego typu układy w Polsce jest
wykorzystanie układów zgazowania węgla – IGCC.
Układy gazowo-parowe
Obecnie, ze względu na bardzo restrykcyjne ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery, a także techniczne ograniczenia związane
z możliwymi do osiągnięcia sprawnościami elektrowni konwencjonalnych,
inwestuje się w układy kombinowane. Sprawności osiągane przez układy gazowoparowe przekraczają już 60% przy bardzo kosztownych 50% elektrowni
konwencjonalnych. Przy zastosowaniu turbin upustowo-kondensacyjnych
efektywność wykorzystania paliwa wynosi nawet 90%. Układ gazowo-parowy
(rys.1) to połączenie zamkniętego obiegu parowego z otwartym obiegiem turbiny
gazowej. Łączy on w sobie zalety obu tych układów, niwelując przy tym ich wady.
Pozwala wykorzystać wysokie temperatury spalin wylotowych z turbiny gazowej
na rzecz zasilenia kotła parowego. Dzięki temu energia w nich zawarta nie jest
marnotrawiona do środowiska. Układy te znalazły praktyczne zastosowanie
w energetyce zawodowej, ze względu na wykorzystanie dobrze już poznanych
i opanowanych maszyn energetycznych i niewielkie nakłady inwestycyjne
w porównaniu z układami konwencjonalnymi o porównywalnych sprawnościach.
Sprawności te są osiągalne dzięki pełniejszemu wypełnieniu cyklu Carnota
(rys. 2). Energia oddawana z obiegu Braytona-Joule’a (OG) do obiegu
Rankine’a (OP) to wspomniane wcześniej spaliny o temperaturze przekraczającej
500°C.
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Rysunek nr 1: Sprzężenie układu turbiny gazowej z układem parowym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie grafiki z wikipedia.org

Układy te mogą pracować elastycznie przy różnych obciążeniach i krótkich
czasach rozruchu, dlatego często używane są jako awaryjne źródła zasilania.
Ponadto charakteryzują się dużą niezawodnością i łatwością obsługi
i automatyzacji procesów eksploatacyjnych. Bardzo krótki jest również czas
realizacji takiej inwestycji.
Rysunek nr 2: Wykres TS układu gazowo-parowego

Źródło: J. Skorek, J. Kalina, Gazowe układy kogeneracyjne

Zasada działania
Powietrze, aby jeszcze bardziej wykorzystać energię zawartą w spalinach,
dodatkowo podgrzewane trafia do sprężarki (SP) sprzężonej na jednym wale
z turbiną gazową (TG). Tam następuje sprężanie adiabatyczne, następnie
w komorze spalania (KS) następuje izobaryczne dostarczenie ciepła poprzez
spalenie paliwa gazowego lub ciekłego. Spaliny o wysokim ciśnieniu
i temperaturze trafiają na turbinę gazową (TG), gdzie następuje ich adiabatyczne
rozprężenie. W klasycznych układach gazowych izobaryczne chłodzenie polega
na wydaleniu spalin do otoczenia i pobraniu z niego zimnego powietrza.
W układach gazowo-parowych rolę dolnego odbioru ciepła sprawuje układ parowy.
W wymienniku (kotle odzysknicowym) następuje izobaryczne podgrzewanie
wody, jej parowanie i przegrzanie powstałej w ten sposób pary. Para trafia na
turbinę parową, gdzie adiabatycznie rozpręża się. Za turbiną reszta ciepła
oddawana jest poprzez izobaryczne skroplenie pary w skraplaczu, bądź też
poprzez wymiennik podgrzewający wodę użytkową w systemach kogeneracyjnych.
Następnie za pomocą pompy woda trafia znów na kocioł odzysknicowy.
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Układy kogeneracyjne
Dla zwiększenia efektywności wykorzystania paliw w procesach
energetycznych stosowane są układy kogeneracyjne (rys.3). Sama idea tych
układów jest dość prosta – wykorzystujemy energię, która w klasycznej elektrowni
jest tracona na rzecz środowiska za pomocą wody chłodzącej lub chłodni
kominowych. Za pomocą wymiennika ciepła para z końca turbiny (rys.3a) lub z jej
upustu (rys.3b) skrapla się oddając ciepło do zamkniętego obiegu wody sieciowej.
Następnie za pośrednictwem sieci ciepłowniczej energia w postaci ciepła
dostarczana jest do odbiorców.
Rysunek nr 3: Kogeneracyjne układy gazowo-parowe z turbiną:
a) przeciwprężną
b) upustowo-kondensacyjną

Źródło: Dr inż. K. Sroka wykład Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła

Z popytem na taką energię nie ma problemu zimą, gdzie służy do ogrzewania
domów. Kłopot zaczyna się latem, dlatego aby utrzymać wysoką efektywność
wykorzystania paliwa (praca opierająca się wyłącznie na produkcji energii
elektrycznej powoduje większe straty energii) stosuje się układy trigeneracyjne –
czyli takie, które poza wytwarzaniem prądu i ciepła oferują produkcję chłodu.
Podobnie jak w lodówkach na gaz, tylko na większą skalę wykorzystując efekt
Joule’a-Thomsona – czyli zmianę temperatury gazu pod wpływem przejścia
między obszarami o różnym ciśnieniu – produkuje się chłód. Odbiorcami tego typu
medium są przede wszystkim duże supermarkety i centra handlowe stosujące
je w systemach klimatyzacyjnych, ale także duże hurtownie i chłodnie.
Dzięki takiemu układowi możliwe jest lepsze wykorzystanie paliw spalanych
w elektrowniach, a co za tym idzie, wyższy zysk dla producenta, a w efekcie tańsze
ceny energii dla odbiorców.
Jednowałowe elektrociepłownie
Najczęściej budowanymi układami gazowo-parowymi elektrociepłowni
małej mocy są obecnie jednostki jednowałowe – wszystkie główne urządzenia
wirujące (turbina gazowa, turbina parowa i generator) tworzą jednowałowy zespół
energetyczny. Dzięki temu uzyskuje się zwartą, kompaktową zabudowę. Przekrój
układu technologicznego elektrociepłowni gazowo-parowej przedstawia rys. 4.
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Rysunek nr 4: Schemat jednowałowej elektrociepłowni gazowo-parowej

Źródło: Dr inż. K. Sroka Wykład Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła

Cenowo układy tego typu są jedynie o ok. 50% droższe na kWh w porównaniu
z elektrowniami gazowo-parowymi dużych mocy. Co umożliwia mniejszym
przedsiębiorstwom inwestycje w małe układy zapewniające pokrycie całkowitego
ich zapotrzebowania na energię, a nawet daje możliwość sprzedaży jej nadmiaru
do sieci.
Na rys. 4 zaznaczono również palniki dopalające. Ich zadaniem jest
utrzymanie odpowiednich parametrów pary podawanej na turbinę parową. Dzięki
temu umożliwiają swobodne zmiany obciążenia oraz zabezpieczają turbinę przed
uderzeniem wodnym, co w konsekwencji mogłoby prowadzić do zniszczenia
układu.
Układy gazowo-parowe, a środowisko
Systemy gazowo-parowe jako rozbudowane układy gazowe charakteryzują
się bardzo zbliżonym do nich wpływem na środowisko. Elektrownia bazująca na
gazie ziemnym nie emituje uciążliwego zapachu, chmury dymu, sadzy ani popiołu
– jest bezodpadowa. Odpady wytwarzane są jedynie z powodu konieczności
utrzymania instalacji w dobrym stanie technicznym i znajdują się wśród nich
głównie odpadowe oleje przekazywane do odzysku w rafinerii.
W porównaniu z konwencjonalnymi elektrowniami węglowymi, emisja
dwutlenku węgla (CO2) wprowadzonego do środowiska, jest o blisko 60% niższa,
wyprowadzenie tlenków azotu o ponad 40%, a emisja tlenków siarki (SO x) jest
znikoma.
Ze względu na te niskie poziomy zanieczyszczeń, niewielkie zapotrzebowanie
na wodę i prawie czterokrotnie mniejszą powierzchnię użytkową od tradycyjnych
elektrowni oraz znikome poziomy hałasu, elektrownie gazowe powstają w centrach
miast w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkalnych.
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Wydawać by się mogło, że układy gazowo-parowe nie mają wad i nic nie stoi
na przeszkodzie, by wprowadzać je na szeroką skalę na terenie całej Polski.
Jednak największym problemem jest paliwo. Paliwa gazowe oraz ciekłe pochodzą
w Polsce praktycznie całkowicie z importu, co niestety może powodować
zależność cen energii od spółek zagranicznych.
Dlatego jedynym rozwiązaniem dla Polski na niedrogie, mało awaryjne, mało
emisyjne elektrownie jest wykorzystanie węgla. Jednak jak spalić w układzie
na paliwo gazowe i ciekłe, węgiel? Rozwiązaniem są układy IGCC.
Układy IGCC
Polska posiada bardzo duże oraz bogate złoża węgla, zarówno kamiennego
jak i brunatnego, a jego udział w wytwarzaniu energii elektrycznej w skali naszego
kraju wynosi ponad 80%. W ostatnich czasach można obserwować coraz większy
rozwój czystych technologii węglowych, do których między innymi zalicza
się układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla IGCC (ang.
Integrated Gasification Combined Cycle). Jako czyste technologie węglowe określa
się ogół procesów, systemów oraz sposobów efektywnego wykorzystania węgla,
mających na celu szczególnie znaczne ograniczenie wpływu produktów jego
spalania (m.in. tlenki azotu, tlenki siarki oraz dwutlenku węgla) na środowisko
naturalne. W związku ze spodziewanymi, coraz większymi opłatami związanymi
z przekraczaniem limitów emisji gazów cieplarnianych ustalanych przez Unię
Europejską, warto zauważyć, że polityka energetyczna kraju powinna być
coraz bardziej ukierunkowana na czyste technologie węglowe oraz odnawialne
źródła energii. Za wyborem czystych technologii węglowych przemawia tanie
i ogólnodostępne paliwo. Technologię otrzymywania energii elektrycznej z układów
gazowo-parowych, zintegrowanych ze zgazowaniem węgla, można uznać za zero
emisyjną w przypadku implementacji instalacji wychwytu dwutlenku węgla,
która jednak obniża sprawność całego układu o kilka, około 3-4% (sprawność
całego układu osiąga się na poziomie 45-55%). Implementacja układu wychwytu
dwutlenku węgla będzie opłacalna albo w przypadku wysokich opłat za emisję
dwutlenku węgla (do 2030 roku opłaty te mają wzrosnąć ponad czterokrotnie),
albo w przypadku budowy układu IGCC zintegrowanego z wychwytem
oraz wykorzystaniem w przemyśle CO2, będącego przedmiotem dalszej części
publikacji.
Technologia zgazowania jest stosunkowo prosta, jednak otrzymanie gazu
syntezowego (syngazu) o odpowiednich parametrach, a przede wszystkim
o możliwie jak największej wartości opałowej wymaga przemyślanego doboru
otoczenia, w którym zgazowanie ma zachodzić. Proces zgazowania polega
na zamianie węgla jako paliwa energetycznego w gaz palny pod wpływem
czynnika zgazowującego, w odpowiednich warunkach, tzn. przy ciśnieniu rzędu od
2 do 4 MPa oraz temperaturze w granicach od 1200 do 1600 oC (dane oszacowane
na podstawie istniejących na świecie i aktualnie eksploatowanych układów IGCC).1

1

J. Kotowicz, Ł. Bartela i inni, Analiza termodynamiczna i ekonomiczna układu gazowo-parowego
zintegrowanego ze zgazowaniem węgla oraz membranową separacją ditlenku węgla IGCC. Gliwice
2012
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Rysunek nr 5: Schemat idei zgazowania

Źródło: Opracowanie własne

Odpowiedni
dobór
czynnika
zgazowującego
ma
fundamentalne
znaczenie dla działania całego układu, determinuje on skład chemiczny
otrzymanego gazu syntezowego. W eksploatowanych na świecie układach
IGCC jako czynniki zgazowujące wykorzystywane są głównie: tlen, para
wodna oraz powietrze. Najbardziej korzystne, ze względu na ogólną
dostępność oraz łatwość wykorzystania, byłoby użycie powietrza jako czynnika
zgazowującego. Układ wykorzystujący powietrze jako czynnik zgazowujący
znajduje się między innymi w elektrowni Nakoso w Japonii z dwustopniowym
generatorem gazu MHI, jednakże obecność w otrzymanym gazie
syntezowym azotu, będącego gazem niereaktywnym, jest niekorzystna i sprawia,
że powietrze jako czynnik zgazowujący obecnie wykorzystywane jest w układach
mniejszych mocy. Warto również zauważyć, że powietrze do procesu wymaga
wcześniejszej filtracji oraz sprężenia do odpowiedniego ciśnienia przy zapewnieniu
wymaganej temperatury. W przypadku zastosowania tlenu, jako czynnika
zgazowującego, otrzymujemy gaz syntezowy o wyższej wartości opałowej
w porównaniu z tym otrzymanym przy wykorzystaniu powietrza. Jednakże
układ IGCC oparty na zgazowaniu węgla przy pomocy tlenu wymaga
implementacji instalacji ASU (ang. Air Separation Unit), czyli separacji tlenu
z powietrza. Zastosowanie tej instalacji wiąże się z dodatkowymi nakładami
inwestycyjnymi oraz należy pamiętać o tym, że wykorzystanie jej spowoduje
spadek sprawności całego układu, ponieważ stosowane obecnie metody
produkcji tlenu są bardzo energochłonne. Układy IGCC oparte na zgazowaniu
węgla przy pomocy tlenu znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych
w elektrowni Wabash River (moc netto 262 MW, generator gazu Conoco – Philips)
czy też w elektrowni Polk Power (moc netto 250 MW, generator gazu GE Energy –
Chevron Texaco).
Wskaźnikami, umożliwiającymi ocenę efektywności energetycznej generatora
gazu, są między innymi stopień konwersji węgla oraz sprawność pełna. Stopień
konwersji węgla określa procentową ilość węgla, który przereagował w generatorze
gazu. W przypadku wcześniej wspomnianych generatorów Conoco – Philips
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czy też GE Energy – Chevron Texaco stopień ten osiąga się na poziomie
powyżej 99%. Natomiast sprawność pełna całego układu wyraża się następującym
wzorem:

gdzie
– strumień masy otrzymanego gazu syntezowego [kg/s];
– strumień masy węgla doprowadzonego do procesu zgazowania [kg/s];
– strumień masy i tego czynnika zgazowującego [kg/s];
– wartość opałowa otrzymanego gazu syntezowego [kJ/kg];
– wartość opałowa węgla doprowadzonego do procesu zgazowania [kJ/kg];
– entalpia otrzymanego gazu syntezowego [kJ/kg]
– entalpia i tego czynnika zgazowującego [kJ/kg];
– strumień ciepła doprowadzony do pary wodnej podczas chłodzenia gazogeneratora
oraz otrzymanego gazu syntezowego [kW].

Sprawność pełna zgazowania otrzymywana jest aktualnie na poziomie
94-96%.
Wytwarzanie energii elektrycznej w układach IGCC można podzielić na
następujące procesy:
 Zgazowanie w generatorze paliwa i zamiana w niskokaloryczne
i średniokaloryczne paliwo gazowe, którego skład zależy od rodzaju
substancji podlegającej zgazowaniu oraz od technologii zgazowywania,
w tym struktury wykorzystanego do zgazowania gazogeneratora oraz
w zależności od zastosowanego czynnika zgazowującego.
 Otrzymany w procesie zgazowania gaz syntezowy kierowany jest poprzez
wymienniki ciepła (chłodnicę) do instalacji oczyszczania (głównie
oczyszczany jest z cząstek stałych, związków siarki oraz prowadzony jest
wychwyt CO2). Zasadniczo rozróżnia się dwie metody oczyszczania
syngazu: na gorąco (wysokotemperaturowo) HGCU (ang. Hot Gas Clean –
Up) oraz na mokro (niskotemperaturowo).
 Spalenie oczyszczonego gazu w komorze spalania układu gazowego,
a następnie przekierowanie spalin do turbozespołu z turbiną gazową
i generacja energii elektrycznej.
 Wykorzystanie entalpii spalin wylotowych turbiny gazowej w kotle
odzysknicowym, generującym parę na potrzeby układu parowego
z turbozespołem z turbiną parową i generacja energii elektrycznej.
Wytworzona w chłodnicy para może również zostać wykorzystana
w układzie turbiny parowej.
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Rysunek nr 6: Schemat bloku gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowanie
węgla

Źródło: Opracowanie własne

Warto również skupić się nad samą konstrukcją generatorów gazu, którą
w zależności od struktury przepływu paliwa i czynnika zgazowującego w strefie
reakcyjnej można zasadniczo podzielić na trzy typy:
 Generator gazu ze złożem stałym – najstarsza, prosta konstrukcja,
do której można stosować węgiel o stosunkowo dużym uziarnieniu
(do 80 mm) oraz dużej zawartości popiołu. Czas rozruchu tego generatora
jest długi i jest on stosowany zazwyczaj w układach małej mocy. Czynnik
zgazowujący oraz paliwo, w zależności od konstrukcji, mogą być
prowadzone zarówno współprądowo, jak i przeciwprądowo. Warto
zauważyć, że opuszczający gazogenerator syngaz zawiera dużą ilość
niekorzystnych dla dalszego procesu produktów zgazowania, takich
jak ciekłe węglowodory czy też smoły. Obecnie generatory gazu
wykorzystujące technologię zgazowania w złożu stałym to Lurgi i BGL.
 Generator gazu ze złożem fluidalnym – charakteryzuje się bardzo dobrą
wydajnością oraz wysokim stopniem kontaktu cząstek czynnika
zgazowującego i zgazowywanego. Stosowane są w układach większych
mocy (do 100 MW), jednakże wymagają większego uziarnienia paliwa
(max 10 mm). Największą wadą generatora gazu ze złożem fluidalnym
jest najniższy stopień konwersji węgla. Obecnie generatory gazu
wykorzystujące technologię zgazowania w złożu fluidalnym to HTW i KRW.
 Generator gazu ze złożem strumieniowym – obecnie najczęściej
stosowany ze względu na bardzo wysoki stopień konwersji węgla, brak
substancji smolistych oraz ciekłych węglowodorów w produktach spalania
oraz krótki czas przebywania węgla w strefie reakcyjnej generatora
(około 1 s). Proces zgazowania prowadzony jest w temperaturze do
2000oC przy ciśnieniu w granicach od 2 do 8,5 MPa, maksymalna
ziarnistość węgla to 0,1mm. Obecnie generatory gazu wykorzystujące
technologię zgazowania w złożu strumieniowym to Conoco – Philips,
GE Energy – Chevron Texaco czy też Prenflo i Siemens.
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W układach gazowo-parowych, zintegrowanych ze zgazowaniem węgla,
uzyskuje się bardzo niskie wskaźniki emisji zanieczyszczeń, ponieważ
oczyszczanie gazu syntezowego następuje przed procesem jego spalania. Tak jak
wcześniej wspomniano, w przypadku implementacji układu wychwytu dwutlenku
węgla, układy IGCC można uznać za prawie zeroemisyjne. Zasadniczo rozróżnia
się dwie metody oczyszczania syngazu: na gorąco (wysokotemperaturowo) HGCU
oraz na mokro (niskotemperaturowo). Ponieważ oczyszczanie na mokro wiąże
się z koniecznością schłodzenia gazu syntezowego wytworzonego z generatorze
do temperatury otoczenia o wiele bardziej korzystne wydają się metody
wysokotemperaturowe, gdzie gaz oczyszczany jest przy temperaturze około
550oC. Sprawność w przypadku stosowania metod suchych jest wyższa o 2,5%
w porównaniu z metodami mokrymi, zużycie wody jest również znacznie mniejsze.
Nie udało się jednak dotychczas w sposób komercyjny wykorzystać metod
oczyszczania gazu syntezowego na sucho, wciąż napotykane są przeszkody
związane między innymi z odsiarczaniem, ze względu na brak odpowiednio
wytrzymałego absorbentu. Próby wdrożenia instalacji HGCU (ang. Hot Gas Clean
Up) miały już miejsce w istniejących instalacjach w elektrowniach Pinon Pine oraz
Polk Tempa Electric, jednak po licznych problemach eksploatacyjnych instalacja
oczyszczania została zamieniona na niskotemperaturową – mokrą.
Wychwyt CO2 w układach IGCC, tak jak w przypadku pozostałych
zanieczyszczeń, prowadzi się również przed procesem spalania, jest to tak zwane
pre-combustion capture. W celu wychwytu CO2 mogą być zastosowane różne
metody, w tym przede wszystkim absorpcja chemiczna i fizyczna, adsorpcja czy
też separacja membranowa. Metody te znajdują się na różnym poziomie rozwoju,
przy czym obecnie najbardziej rozwinięta technologicznie jest absorpcja fizyczna
(Selexol) czy też chemiczna (np. MDEA). Warto zauważyć, że do procesu
absorpcji wymagana jest bardzo dużo czystość syngazu (przez co instalacja
wychwytu wykorzystywana jest po oczyszczeniu gazu z pozostałych
zanieczyszczeń) oraz doprowadzenia dużych ilości ciepła. Zastosowanie metody
separacji membranowej pozwoliło by na ograniczenie kosztów związanych
z brakiem konieczności stosowania dodatkowych chemikaliów oraz mniejszym
zapotrzebowaniem na energię. Dlatego fundamentalne znaczenie mają badania
związane z wychwytem dwutlenku węgla, pozwalające opracować metody
możliwie jak najmniej kosztowne i energochłonne, nie obniżające sprawności
całego układu.
Można zauważyć zależność, która ukazuje nam, że wraz ze wzrostem
parametrów ekologicznych układu oraz nakładów inwestycyjnych związanych
z ochroną środowiska maleje nam sprawność oraz efektywność energetyczna
danej elektrowni, w tym układów IGCC. Dlatego też wychwyt CO 2 będzie opłacalny
tylko w przypadku wysokich opłat za emisję dwutlenku węgla lub gdy zaistnieje
możliwość wykorzystania go na szeroką skalę w przemyśle. Jako że polityka Unii
Europejskiej jest niezmienna co do emisji CO 2, a opłaty za wydzielanie do
atmosfery tego gazu sukcesywnie rosną, wydaje się, że wskazana jest budowa
układów IGCC połączonych z jego wychwytem. Natomiast możliwość
wykorzystania CO2 w przemyśle na masową skalę dałaby nie tylko dodatkowe
korzyści finansowe, ale również perspektywy opłacalnej dla elektrowni technologii
ochrony środowiska. Dlatego też wyjątkowo uzasadnione są nakłady na prace
badawczo-rozwojowe w zakresie technologii umożliwiających zagospodarowanie
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odzyskanego dwutlenku węgla. CO2 można wykorzystywać zarówno w postaci
przetworzonej (np. do utwardzania betonu, produkcji paliw, polimerów czy
też wytwarzania wartościowych surowców chemicznych) jak i bez przetwarzania
w inną formę chemiczną (np. do wspomagania wydobycia ropy naftowej,
zaawansowanych systemów geotermalnych czy też do karbonizacji napojów
i chłodzenia). Obecnie w skali światowej w sposób komercyjny wykorzystuje się
około 200 milionów ton CO 2 rocznie2 (w 2014 r. światowa emisja dwutlenku węgla
wyniosła 35498,7 milonów ton). Największe ilości CO 2 zużywane są do procesu
wspomagania wydobycia ropy naftowej EOR (ang. Enhanced Oil Recovery)
oraz do produkcji mocznika. Technologie te znalazły głównie zastosowanie
w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, w Polsce natomiast był realizowany
np. projekt wykorzystania CO2 RECOPOL, gdzie dwutlenek węgla stosowany był
do wydobycia metanu z częściowo wyczerpanych i trudno dostępnych pokładów
węgla.
Rysunek nr 7: Przykładowy schemat oczyszczania gazu syntezowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kotowicz J., Analiza termodynamiczna
i ekonomiczna układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla oraz
membranową separacją ditlenku węgla IGCC. Gliwice 2012

Przykłady aktualnie eksploatowanych na świecie układów IGCC dużej mocy:3
 Buggenum – lokalizacja: Holandia; rok uruchomienia: 1994; moc netto:
253MW; paliwo: węgiel kamienny; czynnik zgazowujący: tlen; sprawność
netto: 43%.
 Puertollano – lokalizacja: Hiszpania; rok uruchomienia: 1997; moc netto:
300MW; paliwo: węgiel kamienny oraz koks ponaftowy; czynnik
zgazowujący: tlen; sprawność netto: 43%.

2

3

A. Czardybon, M. Ściążko i inni, Technologiczne perspektywy wykorzystania ditlenku węgla,
www.tauronwytwarzanie.pl/SiteCollectionDocuments/konferencja/5-technologiczne-perspektywywykorzystywania-co2.pdf (pobrano 30.06.2015 r.)
A. Leśniak, M. Bienicki-Chemik, Produkcja energii w zintegrowanych układach gazowo-parowych
IGCC zasilanych gazem z procesów zgazowania węgla, www.energetyka.wnp.pl/produkcja-energii-wzintegrowanych-ukladach-gazowo-parowych-igcc-zasilanych-gazem-z-procesow-zgazowaniawegla,2
49317_1_0_0.html (pobrano 30.06.2015 r.)
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 Wabash River – lokalizacja: Stany Zjednoczone; rok uruchomienia: 1995;
moc netto: 262MW; paliwo: węgiel kamienny oraz koks ponaftowy; czynnik
zgazowujący: tlen; sprawność netto: 40%.
 Polk Power – lokalizacja: Stany Zjednoczone; rok uruchomienia: 1996;
moc netto: 250MW; paliwo: węgiel kamienny oraz koks ponaftowy; czynnik
zgazowujący: tlen; sprawność netto: 43%.
 Negishi – lokalizacja: Japonia; rok uruchomienia: 2003; moc netto:
342MW; paliwo: koks ponaftowy (asfalt); czynnik zgazowujący: tlen;
sprawność netto: 42,5%.
 Nakoso – lokalizacja: Japonia; rok uruchomienia: 2007; moc netto:
250MW; paliwo: pył węglowy; czynnik zgazowujący: powietrze
wzbogacone tlenem; sprawność netto: 42%.
 Vresowa – lokalizacja: Czechy; rok uruchomienia: b.d.; moc netto: 400MW;
paliwo: węgiel kamienny; czynnik zgazowujący: tlen; sprawność netto:
50,5%.
Powyższe przykłady istniejących na świecie instalacji IGCC ukazują nam
stosunkowo wysokie sprawności wytwarzania energii elektrycznej (nowe układy
na poziomie powyżej 50%) w zależności od rodzaju zgazowywanego paliwa
oraz zastosowanej turbiny gazowej. Instalacje IGCC mają duży potencjał ze
względu na to, że łączą w sobie zalety układów gazowo-parowych, są ekologiczne
oraz zasilane tanim i ogólnodostępnym paliwem. Wskazanym jest, aby
wyeksploatowane elektrownie zawodowe w Polsce były stopniowo zastępowane
tego typu wysokosprawnymi układami.
Streszczenie
Celem niniejszej publikacji było przedstawienie oraz ocena układów gazowoparowych oraz układów IGCC zintegrowanych z wychwytem CO 2 i możliwością
wykorzystania CO2 w przemyśle. Opisano również poszczególne instalacje
układów zwracając uwagę na ich poszczególne parametry. Wykazano również
korzyści wynikające z budowy tego typu układów gazowo-parowych oraz IGCC
w Polsce.
Summary
The aim of this paper is to present and assess gas – steam combined cycle
and Integrated Gasification Combined Cycle connected with capture and the
possibility of industrial use of CO 2. Each of installations and its characteristics are
described. There are presented benefits of creation this type of gas – steam
combined cycle and Integrated Gasification Combined Cycle in Poland.
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Aleksandra RAK
Politechnika Częstochowska
WYBRANE ASPEKTY TECHNICZNE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

Wprowadzenie
Intensywny rozwój techniki, przemysłu oraz wzrost standardu życia człowieka,
jaki dokonał się na przestrzeni XX wieku, nie pozostał bez wpływu na środowisko.
Procesy towarzyszące industrializacji w połączeniu z dynamicznym wzrostem
aglomeracji miejskich stały się przyczyną obecnych problemów naszego globu,
jakimi są zanieczyszczenie atmosfery, gleby i wody oraz zmiany klimatyczne.
Za stan ten w dużej mierze odpowiada energetyka, zajmująca się procesami
związanymi z wytwarzaniem i użytkowaniem energii w różnych jej formach.
Zorganizowany dostęp do energii jest możliwy poprzez system energetyczny,
rozumiany jako zespół obiektów i urządzeń służących do jej uzyskiwania,
przetwarzania, przesyłania, rozdziału oraz użytkowania. W ramach systemu
energetycznego można wyróżnić podsystemy: paliw stałych, paliw ciekłych,
gazowniczy, elektroenergetyczny i ciepłowniczy.1
Wprawdzie sektor energetyczny przyczynia się do rozwoju i poprawy
konkurencyjności gospodarki oraz wzrostu dobrobytu społecznego, ale
jednocześnie w skali globalnej wpływa na stan środowiska przyrodniczego i zmiany
klimatu. Obecnie, doceniając znaczenie i potrzebę ograniczenia zużycia energii
w krajach Unii Europejskiej, realizowana jest strategia zrównoważonego rozwoju,
polegająca na oszczędności energii pierwotnej, rozwoju odnawialnych źródeł
energii (OZE) i źródeł kogeneracyjnych, ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych
oraz wdrażaniu technologii budownictwa inteligentnego i energooszczędnego.
Podstawą tej strategii jest poprawa efektywności energetycznej przez wytwórców,
dostawców i użytkowników energii, co stanowi najbardziej ekonomiczny sposób
zmniejszenia zużycia energii w gospodarce oraz przynosi wymierne korzyści
ekologiczne.2 Warto podkreślić, że sektorem gospodarki, w którym w 2010 roku
wystąpiło największe zużycie energii finalnej w Europie jest budownictwo i usługi
(41%).3
Uwarunkowania prawne efektywności energetycznej
Unia Europejska podjęła wyzwanie rozwiązania problemu globalnych zmian
klimatycznych na Ziemi, stając się liderem w realizacji rygorystycznej polityki
zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanej na przekształcenie całego systemu
energetycznego, poczynając od zmiany sposobów pozyskiwania i wytwarzania
energii, jej przesyłu i sprzedaży, aż do poprawy racjonalizacji jej wykorzystania.4
T. Popławski, Teoria i praktyka planowania rozwoju i eksploatacji systemów elektroenergetycznych.
Wybrane aspekty. Częstochowa 2013, s. 14-15
A. Chomiak, Poprawa efektywności energetycznej w realizacji celów unijnego pakietu klimatycznoenergetycznego, „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa” 2010, nr 5(471), s. 33-40
3
J. Adamczyk, Instrumenty prawne i finansowe służące poprawie efektywności energetycznej w Polsce,
„Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” 2014, nr 3, s. 88-98
4
T. Popławski, Teoria i praktyka…, op. cit., s. 15
1

2
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Cele ilościowe, zawarte w pierwszym pakiecie energetyczno-klimatycznym,
przyjętym podczas unĳnego szczytu, który odbył się w Brukseli w dniach 11-12
grudnia 2008 roku zakładają:
- redukcję do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% poniżej poziomu
z roku 1990,
- racjonalizację zużycia energii i zwiększenie efektywności energetycznej
o 20% w odniesieniu do prognoz na rok 2020,
- zwiększenie do 20% udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
w ogólnym bilansie energetycznym krajów UE w roku 2020,
- zwiększenie do co najmniej 10% udziału energii ze źródeł odnawialnych
(biopaliw) w transporcie.5
Przyjęta przez Polskę w 2009 roku polityka energetyczna do 2030 roku jest
spójna tematycznie z celami polityki UE. Podstawowymi kierunkami polskiej polityki
energetycznej są:
- poprawa efektywności energetycznej,
- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,
- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw;
- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.6
Wzrost efektywności energetycznej potraktowany został priorytetowo, jako
wiążący realizację innych celów polityki energetycznej. Za główne cele poprawy
efektywności energetycznej przyjęto:
- dążenie do osiągnięcia zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego,
tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na
energię pierwotną,
- obniżenie do 2030 r. energochłonności gospodarki w Polsce do poziomu
UE-15 z 2005 r.
Ponadto, realizowany jest cel wynikający z dyrektywy 2006/32/WE, polegający
na osiągnięciu do 2016 roku oszczędności energii o 9% w stosunku do średniego
zużycia energii finalnej z lat 2001-2005.7 Wdrażając dyrektywę 2006/32/WE,
Polska w 2011 roku przyjęła ustawę o efektywności energetycznej. Ustawa
wprowadziła system świadectw efektywności energetycznej – tzw. „białe
certyfikaty”, określiła zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej,
a także zobowiązała jednostki sektora publicznego do stosowania środków
w zakresie oszczędności energii.8
Przyjęty w 2008 r. pakiet energetyczno-klimatyczny miał stymulować wzrost
udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym krajów UE
oraz poprawę efektywności energetycznej. Doceniając znaczenie racjonalizacji

M. Ruszel, Polska perspektywa pakietu energetyczno-klimatycznego, „Nowa Energia” 2009, nr 4 (10),
s. 5-8
6
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki
z 21 grudnia 2009 roku (MP z 2010, nr 2, poz. 11)
7
Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę
Rady 93/76/EWG, (Dz.U. UE L 114 z 27.4.2006 r.)
8
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r., nr 94, poz. 551)
5
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zużycia energii dla bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenia skutków
zmiany klimatu i przezwyciężenia kryzysu gospodarczego, Parlament Europejski
w 2012 r. przyjął dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej.9 Dyrektywa
ta wskazuje na potrzebę zwiększenia wskaźnika renowacji budynków, gdyż
istniejące zasoby budowlane stanowią sektor o najwyższym potencjale w zakresie
oszczędności energii. Ponadto budynki, zgodnie z zapisami tej dyrektywy, mają
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia unijnego celu, jakim jest zmniejszenie do
2050 r. emisji gazów cieplarnianych o 8095% w porównaniu z 1990 r.10
Kolejnym aktem prawnym regulującym zagadnienia poprawy efektywności
energetycznej jest dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków. Przyjęto w niej, że od 31 grudnia 2018 r. wszystkie nowe budynki
publiczne, a od 31 grudnia 2020 r. – wszystkie nowe budynki powinny spełniać
kryterium budynku prawie zeroenergetycznego.11
W ostatnim okresie, w październiku 2014 Unia Europejska podjęła decyzję
dotyczącą polityki klimatycznej do 2030 roku. Na szczycie unijnym przyjęto dwa
główne cele obligatoryjne: 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030
w stosunku do 1990 r. oraz 27% udziału energii z OZE w końcowym zużyciu
energii w Unii Europejskiej w roku 2030. W ocenie specjalistów oba przyjęte cele
klimatyczne są fizycznie nierealizowalne, szczególnie w Polsce.12
Charakterystyka rynku ciepła i systemów ciepłowniczych w Polsce
Rynek ciepła w Polsce w obecnej postaci ukształtował się w efekcie zmian
systemowych, jakie nastąpiły po 1989 roku, a także procesów dostosowawczych
wynikających z integracji oraz funkcjonowania Polski w strukturach UE.13
Odmienność rynku ciepła od innych rynków, wynika ze specyficznych cech
ciepła jako nośnika energii (problemy z magazynowaniem, stratami przy przesyle).
Z tych względów rynek ciepła ma charakter lokalny i posiada następujące cechy:
- ściśle określony zakres terytorialny, ograniczony przez sieć dystrybucyjną
zwykle do obszaru jednego miasta,
- brak technicznych i ekonomicznych przesłanek do przesyłania ciepła na
znaczne odległości,
- zapotrzebowanie na ciepło służące do ogrzewania pomieszczeń występuje
tylko w ciągu kilku miesięcy w roku (sezon grzewczy), a ponadto jego ilość
zależy bezpośrednio od warunków pogodowych, zwłaszcza od temperatury
otoczenia,
- zwykle występuje jeden lub kilku wytwórców ciepła i jedna dystrybucyjna
sieć ciepłownicza (monopol naturalny),

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 roku w sprawie
efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw
2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. UE L 315 z 14.11.2012 r.)
10
J. Adamczyk, Instrumenty prawne…, op. cit.
11
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. UE L 153 z 18.06.2010 r.)
12
W. Mielczarski, Wpływ pakietu klimatycznego 2030 na ceny energii elektrycznej, „Energy Newsletters”
2015, nr 7, s. 1-5
13
Por. D. Niedziółka, Rynek energii w Polsce. Warszawa 2010, s. 77-82; J. Szymczak, B. Regulski,
Najwyższy czas na odpowiednie uznanie pozycji ciepłownictwa w Polityce Energetycznej Polski,
„Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” 2014, Nr 2, s. 43-53
9
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ze względu na brak konkurencji taryfy ciepłownicze (ceny ciepła dla
odbiorców) są zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- większość ciepła w Polsce wytwarzana jest w wyniku spalania węgla ze
względu na dostępność tego paliwa oraz jego niskich cen w przeszłości
(na wzrost cen może wpłynąć konieczność zakupu uprawnień do emisji
CO2 przez producentów ciepła).14
Szeroko pojęte ciepłownictwo zabezpiecza zarówno potrzeby bytowe
społeczeństwa, jak i odbiorców przemysłowych, stanowiąc ważny element
gospodarki narodowej. Ciepło w Polsce produkowane jest albo w źródłach
scentralizowanych (ciepło systemowe), albo o charakterze miejscowym
(rys. 1). Scentralizowane źródło ciepła wraz z sieciami ciepłowniczymi, węzłami
cieplnymi i przyłączami tworzy system ciepłowniczy, mający najczęściej charakter
lokalny. Podstawowym nośnikiem energetycznym stosowanym w ciepłownictwie
systemowym jest przeważnie gorąca woda.15 Ze względu na ilość obsługiwanych
instalacji odbiorczych węzły mogą być grupowe – ciepło dostarczane jest do wielu
instalacji lub obiektów oraz indywidualne – dedykowane tylko jednemu obiektowi.
Według danych organizacji europejskiej Eurheat&Power, Polska należy do ścisłej
czołówki krajów UE o największym udziale ciepła pochodzącego z systemów
ciepłowniczych w systemie zaopatrzenia w ciepło ogółu odbiorców.16 Ciepło
systemowe uważa się za rozwiązanie bardziej ekologiczne (ograniczona emisja
zanieczyszczeń), niż indywidualne zaopatrzenie w ciepło.
-

Rysunek nr 1: Schemat ideowy zaopatrzenia w ciepło

Źródło: Opracowano wg J. Szymczak, B. Regulski, Najwyższy czas …, op. cit.

K. Billewicz, Wpływ wdrażania rozwiązań inteligentnych sieci elektroenergetycznych na rynek ciepła,
„Rynek Energii” 2013, Nr 6(109), s. 50-56
15
Por. D. Niedziółka, Rynek…, op. cit., s. 84; J. Szymczak, B. Regulski, Najwyższy czas…, op. cit.
16
B. Regulski, P. Ziembicki, J. Bernasiński, A. Węglarz, Rynek ciepłowniczy w Polsce, „Rynek Energii”
2014, Nr 4(113), s. 9-16
14
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Scentralizowane systemy ciepłownicze występują na obszarach silnie
zurbanizowanych i uprzemysłowionych. W aglomeracjach miejskich w Polsce
pokrywają średnio 65% zapotrzebowania na ciepło. Są to miejskie
elektrociepłownie zawodowe, które dostarczają też ciepłej wody użytkowej, a także
wytwarzanej w skojarzeniu energii elektrycznej.17 Podstawowe dane dotyczące
ciepłownictwa systemowego w Polsce zamieszczono w tabeli 1.
Tabela nr 1: Potencjał ciepłownictwa systemowego w Polsce – lata 2002 i 2013
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Dane w latach
2002
2013

Liczba koncesjonowanych
894
455
przedsiębiorstw ciepłowniczych
Średnie zatrudnienie
etat
60 239
33 946
Moc cieplna zainstalowana
MW
70 952,8
56 521,0
Moc cieplna osiągalna
MW
67 285,4
55 744,1
Moc zamówiona przez odbiorców
MW
38 937,0*)
33 944,5
Długość sieci ciepłowniczych
km
17 312,5
20 138,5
Roczna produkcja ciepła
TJ
467 527,8
395 035,1
– w tym z kogeneracji
TJ
b. danych
247 919,0
Roczna sprzedaż ciepła ogółem
TJ
469 355,5
381 916,0
Ciepło oddane do sieci
TJ
336 043,0
278 300,4
Ciepło dostarczone do odbiorców
TJ
298 938,1
243 799,2
przyłączonych do sieci
Średnia sprawność przesyłu ciepła
%
88,2
87,0
Aktywa trwałe netto
mln zł
16 108,3
21 949,6
Dekapitalizacja majątku trwałego
%
54,75
51,61
Średnia jednoskładnikowa cena ciepła
zł/GJ
28,37
44,27
*) dane z 2003 roku (w 2002 r. nie zbierano danych dotyczących mocy zamówionej).
Źródło: Opracowano wg URE, Energetyka cieplna w liczbach – 2013. Warszawa 2014

W 2013 r. przedsiębiorstwa ciepłownicze wytworzyły, łącznie z ciepłem
odzyskanym w procesach technologicznych (odzysk ciepła), 428,5 tys. TJ ciepła.
Ponad 62% ciepła wyprodukowanego w źródłach, tj. 247,9 tys. TJ zostało
wytworzone w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej. Udział ciepła
wyprodukowanego z węgla kamiennego zmniejszył się od 2002 r. o 3,5% do
wartości 75,6%. Wzrasta systematycznie udział ciepła uzyskiwanego w wyniku
spalania gazu ziemnego oraz biomasy – w roku 2013 odpowiednio 8,15% i 6,6%
(od 2002 r. produkcja ciepła z biomasy wzrosła ponad dwukrotnie). Pozytywnym
zjawiskiem jest obniżanie się od 2008 r. wskaźnika dekapitalizacji majątku
trwałego, który zmalał z wartości 60% do poziomu 51,61% w roku 2013.18
Łączna długość sieci ciepłowniczych wyniosła na koniec roku 2013 ponad
20,1 tys. km. Charakteryzują się one dość krótkimi odcinkami, co wynika
z konieczności ograniczania strat energii na przesyle. Ciepłownicza infrastruktura
sieciowa jest wysłużona, dlatego zmalała średnia sprawność przesyłu ciepła do
poziomu 87% w 2013 roku. Większość ciepłociągów przebiega pod ziemią, tylko
17
18

D. Niedziółka, Rynek…, op. cit., s. 82
URE, Energetyka cieplna w liczbach – 2013. Warszawa 2014
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niespełna 10% stanowią instalacje napowietrzne. Rurociągi podziemne ułożone
w kanałach ciepłowniczych są stopniowo wymieniane na rury preizolowane.
Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego i sposoby jej
poprawy
Efektywność energetyczna została zdefiniowana w ustawie, jako stosunek
uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego
lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do
ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalacje,
niezbędnej do użytkowania tego obiektu.19 Efektywność energetyczną systemu
ciepłowniczego pokazano w sposób poglądowy na rysunku 2.
Rysunek nr 2: Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego

Źródło: Opracowanie A. Chomiak, Poprawa efektywności energetycznej w realizacji
celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, „Mechanizacja i Automatyzacja
Górnictwa” 2010, nr 5(471), s. 33-40

Dla systemu ciepłowniczego o strukturze pokazanej na rysunku 1 bilans ciepła
można określić zależnością:
n

k

i 1

j 1

Qw  QLŹ C   Qrsi  Q   Qrsj  q  Q pw  Qź

(1)

gdzie
Qw – ciepło wytworzone w systemie ciepłowniczym,
QLŹC – ciepło zmagazynowane w zasobniku ciepła,
Qrsi – ciepło przekazane danemu odbiorcy w węźle cieplnym sieci,
ΔQ – sumaryczne straty ciepła w magistralach przesyłowych sieci ciepłowniczej,
Qrsj – ciepło przekazane danemu odbiorcy w zewnętrznej instalacji,
Δq – sumaryczne straty ciepła w zewnętrznych instalacjach odbiorczych,
Qpw – ciepło zużyte na potrzeby własne w systemie,
Qź – ciepło wykorzystane w źródle.

Z równania (1) wynika, że na efektywność energetyczną systemu ciepłowniczego wpływa wiele czynników: sprawność wytwarzania energii w źródle ciepła,
poziom strat przesyłowych w sieci ciepłowniczej oraz zapotrzebowanie na ciepło
19

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., nr 94, poz. 551)

936
________________________________________________________________________________________

u odbiorców komunalnych i przemysłowych. Zatem poprawa efektywności wymaga
współdziałania producentów ciepła, dystrybutorów oraz odbiorców końcowych.
Oznacza to, że w celu podniesienia efektywności energetycznej scentralizowanych
systemów ciepłowniczych oraz wskaźników ekologicznych poprzez zmniejszenie
zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, niezbędne są kompleksowe prace
modernizacyjne i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych
w trzech segmentach tworzących lokalny rynek ciepła: systemach wytwarzania,
dystrybucji oraz wykorzystania ciepła.20
Zrównoważony rozwój ciepłownictwa scentralizowanego wymaga zarówno
znaczącej poprawy efektywności wykorzystania nieodnawialnych nośników energii
pierwotnej, jak i zastępowania ich nośnikami odnawialnymi (OZE). W zakresie
wytwarzania energii są to następujące technologie i działania.21
- zmiana sposobu wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z klasycznego
spalania węgla na technologie spalania i zgazowania fluidalnego lub
spalania tlenowego (TST),
- wprowadzenie paliw o niższym obciążeniu środowiskowym – zastąpienie
węgla gazem, energetyczne wykorzystanie biomasy i paliw alternatywnych,
- wspieranie skojarzonego wytwarzania ciepła, elektryczności i chłodu,
tzn. rozwój kogeneracji i trójgeneracji z pozyskiwaniem ciepła z odpadów
komunalnych i biogazu oraz wykorzystaniem sił przyrody (wiatr, energia
słoneczna, geotermalna) – koncepcja inteligentnych sieci (rys. 3).
Rysunek nr 3: Schemat realizacji idei „smart grid” w ciepłownictwie

Źródło: T.M. Mróz, Innowacyjne ciepłownictwo…, op. cit.

Por. A. Jachura, R. Sekret, Efektywność energetyczna miejskiego systemu ciepłowniczego, „Instal”
2013, Nr 7-8, s. 7-11; B.E. Matusiak, Efektywność energetyczna na rynku ciepła, „Rynek Energii”
2014, Nr 1(110), s. 60-65; T.M. Mróz, Innowacyjne ciepłownictwo – możliwości i ograniczenia,
„Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo. Wentylacja” 2012, Nr 10, s. 403-407; A. Węglarz, Rola systemów ciepłowniczych w procesie efektywnego wykorzystania energii w Polsce, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo,
Wentylacja” 2012, Nr 3, s. 91-96
21
Ibidem
20
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W obszarze wytwarzania energii cieplnej mogą to być także sposoby poprawy
wskaźników skojarzenia produkcji ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowniach polegające na:
- obniżeniu parametrów wody sieciowej w okresie ogrzewczym, co przy
zadanych parametrach pary wodnej zwiększa ilość energii elektrycznej
wyprodukowanej z skojarzeniu z ciepłem,
- stosowaniu zasobników ciepła w celu wydłużenia czasu pracy elektrociepłowni w skojarzeniu i kompensacji nierównomierności w zapotrzebowaniu
na moc cieplną w systemie ciepłowniczym.22
Poprawa efektywności dystrybucji ciepła wymaga zmniejszenia strat na
przesyle energii od źródła ciepła do końcowego odbiorcy, tzn. w rurociągach sieci
ciepłowniczej. Pomimo, iż w ostatnich latach udział nowoczesnych sieci preizolowanych wzrósł do 45%, to nadal straty przesyłu wynoszą średnio 13% powodując,
że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dystrybucji ciepła
wynosi wsc = 1,15. Kompleksowa modernizacja infrastruktury sieciowej wraz
z przepompowniami sieciowymi może obniżyć ten wskaźnik do wartości
wsc = 1,06÷1,08, co odpowiada sprawnościom przesyłu ciepła z zakresu
sc = 92÷94%.23 W ramach modernizacji powinny to być następujące działania:
- wymiana sieci kanałowych podatnych na zawilgocenie na hermetyczne
sieci z rur preizolowanych wraz ze stosowaniem grubszej warstwy izolacji;
- stosowanie izolacji poliuretanowych o niskich wartościach współczynnika
przewodzenia ciepła  odpornych na starzenie,
- stosowanie nowych rozwiązań technicznych w postaci wielorurowych
systemów rur zaizolowanych pianką PUR i umieszczonych, jako zespół
rurowy wraz z instalacją alarmową we wspólnym płaszczu osłonowym,
- zastąpienie systemów wysokoparametrowych systemami niskoparametrowymi,
- budowę inteligentnych sieci ciepłowniczych, w których można kontrolować
oraz sterować przepływem i ciśnieniem czynnika grzewczego w sieci.24
Niezależnie od wymienionych kwestii technicznych, zmniejszenie strat
przesyłowych można uzyskać wprowadzając w sieci regulację jakościowoilościową oraz nowe tabele regulacyjne (niższe temperatury na zasilaniu
i powrocie) odpowiednio do zmieniającego się zapotrzebowania na ciepło przez
odbiorców końcowych.
Poprawa efektywności wykorzystania ciepła przez odbiorców może być
realizowana poprzez rozwiązania modelowe i techniczno-organizacyjne:25
- wdrażanie budownictwa energooszczędnego, pasywnego i plus-energetycznego (połączenie innowacji w zakresie systemów instalacyjnych,
inteligentnego zarządzania budynkiem oraz odnawialnych źródeł energii),
- wdrażanie modelu prosumenta i modelu ESCO (Energy Saving Company)
dla rozwoju odnawialnych źródeł energii,

T.M. Mróz, Innowacyjne ciepłownictwo…, op. cit.
Ibidem
24
A. Węglarz, Rola systemów ciepłowniczych…, op. cit.
25
A. Jachura, R. Sekret, Efektywność…, op. cit.; B.E. Matusiak, Efektywność energetyczna…, op. cit.
22
23
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działania wspólne na szczeblu lokalnym wspierające efektywny i zrównoważony rozwój – koncepcje smart grids i smart cities (integracja innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych z istniejącą i tworzoną
infrastrukturą),
- termomodernizację istniejących budynków z wykorzystaniem wyników
audytu energetycznego,
- wymianę węzłów grupowych na indywidualne oraz modernizację
istniejących węzłów i instalacji wewnętrznych w celu podniesienia
sprawności wykorzystania ciepła dostarczanego z systemów miejskich,
- wprowadzanie systemów indywidualnego rozliczania zużycia ciepła
u odbiorców końcowych.
Należy podkreślić, że efektywność energetyczna systemów ciepłowniczych
w Polsce jest dalece niezadowalająca, a z uwagi na obowiązujące wymogi
unijnego i krajowego prawa w zakresie ochrony powietrza, OZE i efektywności
energetycznej, w polskim ciepłownictwie konieczne są inwestycje wymagające
wysokich nakładów finansowych. Przykładowo, koszt wymiany 1 m sieci kanałowej
na preizolowaną wynosi od kilku do kilkunastu tys. zł (w zależności od średnicy
rury). Modernizacja węzła cieplnego dla budynku wielorodzinnego, to koszt
ok. kilkuset tysięcy złotych, a modernizacja źródeł wytwarzania ciepła to już
dziesiątki milionów złotych.26 Oprócz inwestycji w infrastrukturę, niezbędne jest
wdrażanie systemów informatycznych do monitoringu i zarządzania siecią
ciepłowniczą. Z uwagi na rozległość systemów ciepłowniczych, zróżnicowanie
wymogów energetycznych odbiorców końcowych oraz specyfikę lokalnego klimatu,
minimalizacja kosztów energetycznych oraz sterowanie systemami ciepłowniczymi
możliwe jest jedynie przy zastosowaniu innowacyjnych metod wykorzystujących
sztuczną inteligencję, np. sieci neuronowych lub samoadapatacyjnych systemów
sterowania opartych na regulatorach fuzzy logic control (FLC).27 Dlatego coraz
częściej zaczyna się rozważać decentralizację systemów ciepłowniczych
w miastach i przygotowanie ich do pracy wyspowej (sterowanie obszarowe) lub
wręcz indywidualnej.
-

Charakterystyka badanego systemu ciepłowniczego
Badania i analizy dotyczące możliwości poprawy efektywności energetycznej
wykonano dla miejskiego systemu ciepłowniczego, w którym źródłem energii jest
zespół obiektów obejmujący ciepłownię z kotłami opalanymi węglem o mocy
cieplnej ok. 180 MW oraz elektrociepłownię o mocy cieplnej 120 MW i mocy
elektrycznej 64 MW, gdzie paliwem jest węgiel i biomasa. Długość sieci
ciepłowniczej w części wysokotemperaturowej wynosi niemal 135 km, przy czym
32% to sieci wykonane z rurociągów preizolowanych. Dane dotyczące długości
i technologii wykonania badanej sieci ciepłowniczej zamieszczono w tabeli 2, a jej
strukturę wiekową pokazano na rysunku 4.

26
27

A. Węglarz, Rola systemów ciepłowniczych…, op. cit.
T.M. Mróz, Innowacyjne ciepłownictwo…, op. cit.
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Tabela nr 2: Technologia wykonania badanej sieci ciepłowniczej
Długość [km]
Typ przewodów
Podziemne preizolowane
Podziemne kanałowe
Nadziemne
Łącznie
Źródło: Opracowanie własne

Długość sieci [km]
Wysokie parametry
Niskie parametry
43,01
2,99
80,15
28,18
11,54
134,70
31,17

Rysunek nr 4: Struktura wiekowa badanej sieci ciepłowniczej

Źródło: Opracowanie własne

Sieć ciepłownicza wykonana jest z przewodów, dla których okres eksploatacji
w ponad 60% wynosi od 20 do 40 i więcej lat, co rzutuje zarówno na poziom
strat przesyłowych ciepła, jak i na awaryjność. Modernizacje przeprowadzone
dotychczas polegały na wymianie sieci tradycyjnej na preizolowaną, wymianie
wymienników typu Jad na wymienniki płytowe oraz likwidacji węzłów
bezpośrednich.
Obliczanie strat przesyłowych w miejskiej sieci ciepłowniczej
Straty ciepła ΔQ występujące w sieciach ciepłowniczych obejmują straty
w wyniku przenikania ciepła przez izolację rurociągów oraz ubytków czynnika
grzewczego (wody) na skutek nieszczelności obiegu. W określonym przedziale
czasu straty ciepła mogą być określone jako iloczyn mocy cieplnej odpowiadającej
stratom ciepła w sieci i czasu trwania przesyłu  zgodnie z zależnością:28

Q  Ps    3,6

(2)

gdzie
ΔQ – sumaryczne straty ciepła w sieci ciepłowniczej, GJ,
ΔPs – moc cieplna odpowiadająca stratom ciepła w sieci (moc cieplna strat), MW,
 – czas trwania przepływu ciepła, h.

Straty mogą być też wyznaczone jako względne w relacji do ciepła Qz wytworzonego w źródle i przesłanego do systemu ciepłowniczego wg wzoru:

28

A. Smyk, Z. Pietrzyk, Straty przenikania ciepła w sieci ciepłowniczej w różnych warunkach eksploatacyjnych, „Rynek Energii” 2012, Nr 6(103), s. 46-51
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Q
 100 %
(3)
Qz
Bezwzględną stratę ciepła Qs w danym rurociągu przesyłowym można
określić z różnicy energii cieplnej czynnika grzewczego na początku i końcu
danego odcinka sieci, wynikającej z masowego natężenia przepływu wody
G i różnicy temperatur wody Δt na początku i końcu tego odcinka sieci zgodnie
z relacją:29
q s 

Qs  G  cw  t 

(4)

gdzie
cw oznacza ciepło właściwe wody, J/(kgK)

Dla całego systemu ciepłowniczego ustalenie strat ciepła na przesyle sprowadza się zazwyczaj do zbilansowania ilości ciepła dostarczonego odbiorcom
oraz ilości ciepła wprowadzonego ze źródła ciepła do sieci rozdzielczej.30
Uogólniając zależność (4) dla sumarycznego przepływu wody grzewczej w sieci
wytwarzanej przez źródło ciepła i operując mocą jako wielkością ciepła
w jednostce czasu, można bilans mocy systemu ciepłowniczego przedstawić
w następującej postaci:
n

Gz  cw  (t z  t p )   Gi  cw  (t zi  t pi )  N o  3,6 10 3
i 1

(5)

gdzie
Gz – natężenie przepływu wody w magistrali na wyjściu ze źródła ciepła, t/h,
Gi – natężenie przepływu wody w i-tym odcinku sieci ciepłowniczej, t/h,
NoΣ – wykorzystana sumaryczna moc cieplna dla węzłów zasilanych ze źródła ciepła, MW,
cw – ciepło właściwe wody, kJ/(kgK)
tz – temperatura wody w rurociągu na wyjściu ze źródła, określona w tabeli regulacyjnej,
tp – temperatura wody w rurociągu na powrocie do źródła, określona w tabeli regulacyjnej,
Δtzi – spadek temperatury wody w rurze zasilającej i-tego odcinka sieci wskutek strat ciepła,
Δtpi – spadek temperatury wody w rurze powrotnej i-tego odcinka sieci wskutek strat ciepła.

Przy analizie równania (5) trzeba zaznaczyć, że wielkości tz oraz
tp wynikają z tabeli regulacyjnej sporządzonej dla danej sieci w funkcji temperatury
zewnętrznej. Dane te, wraz z rozkładem temperatur medium grzewczego
na zasilaniu i powrocie w źródle badanej sieci ciepłowniczej w zależności
od średniodobowej temperatury powietrza tśd w sezonie grzewczym 2013/2014,
pokazano na rysunku 5.

G. Bartnicki, B. Nowak, M. Bolach, Straty ciepła w sieci ciepłowniczej i ich zmienność w ciągu roku,
„Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” 2012, Nr 12, s. 530-533
30
G. Bartnicki, B. Nowak, M. Bolach, Straty ciepła…, op. cit.
29
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Rysunek nr 5: Wartości temperatur wody na zasilaniu i powrocie w źródle sieci
ciepłowniczej w zależności od temperatury powietrza tśd w sezonie grzewczym 2013/2014

Źródło: Opracowanie własne

Wykorzystaną sumaryczną moc cieplną NoΣ dla wszystkich węzłów zasilanych
ze źródła ciepła można przedstawić następująco:
m

m

m

N zj

j 1

j 1

j 1

N z

No   Noj   kwj  N zj N z   kwj

 K w  N z

(6)

gdzie
Noj – wykorzystana moc cieplna w j-tym węźle sieci, MW,
Nzj – zamówiona moc cieplna w j-tym węźle sieci, MW,
kwj – współczynnik wykorzystania mocy cieplnej zamówionej w j-tym węźle sieci,
KwΣ – sumaryczny uśredniony wskaźnik wykorzystania mocy cieplnej zamówionej,
NzΣ – sumaryczna zamówiona moc cieplna w danej sieci, MW.

Pierwszy człon w równaniu (5) określa moc cieplną Pz wytwarzaną przez
źródło ciepła, której wielkość można regulować poprzez zmiany temperatury
tz i natężenia przepływu Gz medium grzewczego w źródle. Wartości
tych zmiennych dla badanej sieci w sezonie 2013/2014 w zależności od
średniodobowej temperatury powietrza tśd przedstawiono na rysunku 6.
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Rysunek nr 6: Obciążenie cieplne (moc cieplna źródła) Pz oraz natężenie przepływu
Gz nośnika grzewczego w miejskiej sieci ciepłowniczej w zależności od średniodobowej
temperatury powietrza tśd w sezonie grzewczym 2013/2014

Źródło: Opracowanie własne

Obciążenie cieplne sieci Pz (rys. 6) zależy liniowo od temperatury
zewnętrznej, o czym świadczy przebieg linii trendu mocy cieplnej źródła. Natomiast
natężenie przepływu wody grzewczej Gz podawanej ze źródła dla temperatur
ujemnych (poniżej 0oC) zmienia się w niewielkim stopniu w przedziale 3000-3400
t/h.
Równanie bilansu mocy systemu ciepłowniczego można przekształcić
do postaci:

Pz  Ps  Kw  N z

(7)

Przy ocenie efektywności energetycznej procesu dostawy ciepła ważne są
wielkość produkcji ciepła Q i moc cieplna źródła Pz wynikające z potrzeb odbiorców
oraz wartość strat przesyłowych ciepła ΔPs. Przyczyną strat jest w głównej mierze
przenikanie ciepła przez izolację rurociągów, przy czym wielkość strat zależy
od wielu czynników jak: stan techniczny, wiek i technologia sieci, średnica
rurociągu, a także parametry czynnika grzewczego oraz warunki zewnętrzne.31
Występuje ogólna prawidłowość, że straty ciepła w sieci ciepłowniczej są
wprost proporcjonalne do różnicy temperatury wody sieciowej i powietrza
zewnętrznego.32

31
32

A. Smyk, Z. Pietrzyk, Straty przenikania ciepła…, op. cit.
A. Jachura, R. Sekret, Efektywność…, op. cit.
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Biorąc pod uwagę mechanizm strat ciepła w rurociągach przesyłowe straty
mocy sieci ΔPs można wyrazić formułą:33
n

n

i 1

i 1



Ps   Li  qi   Li  qzi  q pi



(8)

gdzie
ΔPs – przesyłowe straty mocy w sieci ciepłowniczej, W,
Li – długość i-tego odcinka sieci (podwójnego rurociągu), m,
qi = qzi + qpi – jednostkowa moc strat ciepła dla i-tego odcinka sieci, W/m,
qzi – jednostkowa moc strat ciepła dla przewodu zasilającego i-tego odcinka sieci, W/m,
qpi – jednostkowa moc strat ciepła dla przewodu powrotnego i-tego odcinka sieci, W/m.

Ponieważ sposób i miejsce ułożenia rurociągów ma wpływ na wielkość
różnicy temperatur pomiędzy medium grzewczym a otoczeniem, przy obliczaniu
strat należy wyodrębnić część napowietrzną oraz podziemną sieci ciepłowniczej.
Przy wyznaczaniu strat dla rurociągów ułożonych pod ziemią często przyjmuje się
stałą temperaturę gruntu wynoszącą 8oC.34 Ponadto różna może być grubość
izolacji dla przewodu zasilającego i powrotnego. Uwzględniając te uwarunkowania
równanie określające przesyłowe straty mocy przyjmuje postać:
LN





LP



N
Ps  PsN  PsP   LNj  u zjN (t zj  to )  u pj
(t pj  to )   LPi  u ziP (t zi  8)  u Ppi (t pi  8)
j 1

i 1



(9)

gdzie
ΔPsN – przesyłowe straty mocy w części napowietrznej sieci ciepłowniczej, W,
ΔPsP – przesyłowe straty mocy w części podziemnej sieci ciepłowniczej, W,
tzi, tzj – temperatura wody w przewodzie zasilającym danego odcinka sieci, oC,
tpi, tpj – temperatura wody w przewodzie powrotnym danego odcinka sieci, oC,
to – temperatura zewnętrzna (temperatura otoczenia), oC,
LPi , LNj – długość danego odcinka sieci (podwójnego rurociągu), m,
u zjN , uziP – współczynnik strat ciepła dla przewodu zasilającego danego odcinka sieci, W/mK,
N
, u Ppi – współczynnik strat ciepła dla przewodu powrotnego danego odcinka sieci, W/mK,
u pj

LN – liczba odcinków rurociągów w części napowietrznej sieci ciepłowniczej,
LP – liczba odcinków rurociągów w części podziemnej sieci ciepłowniczej.

Uwaga: użyte w równaniu (9) indeksy górne „N” i „P” dotyczą odpowiednio
rurociągów sieci w części napowietrznej i podziemnej. Natomiast indeksy dolne
„z” i „p” odnoszą się do parametrów przewodów zasilających i powrotnych.
W dalszej analizie strat przyjęto uproszczenie, że dla wszystkich odcinków
sieci ciepłowniczej temperatura w przewodach zasilających i powrotnych rurociąggów jest wdanej chwili jednakowa i równa parametrom w źródle ciepła, tzn.:





i : i  1, LP  t zi  t z   t pi  t p

33
34

 oraz j :  j  1, LN



 

 t zj  t z  t pj  t p

 (10)

A. Smyk, Z. Pietrzyk, Straty przenikania ciepła…, op. cit.
G. Bartnicki, K. Łuc, Wpływ temperatury gruntu na stratę ciepła w sieci ciepłowniczej, „Instal” 2013,
nr 11, s. 8-12
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Rozdzielając równanie strat (9) na dwa człony dotyczące części napowietrznej
i podziemnej sieci ciepłowniczej oraz dokonując odpowiednich przekształceń
uzyskuje się zależności 11) i (12):
LN

LN

LN

LN

N
N
PsN   LNj  u zjN (t z  to )   LNj  u pj
(t p  to )  (t z  to )   LNj  u zjN  (t p  to )   LNj  u pj
(11)
j 1

j 1

j 1

j 1

LP

LP

LP

LP

i 1

i 1

i 1

i 1

PsP   LPi  uziP (t z  8)   LPi  u Ppi (t p  8) (t z  8)   LPi  uziP  (t p  8)   LPi  u Ppi

(12)

Współczynniki uz i up strat ciepła są zależne od wartości oporów cieplnych
izolacji przewodów ciepłociągu, które zazwyczaj, w celu uproszczenia analiz,
przyjmuje się jako stałe dla danego odcinka sieci w całym zakresie występujących
zmian wartości temperatury roboczej sieci ciepłowniczej.35 Zatem dla danej sieci
dysponując szczegółowymi informacjami na temat jej konfiguracji (długości
odcinków), sposobu ułożenia (napowietrzne, podziemne) oraz współczynników
strat ciepła u wynikających z właściwości izolacji rurociągów, można uznać
wyrażenia występujące w postaci sum w równaniach (11) i (12) za wielkości stałe
i wyznaczyć ich wartości. Równanie strat mocy cieplnej w sieci przyjmie wówczas
postać:
Ps  PsN  PsP  AN  (t z  to )  BN  (t p  to )  AP  (t z  8)  BP  (t p  8)

(13)

Wartości współczynników AN i BN, dla części napowietrznej analizowanej sieci
wyliczono wg udostępnionych danych, natomiast współczynniki AP i BP: dla
rurociągów podziemnych ustalono na podstawie symulacji przeprowadzonej
na komputerowym modelu sieci ciepłowniczej dla wybranego dnia sezonu
grzewczego 2013/2014. Odpowiednie wartości wynoszą:
AN = 12100 W/K; BN = 17050 W/K; AP = 39150 W/K; BP = 50700 W/K
Określenie strat przesyłowych ciepła ΔPs umożliwiło wyznaczenie sprawności
przesyłu ciepła sc w miejskiej sieci oraz współczynnika wykorzystania mocy
zamówionej KwΣ. Obliczenia przeprowadzono na podstawie wzorów (14) i (15):

 sc 

Pz  Ps
Pz

K w 

Pz  Ps
N z

(14)
(15)

Obliczenia przeprowadzono przyjmując wartość mocy cieplnej zamówionej
u odbiorców NzΣ = 335 MW. Uzyskane wyniki dotyczące całego sezonu
grzewczego 2013/2014 dla rzeczywistych warunków funkcjonowania sieci ilustrują
przebiegi zamieszczone na rysunku 7.

35

G. Bartnicki, K. Łuc, Wpływ temperatury…, op. cit.
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Rysunek nr 7: Zmienność strat przesyłowych mocy ΔPs, sprawności przesyłu ciepła
ηsc i współczynnika wykorzystania mocy zamówionej KwΣ w miejskiej sieci ciepłowniczej
w sezonie grzewczym 2013/2014

Źródło: Opracowanie własne

Można stwierdzić, że przebieg zmienności współczynnika wykorzystania mocy
zamówionej KwΣ jest dobrze skorelowany ze zmianami strat mocy w sieci (większe
zapotrzebowanie na ciepło → wyższe straty). Natomiast sprawność przesyłu ciepła
w sieci sc przez większość sezonu grzewczego przekracza poziom 90%.
Wyniki badań symulacyjnych poprawy efektywności energetycznej
miejskiego systemu ciepłowniczego
Z równania bilansu mocy (7) wynika, że poprawę efektywności energetycznej
procesu dostawy ciepła i oszczędności ciepła można uzyskać poprzez:
- obniżenie strat przesyłowych ΔPs w wyniku inwestycji termomodernizacyjnych w infrastrukturę przesyłową (wymiana sieci kanałowej na preizolowaną oraz wykonanie nowej izolacji rurociągów napowietrznych),
- zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców NzΣ co umożliwi
obniżenie temperatury zasilania w źródle (korekta tabel regulacyjnych) przy
jednoczesnym zmniejszeniu mocy cieplnej źródła.
Porównując straty mocy w głównych rurociągach napowietrznych z wielkością
strat przesyłowych w całej sieci ciepłowniczej stwierdzono, że przeciętnie stanowią
one ponad 28% ubytków ciepła, przy czym udział rurociągów napowietrznych
w łącznej długości sieci to zaledwie 5,5%. Współczynniki strat ciepła u są obecnie
w sieci napowietrznej wysokie, dlatego celowa byłaby jej termomodernizacja,
np. wykonanie nowej izolacji w postaci łupin z twardego spienionego poliuretanu
(typu PUR), zespolonych trwale z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej
w postaci gotowych elementów. Dla takiego rozwiązania wyznaczono
wartości współczynników strat ciepła u po termomodernizacji, przyjmując
dla warunków termicznych pracy rur λPUR równe 0,035 W/mK na zasilaniu oraz
na powrocie. Nowe wartości współczynników wprowadzono do modelu sieci
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0,028 W/mK i przeprowadzono badania symulacyjne dla identycznych warunków
pracy źródła, jak przed dociepleniem magistral, wyznaczając straty mocy
(rys. 8) i sprawność sieci.
Rysunek nr 8: Porównanie strat przesyłowych mocy ΔPs w miejskiej sieci
ciepłowniczej dla stanu aktualnego oraz stanu hipotetycznego po wykonaniu
termomodernizacji sieci napowietrznych (dla danych sezonu 2013/2014)

Źródło: Opracowanie własne

Miarą obecnego trendu obniżania się zapotrzebowanie odbiorców na ciepło
jest stopień zmniejszenia obciążenia cieplnego sieci. W celu sprawdzenia
możliwości, jaką w perspektywie kolejnych lat daje postęp w zakresie
termomodernizacji budynków oraz wprowadzania technologii budownictwa
energooszczędnego i inteligentnego skutkujący zmniejszeniem zapotrzebowania
na ciepło, wykonano na modelu sieci badania symulacyjne zakładające obniżenie
obciążenia cieplnego sieci od stanu wyjściowego, tzn. aktualnego obciążenia
przyjętego jako 100% o kolejne szacunkowe wartości wynoszące 5%, 10%, 15%
aż do 20%. Symulacje przeprowadzono dla rzeczywistych warunków pracy sieci
(tz = 104 oC; tp = 56,3 oC i to = -8,4 oC) w wybranym dniu sezonu grzewczego
2013/2014.
Wyniki badań modelowych przedstawiono w tabeli 3 i na rysunku 9. Analizując
je można zaobserwować, że wraz z obniżeniem obciążenia sieci ciepłowniczej
zmniejsza się natężenie przepływu wody Gz, które zgodnie ze wzorami
(5) i (7) skutkuje zmniejszeniem mocy źródła, a tym samym redukcją niezbędnej
produkcji ciepła w źródle, dając znaczące efekty ekonomiczne i ekologiczne.
Dobowa produkcja ciepła Qd maleje liniowo w miarę zmniejszającego się
obciążenia cieplnego sieci o około 142 GJ na jeden procent redukcji obciążenia.
Natomiast docieplenie wszystkich magistral części napowietrznej sieci daje,
zmniejszenie dobowej produkcji ciepła o 150 GJ. Przyjmując koszt wytworzenia
ciepła na poziomie 45 zł/GJ otrzymuje się dobowe oszczędności rzędu 6750 zł dla
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termomodernizacji magistral oraz ok. 64 tys. zł przy redukcji o 10% obciążenia
cieplnego sieci przez odbiorców.
Tabela nr 3: Porównanie przepływu Gz i mocy źródła Pz przy symulacji obniżenia
stopnia obciążenia sieci dla tz = 104 oC i tp = 56,3oC
Przed termomodernizacją
Przepływ
Moc źródła
Gz [t/h]
Pz [kW]
0
3 150
174 950
5
3 000
166 750
10
2 850
158 500
15
2 700
150 250
20
2 550
142 000
Źródło: Opracowanie własne

Stopień zmniejszenia
obciążenia sieci [%]

Po termomodernizacji
Przepływ
Moc źródła
Gz [t/h]
Pz [kW]
3 120
173 200
2 970
165 000
2 820
156 750
2 670
148 500
2 520
140 250

Rysunek nr 9: Wielkość dobowej produkcji ciepła Qd w sieci ciepłowniczej
w zależności od stopnia redukcji obciążenia cieplnego sieci dla aktualnego stanu
technicznego oraz stanu po termomodernizacji sieci napowietrznych przy warunkach
pogodowych dla wybranego dnia sezonu grzewczego 2013/2014 (tz = 104oC; tp = 56,3oC
i to = -8,4oC)

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie
Przeprowadzone analizy możliwości technicznych poprawy efektywności
energetycznej procesu dostawy ciepła na przykładzie wybranej sieci ciepłowniczej
dowodzą, że największy potencjał istnieje po stronie użytkowników ciepła.
Ponieważ możliwości te po stronie wytwórcy ciepła są ograniczone i dotyczą
w zasadzie zmniejszenia ubytków ciepła poprzez docieplenie sieci dystrybucyjnej
(zwłaszcza głównych magistral napowietrznych), a producent ciepła jest
zobowiązany przesłać siecią grzewczą ilość ciepła wynikającą z potrzeb
odbiorców, należy dążyć do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w sieci
grzewczej. Jednym ze sposobów jest termomodernizacja budynków mieszkalnych
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oraz obiektów użyteczności publicznej – szacuje się, że modernizacja budynków
w całej Unii Europejskiej pozwoliłaby zmniejszyć zużycie energii o 40%.
W perspektywie najbliższych lat znacząca poprawa efektywności energetycznej
procesu produkcji i dystrybucji ciepła w scentralizowanych systemach
ciepłowniczych wymaga wykonania termomodernizacji istniejących budynków
oraz wdrażania technologii budownictwa energooszczędnego w połączeniu
z wykorzystaniem możliwości OZE. Natomiast dostawca ciepła powinien
ograniczać straty ciepła w magistralach przesyłowych, jednocześnie modernizując
infrastrukturę oraz wprowadzając nowoczesne systemy informatyczne
do zarządzania procesami wytwarzania i dystrybucji ciepła.
Streszczenie
Polityka energetyczna Polski obejmuje poprawę efektywności energetycznej
miejskich sieci ciepłowniczych. Działanie to jest zgodne z celami Unii Europejskiej
w zakresie ochrony środowiska i redukcji emisji CO2. W artykule omówiono
kierunki modernizacji infrastruktury systemu ciepłowniczego w celu zmniejszenia
strat przesyłowych i zapotrzebowania na ciepło. Przedstawiono także
wyniki obliczeń stanów sieci ciepłowniczej dla różnych parametrów pracy.
Obliczenia przeprowadzono na modelu sieci za pomocą oprogramowania,
które umożliwia modelowanie stanów hydraulicznych i termodynamicznych
systemów ciepłowniczych. W badaniach symulacyjnych uwzględniono zmiany
zapotrzebowania na ciepło związane z wprowadzaniem technologii budownictwa
energooszczędnego.
Summary
Poland’s energy policy includes improving energy efficiency of district heating
networks. This action is consistent with the objectives of the European Union in the
field of environmental protection and reduction of CO2 emissions. The article
discusses directions of modernization of the district heating system infrastructure
in order to reduce transmission losses and the heat demand. The paper presents
results of calculations of the heat distribution network states for various operating
parameters. The calculations were carried out for a network model using software
that allows modeling of thermodynamic states of hydraulic and heating systems.
The simulation research takes into account changes in the heat demand
associated with application of energy-efficient construction technology.
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Artur NAWROWSKI, Piotr ZIERKE
Politechnika Poznańska
REWITALIZACJA ENERGETYCZNA W ARCHITEKTURZE TRADYCYJNEJ

1. Wprowadzenie
W dzisiejszym świecie nie sposób funkcjonować osobom fizycznym, firmom,
instytucjom, całym państwom i gospodarkom bez energii, zwłaszcza elektrycznej.
Rosnąca liczba ludności Ziemi (do roku 2020 naszą planetę zamieszkiwać
będzie ponad 8 mld ludzi)1 oraz szybkie przemiany krajów rozwijających się,
które zostały zapoczątkowane na przełomie XX i XXI w., stały się głównymi
przyczynami wzmożonego zapotrzebowania na surowce energetyczne oraz
większego zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Nadmierna emisja gazów
cieplarnianych oraz ograniczanie obszarów leśnych kosztem terenów
zajmowanych przez osady ludzkie i pola uprawne, doprowadziła do przekształceń
klimatycznych całej planety. Uzależnienie ludzkości od energii jest więc czynnikiem
destrukcyjnym, który w dłuższej perspektywie może doprowadzić do katastrofy.
Z drugiej strony, zapotrzebowanie na energię stało się motorem napędowym zmian
cywilizacyjnych oraz rozwoju gospodarczego. Przekształcenia gospodarczospołeczne oraz wzrost świadomości ekologicznej przyczyniły się do poszukiwania
alternatywnych źródeł energii, a z czasem do zwiększania ich udziału w globalnym
bilansie energetycznym.
Od kilkunastu lat podejmowane są działania lokalne i ogólnoświatowe, mające
przeciwdziałać skutkom globalnego ocieplenia oraz zachęcić do większego
inwestowania w OZE. Jak wynika z dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, aż 40%
końcowego zużycia energii we Wspólnocie Europejskiej stanowił sektor
mieszkaniowy i usługowy, którego główną część stanowią właśnie budynki.2
Zainteresowanie problemami energetycznymi sektora budowlanego spowodowało,
że obecnie na świecie coraz popularniejsze stają się budynki zrealizowane
w technologii pasywnej,3 energooszczędne, niskoenergetyczne, a nawet tzw.
zeroenergetyczne, tzn. samowystarczalne pod względem energetycznym.
Niestety, w Polsce problem budownictwa energooszczędnego wydaje się
ciągle drugorzędny. Badania statystyczne przeprowadzone w naszym kraju
pokazują, że głównym kryterium decydującym o zakupie mieszkania jest

1

2

3

http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php?N=%20Results%20&T=13&A=ag
gregate&RT=0&Y=2012&R=1&C= (pobrano 01.06.2015 r.)
Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 1/65 z 4.1.2003,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0091&from=EN
(pobrano
07.07.2015 r.)
Zgodnie z definicją dr Wolfganga Feista – założyciela Instytutu Domu Pasywnego w Darmstadt
„Dom pasywny jest budynkiem o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania
wnętrza (15 kWh/m2/rok), w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła
(mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło „słoneczne”, ciepło odzyskiwane z wentylacji), oraz
dogrzewanie powietrza wentylującego budynek w taki sposób, że nie potrzebuje on autonomicznego,
aktywnego systemu ogrzewania, [Wnuk, 2006]
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cena 1 m2.4 Niemniej jednak, dzięki podniesieniu świadomości ekologicznej
inwestorów, a także wprowadzeniu programów dofinansowywania budowy
i przebudowy obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii, powstaje
coraz więcej budynków pasywnych i niskoenergetycznych. W ostatnich latach
wybudowano także kilka budynków o zerowym zapotrzebowaniu na energię.
Niestety, w dalszym ciągu przeważająca ilość obiektów powstaje najtańszym
kosztem, tj. aby spełnić podstawowe wymagania energetyczne zawarte
w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.5
Problem związany z efektywnością energetyczną w jeszcze większym stopniu
dotyczy budynków istniejących, zwłaszcza zabytkowych, które wobec rosnących
kosztów energii, barier technologicznych, ograniczeń konserwatorskich, oraz
wysokich kosztów modernizacji tracą szansę na wprowadzenie efektywnych
rozwiązań energetycznych. Zdarza się, że z ww. powodów najstarsze budynki
tracą walory użytkowe i często popadają w ruinę. Czy jednak problemy dotyczące
efektywności energetycznej najstarszych budynków muszą oznaczać ich kres?
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problem rewitalizacji budynków
tradycyjnych poprzez zwiększanie ich efektywności energetycznej. Problem ten
został zauważony na świecie, a w niektórych krajach (np. w Niemczech) stanowi
coraz większą gałąź tamtejszego budownictwa. Niestety, w Polsce temat ten jest
ciągle niszowy, choć istnieją ciekawe przykłady rewitalizacji budynków
zabytkowych w oparciu o podniesienie ich efektywności energetycznej. W pracy
przedstawiony zostanie stan prawny oraz dane statystyczne dotyczące opisywanej
problematyki. Ukazane zostaną także możliwości rewitalizacji tradycyjnych
budynków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Dla potrzeb artykułu oraz w celu poszerzenia nomenklatury dotyczącej
modernizacji budynków istniejących poprzez podniesienie ich efektywności
energetycznej w pracy wprowadzono pojęcie rewitalizacji energetycznej, które
w opinii autorów może przyczynić się do zwrócenia większej uwagi na
pomijany często problem efektywności energetycznej najstarszych obiektów
architektonicznych.
2. Wykorzystanie odnawialnych i pasywnych źródeł energii w budynkach
tradycyjnych – stan prawny
2.1. Dyrektywy Unii Europejskiej
Efektywność energetyczna budynków oraz odnawialne źródła energii są już
od kilkunastu lat przedmiotem prac instytucji Unii Europejskiej. Szczególnie ważne
na tym polu są dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, wytyczające ramy
działania w zakresie efektywności energetycznej w sektorze budowlanym oraz
ujednolicania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw
członkowskich.

4

5

Z badania dotyczącego preferencji i satysfakcji z zakupu mieszkania przeprowadzonego w 2014 roku
przez TNS Polska dla serwisu otodom.pl na grupie 510 mieszkańców pięciu największych miast
Polski, wynika, że najważniejszym kryterium poszukiwań mieszkania wskazywanym przez pytane
osoby była cena (68% badanych).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690), z późn. zm.
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Głównym celem dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków było
ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz poprawienie efektywności energetycznej
budynków. Ustanawia ona także wytyczne dla sporządzania charakterystyki
energetycznej budynków oraz zastosowania minimalnych wymagań, dotyczących
charakterystyki energetycznej nowych i istniejących obiektów. W dyrektywie
wprowadzono także definicje m.in. budynku, charakterystyki energetycznej
budynku, systemu klimatyzacji, świadectwa charakterystyki energetycznej
budynku, itp. Część przepisów odnosi się do renowacji obiektów istniejących
i sugeruje poprawę ich charakterystyki energetycznej w taki sposób, by spełnić
minimalne wymagania prawne w zakresie ochrony cieplnej, o ile jest to możliwe,
pod względem technicznym, funkcjonalnym i ekonomicznym. Dyrektywa
pozostawia państwom członkowskim dobór minimalnych wymagań charakterystyki
energetycznej, przy czym mogą one być ustalane zarówno dla budynków
poddawanych renowacji jako całość lub ich części składowych, albo też
poszczególnych systemów.
W 2010 r. ww. akt prawny został znowelizowany poprzez dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków.6 Co najważniejsze, dokument ten
zatwierdza obowiązkowy cel przynajmniej 20% udziału energii ze źródeł
odnawialnych do 2020 r. W porównaniu z wcześniejszą dyrektywą, znowelizowane
wymagania dotyczą także wprowadzenia krajowych planów, mających na celu
zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii, wprowadzenia
certyfikacji energetycznej, regularnych przeglądów systemów ogrzewania
i klimatyzacji oraz niezależnych systemów kontroli świadectw charakterystyki
energetycznej i sprawozdań z przeglądu. W dyrektywie zawarto nowe definicje
m.in. budynku o niemal zerowym zużyciu energii, energii ze źródeł odnawialnych,
systemu ogrzewania lub chłodzenia lokalnego, a także ważniejszej renowacji.
Interesująco przedstawia się artykuł 9 dyrektywy. Według jego zapisów,
do 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki (a po 31 grudnia 2018 r. nowe
budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością) mają być
obiektami o niemal zerowym zużyciu energii.
Odnosząc się do budynków istniejących zauważono, że renowacje budynków
istniejących, niezależnie od ich wielkości, są okazją do podejmowania opłacalnych
ekonomicznie działań dla poprawy charakterystyki energetycznej. Ze względu na
opłacalność ekonomiczną, powinno być możliwe ograniczenie minimalnych
wymagań do odnowionych części, które są najistotniejsze dla charakterystyki
energetycznej budynku.
2.2. Krajowe akty prawne
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym budownictwa w Polsce jest
ustawa – Prawo budowlane.7 Zgodnie z nim, każdy obiekt budowlany oraz
związane z nim urządzenia budowlane należy, biorąc pod uwagę przewidywany
okres użytkowania, projektować i budować w taki sposób, aby zapewnić
6

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153/13 z 18.6.2010, http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&from=PL (pobrano 13.07.2015 r.)
7
Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
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odpowiednią charakterystykę energetyczną, a także racjonalizację użytkowania
energii. Według zapisów ustawy, w przypadku nowych oraz istniejących budynków
poddawanych przebudowie, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów
publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię
wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu
budowę budynków o „wysokiej charakterystyce energetycznej”. Co więcej,
w przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku
obejmujących ponad 25% powierzchni jego przegród zewnętrznych, należy spełnić
wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej,
przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.
Bardziej szczegółowe zapisy prawne dotyczące odnawialnych źródeł
energii, oraz poprawy efektywności energetycznej budynków znalazły się
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,8 a szczególnie w dziale
X – Oszczędność energii i izolacyjność cieplna. Zapisy aktu doprecyzowują, że
budynek i jego instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody
użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania
zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również oświetlenia
wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób, zapewniający
spełnienie wymagań minimalnych, związanych z wartością wskaźnika EP,9
izolacyjnością cieplną przegród, oraz powierzchnią okien. W rozporządzeniu
znajduje się także wzór na obliczenie maksymalnej wartości wskaźnika EP, a także
uwaga, że budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób,
aby ograniczyć ryzyko jego przegrzewania się w okresie letnim. W załączniku
nr 2 zatytułowanym „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane
z oszczędnością energii” znajdują się znowelizowane maksymalne wartości
współczynnika przenikania ciepła Uc przegród budowlanych, których zaostrzenie
nastąpiło 1 stycznia 2014 r., a kolejne zmiany będą następować 1 stycznia
2017 r. oraz 1 stycznia 2021 r. W załączniku znajduje się także wzór na
maksymalne pole powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych,
wymagania dotyczące powierzchniowej kondensacji pary wodnej oraz szczelności
na przenikanie powietrza.
Dnia 29 sierpnia 2014 r. uchwalono ustawę o charakterystyce energetycznej
budynków.10 Zostały w niej określone zasady sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej, kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji
w budynkach oraz zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki
energetycznej budynków. Niestety, zgodnie z art. 3 pkt. 4, z zapisów ustawy
wyłączone są budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, obiekty kultu religijnego, część gospodarstw
rolnych, budynków przemysłowych oraz mieszkalnych. Zakres odstępstw jest więc

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690), z późn. zm.
9
Wskaźnik EP określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku
budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych
i magazynowych - również do oświetlenia wbudowanego.
10
Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200,
z 2015 r. poz. 151
8
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znaczny co powoduje, że w praktyce ww. budynki nie muszą spełniać rosnących
wymogów dotyczących efektywności energetycznej, co w konsekwencji wpływa na
gorsze parametry globalnego zużycia energii w Polsce, a także zużycia w sektorze
budowlanym. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że osoby niestosujące się do
zapisów ustawy podlegają karze grzywny.
Dużą zaletą ustawy o charakterystyce energetycznej budynków jest postulat
opracowania tzw. Krajowego planu działań, który ma na celu zwiększenie liczby
budynków o niskim zużyciu energii. Głównym celem planu,11 który obecnie jest
w fazie projektu, jest stopniowa zmiana przepisów techniczno-budowlanych,
związanych z oszczędnością energii oraz promowanie działań informacyjnych
i edukacyjnych, badań naukowych i projektów badawczych, a także projektów
pilotażowych związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
W pkt. 3 plan zawiera definicję budynku o niskim zużyciu energii,12 dane dotyczące
liczby i wieku budynków w 2011 r.,13 dane dotyczące produkcji i zużycia energii
odnawialnej w Polsce (w latach 2008-2011) oraz prognozy wykorzystania
potencjału odnawialnych źródeł energii do 2020 r. i zalecenia Międzynarodowej
Agencji Energetycznej, dotyczące struktury zużycia energii w budynkach
mieszkalnych. Projekt planu zawiera także zestawienie wprowadzonych w życie
zmian przepisów budowlanych, dotyczących oszczędności energii i ochrony
środowiska oraz szczegółowe informacje na temat programów wspierających
efektywność energetyczną dla poszczególnych województw w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych.
Dopełnieniem ustawy o charakterystyce energetycznej budynków jest
rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw
charakterystyki energetycznej.14 W akcie prawnym, oprócz zawartego w tytule
sposobu obliczania charakterystyki energetyczne,j zamieszczono także definicje
odnawialnej i nieodnawialnej energii pierwotnej, energii końcowej oraz energii
pomocniczej końcowej, energii użytkowej, a także zysków cieplnych.

Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii (Projekt
z 14.10.2014 r.), http://www.zae.org.pl/Portals/ZAE/docs/UCH_RM_Krajowy%20plan%20budynki_201
41014.pdf (pobrano 9.07.2015 r.)
12
Przez „budynek o niskim zużyciu energii należy rozumieć budynek, spełniający wymogi związane
z oszczędnością energii i izolacyjnością cieplną zawarte w przepisach technicznobudowlanych,
o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r., poz.
1409, z późn. zm.), tj. w szczególności dział X oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), obowiązujące od 1 stycznia
2021 r., a dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością –
od 1 stycznia 2019 r.
13
Dane pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
14
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów
świadectw charakterystyki energetycznej, Dz. U. z dnia 2 lipca 2014 r., poz. 888
11
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3. Zużycie energii w sektorze budowlanym – dane statystyczne
Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002
r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zawiera informację, że sektor
mieszkaniowy i usługowy, którego główną część stanowią budynki, obejmuje
ponad 40% końcowego zużycia energii we Wspólnocie i zużycie to rośnie.
Nowelizacja ww. aktu prawnego, którą stanowi dyrektywa 2010/31/UE z 19 maja
2010 r. wskazuje bardziej ogólnie, że budynki odpowiadają za 40% łącznego
zużycia energii w Unii. Sektor ten się rozwija, co prowadzi do wzrostu zużycia
energii.
Interesujące dane statystyczne zawarte są w projekcie Krajowego planu
zwiększenia liczby budynków o niskim zużyciu energii. Z informacji zawartych
w pracy15 wynika, że w 2013 r. energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych
stanowiła 7,22% ogółu, a jej udział w produkcji globalnej wzrastał. Dane dotyczące
zapotrzebowania na energię w gospodarstwach domowych16 wskazują, że
gospodarstwa domowe w naszym kraju są jednym z największych konsumentów
energii, zużywają około 20% energii finalnej. Co więcej, struktura zużycia energii
w budynkach mieszkalnych w Polsce jest niekorzystna (72% energii
zużywa ogrzewanie i wentylacja, 15% przygotowanie ciepłej wody użytkowej i 13%
urządzenia AGD, oświetlenie i gotowanie) i odbiega od struktury w krajach Unii
Europejskiej. Jest także daleka od struktury zużycia energii zalecanej przez
Międzynarodową Agencję Energetyczną (35% energii powinno zużywać
ogrzewanie i wentylacja, 27% przygotowanie ciepłej wody i 38% gotowanie
i urządzenia elektryczne). W czasie realizacji badania 49,1% krajowych
gospodarstw domowych używało urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa
stałe (z czego aż 19,2% stosowało najbardziej tradycyjne urządzenia grzewcze –
piece, głównie piece kaflowe), 41,5% gospodarstw domowych używało ciepła
sieciowego, 9,8% gazowych kotłów centralnego ogrzewania, a 5,4% urządzeń
grzewczych zasilanych było energią elektryczną (zwykle jako ogrzewanie
pomocnicze).
Dane dotyczące zabudowy istniejącej17 potwierdzają, że w 2011 r. w Polsce
istniało 5,54 mln budynków, a liczba mieszkań wynosiła 12,96 mln. Najstarszych
budynków, tj. wybudowanych przed 1918 r. było ok. 404,7 tys. (7,3% ogółu),
803,9 tys. budynków powstało w latach 1918-1944, co stanowiło 14,3% ogółu.
Pokazuje to, że stare budynki stanowią znaczącą część ogółu, a więc warto
zwrócić uwagę na problem dotyczący ich efektywności energetycznej.
W odniesieniu do obiektów istniejących, najbardziej interesujące są jednak dane
dotyczące zależności struktury wiekowej zasobów mieszkaniowych w Polsce
od zużycia energii.18 Z badania wynika, że zużycie energii zależy od wieku
Dane pochodzą z publikacji pt. „Szósty raport rządowy i pierwszy raport dwuletni dla Konferencji
Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu”, Ministerstwo
Środowiska. Warszawa 2013
16
Dane pochodzą z publikacji pt. „Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r.”, GUS.
Warszawa 2014
17
Dane pochodzą z publikacji pt. „Zamieszkane Budynki. Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2011, GUS. Warszawa 2013
18
Dane pochodzą z pracy zbiorowej pod redakcją S. Mańkowskiego i E. Szczechowiaka, Strategiczny
projekt badawczy pt. Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków
Zadanie badawcze nr 2. Tom I, część A: Uwarunkowania przekształceń w budownictwie. WarszawaPoznań 2013
15
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budynku i najmniej korzystne jest w budynkach najstarszych, a najbardziej
korzystne – w najnowszych (najstarsze budynki wzniesione przed 1918 rokiem
wykazywały ok. 3 razy większe roczne zapotrzebowanie na energię w stosunku do
budynków oddanych do użytku w latach 2003-2011). To badanie potwierdza
bardzo duży problem związany z dostosowaniem najstarszych budynków do
nowoczesnych wymagań energetycznych.
4. Programy państwowe wspomagające wprowadzanie odnawialnych
źródeł energii
Obecnie w Polsce realizowanych jest wiele programów i inicjatyw, mających
na celu wspieranie finansowe działań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej
oraz promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Źródłem ich finansowania jest
nie tylko budżet państwa, ale także fundusze ochrony środowiska, fundusze
Unii Europejskiej, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki państw
niewchodzących w skład Unii Europejskiej, fundusze banków komercyjnych, itp.
Wiele programów jest finansowanych poprzez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2015-2020 będzie on prowadził
programy w czterech kluczowych kategoriach: ochrona i zrównoważone
gospodarowanie zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami
i ochrona powierzchni ziemi, ochrona różnorodności biologicznej i funkcji
ekosystemów oraz ochrona atmosfery. W ramach ostatniej kategorii realizowane
są następujące inicjatywy:
- program
poprawy jakości powietrza,
którego
zadaniem
jest
współfinansowanie
opracowania
programów
i
planów
działań
krótkoterminowych oraz likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł
energii,
- program Lemur, którego celem jest zmniejszenie zużycia energii,
a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2, w związku
z projektowaniem i budową nowych, energooszczędnych budynków
użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego,
- program dopłat do domów energooszczędnych, który ma na celu
przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów
budowlanych oraz wykonawców do wymagań Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r., ma w założeniu stać
się impulsem dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków
w Polsce, a poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów, ma przynieść
znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa,
- program inwestycji energooszczędnych w małych i średnich
przedsiębiorstwach, którego zadaniem jest ograniczenie zużycia energii
w wyniku realizacji zamierzeń budowlanych w zakresie efektywności
energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze
małych i średnich przedsiębiorstw, a w rezultacie zmniejszenie emisji
CO2,
- program Bocian, którego celem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2
poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii,
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program Prosument, który ma za zadanie wspieranie rozproszonych,
odnawialnych źródeł energii, które odbywa się poprzez dofinansowanie
zakupu i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł
energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla
osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych
Z informacji funduszu wynika, że efektem jego działań do 2014 r. były
zakończone budowy 39 budynków jednorodzinnych w standardzie NF40,
kilkadziesiąt domów powstałych w standardzie NF15 i NF40 oraz 10 pozytywnie
zweryfikowanych osiedli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Zakończono
realizację 64,7 tys. instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Szeroki
zakres tych inicjatyw umożliwia współfinansowanie realizacji przedsięwzięć,
mających na celu poprawę efektywności energetycznej nie tylko budynków
nowych, ale także istniejących.
Ciekawą inicjatywą dotyczącą poprawy efektywności energetycznej
istniejących budynków jest System zielonych inwestycji – GIS, który jest
realizowany jako pochodna mechanizmu handlu uprawnieniami do emisji.
W ramach programu możliwe jest dofinansowanie inwestycji mających na celu
zmniejszenie zużycia energii w budynkach użytkowanych. Środki mogą być
przeznaczone na m.in. termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
a w szczególności ocieplenie obiektu, wymianę okien, wymianę drzwi
zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych, wymianę systemów wentylacji
i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia,
zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie
technologii odnawialnych źródeł energii, czy wymianę oświetlenia wewnętrznego
na energooszczędne.
Podobne cele są realizowane w oparciu o środki pochodzące z Funduszu
Spójności Unii Europejskiej, a zwłaszcza Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, którego budżet w latach 2014-2023 wyniesie 271 mln EUR.
Dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz
modernizację lub zastąpienie istniejących, nieefektywnych źródeł energii
nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła, przewidują
także programy współfinansowane przez Norweski Mechanizm Finansowy
i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Finansowego oraz SzwajcarskoPolski Program Współpracy.
Dzięki programom dofinansowania przedsięwzięć, związanych z ochroną
środowiska naturalnego oraz promocją zasad zrównoważonego rozwoju, udział
energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w produkcji globalnej rośnie w Polsce
z roku na rok.
-

5. Rewitalizacja energetyczna – definicja
W celu poszerzenia nomenklatury dotyczącej modernizacji budynków
istniejących poprzez podniesienie ich efektywności energetycznej, w pracy
wprowadzono pojęcie rewitalizacji energetycznej, oznaczające rewitalizację
budynku, który utracił całość lub część swoich walorów użytkowych poprzez
podniesienie jego efektywności energetycznej, która do tej pory te walory
ograniczała, przy czym proces ten nie może powodować pogorszenia wartości
estetycznych i kulturowych przedmiotowych obiektów. Wprowadzenie powyższej
definicji może, w opinii autorów, przyczynić się do zwrócenia większej uwagi na
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pomijany często problem efektywności energetycznej najstarszych budynków,
a w dłuższym okresie spowodować poprawę ich stanu technicznego oraz
podniesienie ich walorów użytkowych. Jednocześnie wykorzystanie praktyczne
rewitalizacji energetycznej doprowadzić może w przyszłości do większego udziału
energii odnawialnej w architekturze tradycyjnej, a więc stanowiącej element
przestrzeni publicznej, a w konsekwencji do wypełnienia przez Polskę kryterium
20% udziału energii odnawialnej do roku 2020. Jest to oczywiście jeden
z aspektów realizacji kryterium 20%
Wprowadza
się
następującą
definicję matematyczną
rewitalizacji
energetycznej:
n

 budynku 

P
i

i 1

Pzainst .

,

gdzie
δbudynku – wskaźnik rewitalizacji energetycznej budynku architektury tradycyjnej,
Pi – i-ta instalacja OZE o znamionowej mocy zainstalowanej Pi (w:),
Pzainst. – znamionowa moc zainstalowana obiektu architektury tradycyjnej (według
dokumentacji: pozwolenia na budowę lub określona według wystąpienia do zakładu
energetycznego z warunkami przyłącza).19

Można wskaźnik rewitalizacji energetycznej wyrazić procentowo:
n

 budynku % 

P
i 1

i

100  Pzainst .

[%] .

Jednocześnie można rozszerzyć wskaźnik rewitalizacji energetycznej na
większy terytorialnie obszar, np. aglomeracji miejskiej, powiatu lub województwa.
Matematycznie wyrażony on zostanie w postaci równania:
z

 teryt .    budynku ,k

,

k 1

gdzie
δteryt. – wskaźnik rewitalizacji energetycznej w architekturze tradycyjnej na danej jednostce
terytorialnej (np. aglomeracji miejskiej) definiowany jako suma poszczególnych wskaźników
rewitalizacji energetycznej budynków na rozpatrywanym obszarze terytorialnym.20

Analogicznie wprowadzić można procentowy
energetycznej na zadanym obszarze terytorialnym:

wskaźnik

rewitalizacji

 teryt .%    budynku ,k /100  [%] .
z

k 1

W przypadku niemożności określenia znamionowej mocy zainstalowanej według podanej
dokumentacji, moc zainstalowaną określić można zgodnie z aktualnymi wytycznymi kubaturowymi.
20
Zgodnie z definicją, wskaźnik rewitalizacji energetycznej na zadanym obszarze terytorialnym dotyczyć
będzie jedynie tych obiektów architektonicznych, w których wdrożono plan rewitalizacji energetycznej,
a więc w tych budynkach, w których wskaźnik rewitalizacji energetycznej budynku nie jest zerowy.
19
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Na podstawie przeprowadzonych analiz autorzy szacują, że w chwili obecnej
na terenie województwa wielkopolskiego procentowy wskaźnik rewitalizacji
energetycznej dla poszczególnych gmin waha się w granicach od 0 do około
1%. Dane te wskazują na ogromny potencjał praktyczny rewitalizacji
energetycznej.
6. Możliwości rewitalizacji energetycznej budynków architektury
tradycyjnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Jak wynika z danych zamieszczonych we wcześniejszych rozdziałach, proces
wdrażania odnawialnych źródeł energii w sektorze budowlanym postępuje i wydaje
się nieodwracalny. Edukacja i zachęty inwestycyjne wpływają nie tylko na
podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, ale także na coraz
częstsze uwzględnianie podczas budowy domów rozwiązań niskoenergetycznych.
Niestety, kwoty dofinansowania polskich programów w porównaniu z innymi
krajami Europy Zachodniej, są stosunkowo niskie, co powoduje zbyt wolne
wdrażanie założeń projektów proekologicznych w sektorze budowlanym. Poza tym,
według istniejącego prawa, tylko nowo powstające i przebudowywane budynki
muszą spełniać coraz bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące efektywności
energetycznej. W ten sposób wiele obiektów nie spełnia wymagań izolacyjności
cieplnej i szczelności, nie mówiąc już o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł
energii. Powstaje w tym miejscu pytanie, czy podniesienie efektywności
energetycznej najstarszych budynków jest możliwe, zwłaszcza bez pogarszania
ich wartości estetycznych i kulturowych?
Mimo częstych problemów z izolacyjnością termiczną i wodną, tradycyjne
budynki mają kilka atutów, które mogą okazać się przydatne podczas procesów
termomodernizacji. Obiekty takie mają zwykle grube ściany, które powodują, że już
niewielka ilość ocieplenia może w znaczący sposób ograniczyć straty ciepła.
Niestety, problem dociepleń najstarszych budynków jest skomplikowany, gdyż
grubości przegród oraz ich właściwości mogą się różnić w obrębie nawet tego
samego budynku. Powoduje to, że każdorazowo podczas projektowania
termomodernizacji sugeruje się przeprowadzenie dokładnych obliczeń. Takie
działanie może pozwolić na poznanie właściwości przegrody, ale także na
wyeliminowanie problemu niewłaściwie zaprojektowanej izolacji, który może
powodować kondensację pary wodnej i zawilgocenie ścian. Problem ten jest o tyle
ważny, że w przypadku obiektów zabytkowych pozostaje zwykle możliwość
docieplenia przegród jedynie od strony wewnętrznej, co w umiarkowanej strefie
klimatycznej nie jest rozwiązaniem korzystnym. Podczas takiej termoizolacji
konieczny jest więc dobór odpowiednich elementów izolacyjnych oraz właściwe ich
rozmieszczenie w ścianie. Tradycyjna metoda docieplenia od wewnątrz polega na
zastosowaniu specjalnej warstwy paroizolacyjnej od strony pomieszczenia. W ten
sposób ograniczona zostaje ilość pary wodnej, która dostaje się do przegrody,
jednak niezbędny jest sprawny system wentylacji, odprowadzający na zewnątrz
nadmiar wilgoci. W tym celu zaleca się np. wprowadzenie w takich przegrodach
szczeliny powietrznej. Obecnie na rynku pojawiają się systemy docieplenia ścian
za pomocą płyt mineralnych, zwanych także płytami klimatycznymi. Ten sposób
eliminuje potrzebę wykonywania paroizolacji, gdyż zakłada kondensację pary
wodnej wewnątrz płyty w okresie zimowym oraz wyparowywanie jej w okresie
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letnim. W niektórych przebudowywanych obiektach zabytkowych wykorzystuje się
do regulacji parametrów wilgotności automatyczne systemy klimatyzacyjne.
Docieplenie przegród od strony wewnętrznej, poza niekorzystną kondensacją
pary wodnej, nie eliminuje niestety mostków termicznych, np. na połączeniu
stropów i ścian,21 a poza tym może zmienić wygląd wnętrza budynku, co
w przypadku obiektów zabytkowych nie zawsze jest możliwe.
Atutem starych obiektów w aspekcie komfortu cieplnego mogą być
z pewnością małe przeszklenia, które (zwłaszcza jeżeli jest możliwa wymiana
stolarki) mogą zapobiegać zwiększonej utracie ciepła.
Niewątpliwą zaletą w procesie poprawy efektywności energetycznej starych
budynków są zwykle strome dachy, gdyż z zasady mogą być dowolnie docieplane,
a należy pamiętać, że przez dach wydostaje się duża część ciepłego powietrza.
Niestety ocieplenie, tak jak w przypadku ścian, może zmienić zewnętrzne
lub wewnętrzne parametry obiektu (możliwe jest docieplenie więźby do strony
wewnętrznej i zewnętrznej), np. przez zakrycie wartościowej więźby dachowej.
Strome dachy mogą być także nośnikami paneli solarnych i fotowoltaicznych,
co może się spotkać z akceptacją konserwatorów zabytków zwłaszcza, jeśli
południowa połać dachu nie jest zlokalizowana od frontu lub jeśli budynek nie jest
zabytkiem, a jedynie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Nawet, jeśli
lokalizacja paneli na dachu jest niemożliwa, można je zainstalować na specjalnych
stelażach na niezacienionej powierzchni terenu. Należy nadmienić, że stelaże
umożliwiają lokalizację paneli także na płaskich dachach oraz na dachach
o niewielkich pochyłościach.
Na poddaszach budynków można umieszczać rekuperatory, które dogrzewają
powietrze wentylujące budynek za pomocą ciepła odzyskanego, np. od sprzętu
domowego albo mieszkańców. Powietrze dostające się do budynku może być
także wstępnie ogrzewane przez gruntowe wymienniki ciepła.
Większe działki, na których zlokalizowane są zwykle stare budynki, dają
możliwość montażu poziomych kolektorów pomp ciepła, które mogą być tańsze
i bardziej efektywne od kolektorów głębinowych.
W budynkach istniejących można wykorzystywać południową ścianę, jako
element akumulujący promieniowanie słoneczne i zwiększający zyski ciepła. W tym
przypadku sugeruje się jak największe przeszklenie przegrody od strony
południowej lub dodanie do niej nowych przeszklonych struktur. Te rozwiązania
niestety nie zawsze są możliwe, biorąc pod uwagę wymagania konserwatorskie.
Częstym rozwiązaniem w architekturze współczesnej jest osłanianie
zabytkowych budynków lub ich elementów za pomocą przegród złożonych z szyb
zespolonych, dzięki którym stare struktury pozostają wyeksponowane oraz mogą
dalej funkcjonować, zyskując odpowiednią szczelność i izolacyjność cieplną.
Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w obiektach zabytkowych jest
przebudowa przegród (zwykle południowych) w taki sposób, by akumulowały
i pozyskiwały ciepło słoneczne. Taka ściana składa się zwykle co najmniej
z warstwy przeszklenia, absorbera i warstwy akumulacyjnej. Wydaje się,
że największy rozwój, w aspekcie termomodernizacji obiektów zabytkowych, może
21

Istnieją sposoby, by minimalizować wpływ mostków termicznych, np. poprzez zastosowanie klinów
izolacyjnych na styku przegród, lub stosowanie izolacyjnych taśm przypodłogowych. W miejscu
połączenia balkonu z budynkiem można także stosować kotwy montażowe eliminujące mostki
termiczne.
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być jednak związany z wykorzystaniem izolacyjnych i akumulacyjnych materiałów
transparentnych. Obecnie znane są systemy przezroczystych tynków oraz aerożeli,
a także paneli termosyfonowych. W niektórych budynkach wykorzystuje się także
materiały przemiany fazowej (PCM), których temperatura topnienia – w zależności
od składu substancji – może być regulowana.22 Materiały takie mogą pełnić rolę
czynnika chłodzącego lub grzejącego (w zależności od tego, czy topnieją, czy
krzepną), który przekazuje energię elementom struktury budynku.
Wnioski
Dane zebrane w pracy potwierdzają, że coraz większe wykorzystanie
funduszy krajowych i zagranicznych oraz zaangażowanie instytucji państwowych,
powoduje podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także
realizację nowych budynków w technologiach pasywnych i niskoenergetycznych.
Coraz częściej rozwiązania energooszczędne są wykorzystywane podczas
przebudowy istniejących budynków. Niestety, w przypadku obiektów zabytkowych,
może to powodować zmianę formy budynków i wpływać na ich walory estetyczne.
Zdarza się, że inwestorzy rezygnują z inwestycji, w których spełnienie wymagań
konserwatora zabytków jest niemożliwe lub wymagają ogromnych nakładów
finansowych. W odpowiedzi na te problemy wprowadzono w pracy pojęcie
rewitalizacji energetycznej, które oznacza podniesienie efektywności energetycznej
budynków, bez pogorszenia wartości estetycznych i kulturowych obiektów oraz
pojęcie rewitalizacji energetycznej na danym terytorialnie obszarze. Wprowadzenie
tych pojęć może wspomóc wypełnienie przez Polskę kryteriów 20% udziału energii
odnawialnych w bilansie energetycznym kraju. Zaproponowana metoda oraz
aktualny szacowany procentowy wskaźnik w województwie wskazują bowiem
na bardzo duży potencjał rewitalizacji energetycznej.
Zaprezentowane w pracy metody przebudowy tradycyjnych budynków
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pokazują, że rewitalizacja
energetyczna jest zwykle możliwa, jednak jej koszty wymagają jeszcze większego
zaangażowania funduszy państwowych i zagranicznych oraz dalszego
poszukiwania jak najmniej inwazyjnych metod podnoszenia efektywności
energetycznych budynków.
Zdaniem autorów, poruszona w pracy tematyka, nie wyczerpuje zagadnienia
naukowego, jakim niewątpliwie jest rewitalizacja energetyczna istniejących
budynków. Jest wstępem do szerszej dyskusji o problemie, sposobach realizacji
i rozwiązywaniu problemów w zakresie energetyki odnawialnej w architekturze,
w strefach ochrony i nadzoru konserwatorskiego.
Streszczenie
Artykuł poświęcony jest problemowi efektywności energetycznej budynków
i dotyczy przede wszystkim najstarszych obiektów. Rosnące koszty energii, bariery
technologiczne, ograniczenia konserwatorskie oraz wysokie koszty modernizacji,
to czynniki ograniczające możliwości implementacji efektywnych rozwiązań
energetycznych do ww. budynków. Zdarza się, że z tych powodów obiekty takie
tracą walory użytkowe i często popadają w ruinę.
22

W zależności od składu temperatury topnienia materiałów przemiany fazowej mogą wynosić od
-50C do 1900C
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Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problem rewitalizacji budynków
tradycyjnych poprzez podnoszenie ich efektywności energetycznej. Problem ten
został zauważony na świecie, a w niektórych krajach (np. w Niemczech) stanowi
coraz większą gałąź tamtejszego budownictwa. Niestety, w Polsce temat ten jest
ciągle niszowy, choć istnieją ciekawe przykłady rewitalizacji budynków
zabytkowych w oparciu o podniesienie ich efektywności energetycznej. W pracy
przedstawiono stan prawny, związany z zagadnieniem oraz dane statystyczne,
dotyczące opisywanej problematyki. Ukazane zostały także możliwości rewitalizacji
tradycyjnych budynków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
W celu poszerzenia nomenklatury dotyczącej modernizacji budynków,
istniejących poprzez podniesienie ich efektywności energetycznej, w pracy
wprowadzono pojęcie rewitalizacji energetycznej, dzięki któremu autorzy mają
nadzieję na zwrócenie większej uwagi na pomijany często problem efektywności
energetycznej najstarszych budynków, a w dłuższym okresie spowodowanie
poprawy stanu technicznego najstarszych budynków oraz podniesienie ich
walorów użytkowych.
Summary
This article applies to the problem of energetic efficiency of the buildings and
is especially focused on the eldest ones. Growing costs of Energy, technological
barriers, as well as great costs of renovation are the factors that cause the
problems in implementation of efficient energetic solutions. It happens, that
for above-mentioned reasons the eldest buildings lose their utility values and often
become ruins.
The aim of this paper is to pay the attention to the problem of traditional
buildings’ revitalization, through increasing their energetic efficiency. This problem
was noticed in many countries (i.ex. Germany) and its solution is the growing
branch of the building sector. Unfortunately in Poland this subject is still unpopular
in, however there are some interesting examples of monumental buildings’
revitalization, that were based on increased energetic efficiency.
The article presents the types of renewable energy sources, legal acts and
statistical data that relates to the subject of this work. The possibilities of traditional
buildings’ revitalization using modern technologies were also presented.
To extend the terminology relating to existing buildings’ modernization through
increasing their energetic efficiency there was a brand new term of energetic
revitalization introduced to this work. Authors hopes that it will allow to pay more
attention to often ignored problem of energetic efficiency of the eldest buildings,
and in long term to improving the technical condition of existing buildings and rising
their utility values.
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