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wytwarzania energii cieplnej.
Producent musi liczyć się m.in.
z niekorzystnymi waru nkami
atmosferycznymi, czy z problemem
w dostarczaniu energii elektrycznej do
zakładu. Musi stale dbać o stan
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niezbędne remonty i modernizacje.
Jednocześnie trzeba mieć na uwadze
ceny ciepła na poziomie
akceptowalnym przez odbiorcę oraz
dbałośćo środowisko.lak pogodzić
wszystkie te czynniki?
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dzisieiszvch czasach zapewnienie bezpieczeństwa systemów energetycznych nabiera

coraz istotniejszego znaczęnia w gospodarkach krajów wysokouprzemysłowionych, czyli

Bezpieczne wytwarzanie ciepła
Zgodnie z artykułem 3 punkt 16 ustawy Prawo
energetyczne bezpieczeństwo dostaw energii okreŚlane

jest jako stan gospodarki umożlirł,iający pokrycie bieżącego i perspekty,wicznego zapot zebołvania w sposób

uzależnionych od stabilnych i nieprzerywalnych
dostaw energii w róznych jej formach. Dostępność technicznie i ekonomicznie uzasadniomi ptzy zachodo surowcó$, energetycznych lub nowoczesnych waniu wymagań ochrony środoą,iska.De§nicja ta
technologii wytwatzanta energii, czy też ciągłość została powtórzona w Doktrynie poliąvki energetvcz:rej
ich dostaw jest priorytetowym czynnikiem kształto- Polski do 2025 roku. Przylmuląc to pojęcie, można
wania długofalowej strategii rozwoju gospodarczego
wielu państw na świecie, szczególnie tych będących

kraju jako zespół działań zmieruaiąc,vch clo stą.orzenia

bezpieczeństwa energętycznego zostało zdefi niowane
lakże w naszym kraju w istotnych dlabrunży aktach

takiegosystemuprawno-ekonomicznego"któryłt_:,rrruszałbya :pewnośćdostaą konkurencr.jnośi spełaianie
ulrmogółr, ochronv środołtiska.

liderami wzrostu w danym regionie. Zagadnienie

normatywnych czy dokumentach strategicznlch:
Prawie energetycznym1, Doktrynie polityki enelgetycznej Polski do 2025 rokuZ,Polityce EnergeĘ,cznej
Polski do 2030 roku3.
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potwierdzona niską awaryjnością
poszczególnych elementów infrastruktury produkcyinej, czy sieci
przesyłowei. Po|ęcie bezpieczeństwa energetycznego w ciepłow-
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,,Bezpieczeństwo dostaw paliw i energii iest to zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie
gwarantuiącym zaspokoienie potrzeb krajowych i po

akceptowalnych ptzez gospodarkę i społeczeństwo
cenach, przy założeniu optymalnego wykorzystania
kra jovlych zasobów surowców energetycznych oraz
poprzez dywersyfikac ję źródełi kierunków dostaw
ropy naftowej, paliw ciekĘh i gazowych".
Według Andrzeja Olszewskiego, eksperta Izby
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP), można
mówić o trzech typach bezpieczeństwa energetycznego1: krótkoterminowym (godzinowym i dobowym),

średnioterminowym (dniowym
dfugoterminolyym (wieloletnim).

i

tygodniowym),

Na poziom bezpieczeństwa energetycznego wpływa
wiele czynników egzo- i endogenicznych, których cechą
charakterystyczną jest ciągła zmiennośćw czasie Na

podstawie tego stwierdzenia można postawić tezę, że
proces zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa energetycznego w przedsiębiorstwach vrytwórczych jest permanentnie występującym elementem długofalowych
strategii i w żadnym momencie nie może być uznany

awarii i jej łikwidacj9
Z ekonomicznego punktu widzenia bezpieczeństwo energetyczne polega na kreowaniu atrakryinyń cen ciepła i chłodu. Mają one
umożliwić odbiorry tworzenie stabilnej perspektywy
pianistycznei, pozwolić na spokojny rozwój swojego biznesu, czy realizację potrzeb konsumpryjnych
w sposób niezakłócony pod względem stabilnego
poziomu cen. Przerwy w dostawach tworuąnajczęściej
nieplanowane koszĘ, których zatówno dostawca, jak
i odbiorca chcą uniknąć Zatem pod względem ekonomicznym poprawa systemu bezpieczeństwa dostaw

powinna skupiać się na optymalizacji poziomów
kosztów, minimalizujących możliwośćwystąpienia

różnego rodzaju ryzyka.
Zagadnienia ekologiczne obejmują w swej istocie
szeroko poiętą strategię zrównoważonego rozwoju.
Sprawne funkci onowanie instalacj i energetycznych
nie powinno wykraczać ponad dopuszczalne stan-

dardy środowiskowe. Należy unikać niepotrzebnei

i szkodliwej degradacji regionalnlrch ekosystemów oraz
wzrostu nieuzasadnionych kosztów funkcjonowania,
czego konsekwencją może być pogorszenie pozycji

konkurenryjnej.

Bezpieczeństwo dostawy ciepła jest także związane
z zagtażeniami powstającymi zarówno w systemach
ciepłowniczych, jak i poza nimi, generowanymi przez
dostawy energiis. Sprawna i efektywna działalność czynniki zewnętrzne niezależne od przedsiębiorstwa.
przedsiębiorstw ciepłowniczych wymusza ciąg}e zapewnienie bezpieczeństwa pracy źtódeł wtw arzania Zagrożenia zewnętrzne
Wśród potencj alnych zagrożeń zewnętrznych odi systemu dystrybucji. Jednocześnie należy zachować
w róznym stopniu na bezpieczeństwo
popytu
określona
ciepło
o
działywująrych
zdolnośćdo zaspakajania
jakościowych,
niezai
niezawodność
dostaw ciepła do odbiorry wymienić
nych standardach ilościowych i
można takie czynniki, jak:
Ieżnie od warunków pogodowych. Bezpieczeństwo to
.
za9rożenia klimatyczne,
również pewnośćstałych dostaw ciepła do odbiorcy
za zakończony

Kwestią kluczową dla jakości żpia ludzi i funkcionowania gospodarki są stabilne, niczym niezakłócone
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. brak dostawy energii elektrycznej,
. zła iakośćpaliwa,
. zakłócenia w dostawie paliwa do przedsiębisrstrła,
. brak dostawy wody z sieci wodociągolĄĘi,
. akł wandalizmu iktadzieży,
. nieterminowe dostawy urządzeń i materiało,:t

oparte jest na dostawach Koncernu EnergeĘcznego
ENERGA S.A. Z GPZ-Wschód poprzez sieć średniego
napięcia zasilana jest stacja transformatorowa 15/04kV
na terenie spółki MPEC-Włocławek. W :c;zie zaistnienia konieczności może być ona zasilana również
z GPZ-Południe Dzięki posiadaniu przez ciepłownię

Zagtożenia klimatyczne zazwyczaj maią eha*kter
losowy i są skutkiem występowania ekstremalrrych

w praktyce nie grozi spółce wstrzymanie produkcji
ciepła z powodu braku energii elektrycznej lub jej

lrłasnego rezerwowego zasilania w energię elektryczną

warunków pogodowych, mających wpł,\€ bezpośredni czy pośrednina pracę systemu ciepłoa;:riczego
przedsiębiorstwa6. W grupie rych czynnikó** ąt:rrri*grić

można:

.
.
l
r

niską uiemną temperaturą otoczenia zeTlg*ęłru§€*,
oblodzenie linii przesyłowych i jej koast*ł<cji,
wiatr,
powodzie i podtopienia.

W czasie eksploatac j i systemu ciepła **xiczego
mogą WystąpiĆ przypadki stanów, gdzie ter§peratGra
zewrlętrzrra otoczenia będzie znacznie niższa od Ęrrlperatury obliczeniowej. Taka sl*uacia rrroże s;**arzać
zagrożenia w postaci:
. niedostatecznei mory źródeł ciepła,
. ogranicżonej przepustowości sieci ciepłowniczej,

.

awarii wyrvołanej naprężeniami termicznymi

czasawego wyłączenia. Jednak ryzyko i niepewność
;aĘ.sz€ istnieje Poważniejsze zagrożenia dla bezpiecze:istą.a dostawy ciepła z systemu ciepłowniczego
praedsiębiorstwa mogą stanowić awarie kra|owego
s}-stel*u elektroenergetycznego lub awarie zasilania
elektryczną w skali regionalnej.

ł*. energię

1€ h*teiłzym numerze ukaże się II częśćaĄkułu,
ękatte zastąną wewnętrzne uwarunkowąnia
b e zp ie c zń stwa pro d ukcj i energii c ieplnej.
ła, kłćrei
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