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Bezpieczeństw* d*staw energi i cieplnej CZ. 2

dr Michał pietraszewski
prezes zarządu M iejskieEo Przedsiębiorstwa

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, we Włocławku

Zygmunt Katolik
prokurent-k!erownik Systemu Ciepłowniczego
o rstwa E nergeąvki Ciepł nej
Sp, z o,o. we Włocławku
M iejskiego Przedsiębi

Wytwarzanie ciepła to proces złażany,
w którym trzeba zmagać się
z wieloma zagrozeniami. Są to często
czynniki zewnętrzne, niezalezne od
producenta, ale bardzo wiele zależy
od sprawnego zarządzania. Aby
utrzymać sprzęt w najwyzszej
dyspozycji, nalezy prowadzić stały
monitoring stanu iechnicznego.
podstawowe znatzen ie nra
kompetencja zespołu, dlatega wazne
jest to, kogo zatrudniamy. Bezpierzna
produkcja wiąże się z paliwem, które
stosujemy.
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w swej działalnościgospodarczej korzysta głównie
z wody pochodzącej z własnego ujęcia głębinowego
(20 m) zloka|izowanego na terenie ciepłowni (fot.
1.). W razie potrzeby działalnośćprodukcyjna przedsiębiorstwo może być wspomagana wodąz miejskiej
sieci wodociągowe!. Dwa nlezależne źródła dostaw

wody zderydowanie podnoszą bezpieczeństwo funkcio*owania ciepłowni i wyvńąrywania się ze swoich

zobawiązaó. Własne uięcie wody dodatkowo gwarantł:je utrzyrnanie niskiej ceny pozyskania tego czynnika
ąykorz.v5t_}atr anegowca§"rnsystemieprzedsiębiorstwa.
3ezpieczne zarządzanie
O zagrożeniach wewnętrznlrch w przedsiębiorstwie

ciepłowaiczym derydują najczęściej takie cąłnniĘ jak:
e poziom rezerw w źńdle ciepła,

r

rcT.

l

Ujęcie v,ody gł$ino,
Wej na terenie

MPEC

Mocła,łek

oraz iiościodpadćlr. staŁ,ch łv przedsiębiorstwie jest
stosowaaie pali:*, w-ysokiei jakości. Lepszy węgiel
jakości*wc to obniżenie kosztów transportu paliwa

.
o

ze względu na m,niejszą jego masg obniżenie kosztów

eksploataqjnych urządzeń produkcyjnych, kosztów
odżużIania i odpopielania oraz kosztów składowania

odpadów

stan tec_hnicnty utząózeń w źródle ciepła i instalacii

przesyłow;rch,

stan :urządzef. kontrolno-pomiaroł7ch

i monito-

ringu Źródła wytwarzania oraz sieci dystryburyjnei,
umieiętności,kompetencie i doświadczenie pra-

cowników eksploatuiąrych utządzenia systemu

.

ciepłowniczego,

s}tuaciaekonomiczno-finansowaprzedsiębiorstwa,

Poziom bezpieczeństwa dostawy ciepła do odbiorców jestzależny również od jakości paliwa stosowanego w procesie produkcji ciepła, możliwościjego maga-

W odniesieniu do niezbędnej rezerwy mocy zainstalowanej w cięłowni MPEC, przedsiębiorstwo posiada
zapa§ mocy co powodują że nie zachodzi niebezpiezyrrowania oraz zdolnościi skłonnoścido tworzenia czeństwo wstrz)rmania dostaw ciepła z fytufu awarii
rczelw pruez zat ządzająqchprzedsiębiorstwem. Jakość któregoś z kotłów.

miału węglowego używanego do produkcji ciepła

w wysokim stopniu zależna jest od:
. waltości opałowej zawierającej się w granicach od
21M]/kg do 23MJ/kg

o

zawartości popiołu na poziomie nieprzekraczają-

.
.

cymż0o/o,
zawartoŚci wilgoci dcl 157o,
zawartości siarki do 0,6% gwarantuiącym docho-

r

wanie norm emisji,
odpowiedniej granulacii miafu węglowego.

Wpraktyce gospodarczej bardzo często okazuje sią
że oprócz wyżej wymieaionych w-łaścirryości,na poziom
jakości paliwa oraz efektywr:cść procsu produkcji
ciepła, oddzia§"wają również niezaurąaźane i niedoceniane cechy węgła, takie jak: ternpęratura mięknienia
popiołu, zdolność spiekania, Iiczba ROGI, za*-artość
sodu i potasua.

Dostawa węgla na teren ciepłowni MPEC Włocławek jest realizowana transportem kolejowym,
a w razie zaistnienia koniecznościrównież §an§portem samochodowym. Większość opału na potrzeby

produkcji ciepła jest gromadzona na placu opałowym
na terenie ciepłowni jeszcze przed wystąpieniem wy-

Poziom techniczny infrastruktury ciepłowniczej
w systemie energetycznym przedsiębiorstwa odgrywa

zńaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dostawy
ciepła do odbiorców Cięlośći niezawodność pracy
§ystemu ciepłowniczego w wysokim stopniu zależą

rciz 2/201Ą

,i];

:j
ż

zarówno od stanu technicznego sieci ciepłowniczej wraz
z |ej armaturą i automafyką, jak i od poziomu technicznego źródła ciepła. Stan techniczny tej infrastruktury
w MPEC jest zadawalający Obecnie blisko 40% sieci
w przedsiębiorstwie stanowią sy§temy preizolowane,

a 100% węzłów cieplnych to zespoĘ kompaktowe

w pełni zautomatyzowane i opomiaro\^/ane.
Realizowane systemafycznie remonĘ na sieciach
przesyłowych i w ciepłowni, prowadzone moder_

nizacje, ciągła rozbudowa systemu ciepłowniczego
gwarantuią niezawodnośćoraz wzrost bezpieczeństwa

dostaw ciepła do odbiorców na terenie miasta. Dla
poprawy bezpieczeństwa dostaw ciepła i zachowania
jego ciągłościw przedsiębiorstw"ie w minionych dwóch
ostatnich latach intensńkowano działania zmietzające
do budowy spięcia pierścieniowego sieci ciepłowniczei
łączącei dwa osiedla mieszkaniowe: Osiedle Śródmieściei Południe Trasę budowanego spięcia pierścieniowego zobrazowano na rys, 2.

sokiego sezonu.
Ważne miejsce w procesie produkcji ciepła i dystryNiezawodny system
bucji w §y§temach za|muie woda będąca nośnikiem
Jakośćdostawy ciepła do odbiorców, a zatem iej
(medium) wyprodukowanej energii, Przedsiębiorstwo
wysoki poziom ie§t uzależniony w bardzo istotnym
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stopniu od niezawodności pracy ludziiutządzęń oraz
układów służącychwytwarzaniu, przesyłaniu i rozdziale energii cieplnej. Niezawodność dostawy ciepła
i jego konkurencyjny standard to efekt rozwoiu oraz
modernizacji systemu ciepłowniczego w mieściEktóry
charakteryzuje się efektywnym i relatywnie zaawanso-

wanym poziomem zaimplementowanych technologii.
Zaproiektowany i eksploatowany system ciepłowniczy
MPEC Włocławek pracuje i zaopatruje w ciepło mieszkańców miasta w pełni, pokrywając zapotrzebowanie
na ciepło w oparciu o nośnik ęnergętyczny w postaci
gorącei wody
Moce zainstalowane po stronie źródełciepła oraz
występujące rezerwy w przepustowości istnie|ąrych
magistral i odgałęzień sieci cieplnych pozwalają na

efektywne podłączanie obiektów znajdujących się
w zasięgu omawianych sieci, przy stosunkowo niskich
nakładach finansowych. Należy jednak podkreśliĘże
nie ma zagtożeniawystąpienia defirytu rnocy zainstalowanei w źródłach wytwatzańa,wztosru ryzyka związanego z zasilaniem w ciepło odbiorców. Nie mniej dla
utrzymania dofychczasowego poziomu jakości usług
niezbędne są w przedsiębiorstwie inwestycie i modernizacje podnoszące poziom stosowanej techniki,
Pracuiąca sieć ciepłownicza charakteryzuje się
wysokim wskaźnikiem bezpieczeństwa energetycznego,
objawia|ąrym się niskim poziomem awarii. Układ sięci
cieplnych w ciągu całego roku umożliwia dystrybucję
ciepła nie tylko w sezonie grzewczym, ale także do§tawę czynnika grzewczego dla przygotowania ciepłei
wody użytkowej i klimatyzacji ptzez cały rok.

www-kierunekenergetyka.pl
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