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Udział wydatków przedsiębiorstw na energię w kosztach operacyjnych (GUS) 

12.30% 

8.40% 

8% 

7.70% 

7.70% 

7.20% 

7.10% 

6.90% 

6.80% 

6.40% 

6.40% 

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00%

Ceramiczne materiały budowlane

Wyroby hutnicze

Cement, wapno i gips

Podstawowe chemikalia

Wyroby ogniotrwałe

Pozostałe wyroby z porcelany i ceramiki

Szkło i wyroby ze szkła

Odlewnictwo metali

Włókna tekstylne

Włókna chemiczne

Wyroby włókiennicze

ródło: dane GUS 

 

2 składowe 
kosztu 

energii: 

Wolumen i 

Koszt 

Jednostkowy 

 

smartgrid.pl@siemens.com malgorzata.bobrowska@siemens.com 



22.02.2017 Page 4 
dr in . Małgorzata Bobrowska 

Stosunkowo niskie ceny energii elektrycznej w Polsce dla odbiorców 

przemysłowych (EUROSTAT) 

Koszty energii elektrycznej w krajach UE [Euro/kWh] 
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W odniesieniu do parytetu siły nabywczej (EUROSTAT) 

Koszty energii elektrycznej w krajach UE [PPS/kWh] 
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Liczne przesłanki wskazują na dalszy wzrost cen energii 

2% wzrostu cen 

energii na rynku 

między I i IV 

kwartałem 2016 r.  

Potrzeba dużych inwestycji w sieci 

elektroenergetyczne, wynikająca 

 z jednych najdłuższych  
w Europie czasów  

SAIDI i SAIFI 

5,6% wyniósł  
średni wzrost kosztów 

dystrybucyjnych wg URE  

Koncepcja rynku mocy,  

Pakiet zimowy, 

Zmniejszenie ilości  ETS 

 

Dodatkowy  

składnik opłat  
za energię elektryczną 

Możliwy wzrost cen sprawia, że w celu utrzymania 
konkurencyjnej pozycji na rynku zasadna wydaje się być 

optymalizacja energetyczna przedsiębiorstw, 
szczególnie w zakresie kosztów jednostkowych 
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Wyzwania stojące przed odbiorcami energochłonnymi w celu obniżenia 
udziału kosztów energii w kosztach operacyjnych   

Efektywne wykorzystanie  

energii 

Wzrost bezpieczeństwa energetycznego zakładu 

• Rezerwowe ródła zasilania 

• Wycena bezpieczeństwa produkcji, usług 

Ciągłość pracy 

Obniżanie jednostkowego kosztu kWh energii:  

• Efektywność energetyczna 

• Niezależność energetyczna 

malgorzata.bobrowska@siemens.com 



Mikrosieć w przemyśle 
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-Mikrosieci -  Microgrid - Lokalne Systemy Energetyczne - Klastry Energetyczne - 

• Mikrosieć energetyczna to układ obejmujący 
generację energii oraz jej pobory. 

Aspekt Przedsiębiorcy: 
• Mikrosieć zarządza wytwarzaniem i poborem energii w 

taki sposób, by zoptymalizować koszty zu ytej energii 
elektrycznej. 

Aspekt spółki energetycznej: 
• Mikrosieci korzystnie wpływają równie  na parametry 

energii elektrycznej i wiadczenie usług systemowych. 

malgorzata.bobrowska@siemens.com 



22.02.2017 Page 10 
dr in . Małgorzata Bobrowska 

Przełożenie korzyści płynących z implementacji Mikrosieci na potrzeby 

odbiorcy 

Wyzwanie 

• Optymalizacja redniego kosztu produkcji 

• Zapewnienie stabilno ci dostaw energii (ciągło ć produkcji) 

• Zapewnienie odpowiedniej jako ci energii 

• Zmniejszanie wpływu na rodowisko 

Rozwiązanie z wykorzystaniem mikrosieci 

• Ni sze koszty operacyjne  

• Zapewnienie stabilnej pracy 

• Zwiększenie niezale no ci od sieci dystrybucyjnej 

• Ni sza emisja CO2  

• wiadczenie usług energetycznych 

malgorzata.bobrowska@siemens.com 
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Aby osiągnąć przedstawione korzyści należy dokładnie przeanalizować 
potrzeby oraz profil odbiorcy 

Praca systemu, weryfikacja oraz realizacja oszczędności Analiza ekonomiczna Engineering oraz wykonanie 

Przygotowanie procesu 

inwestycyjnego 

Dobór elementów, 

planowanie czasowe. 

Engineering 

Dokładna analiza 
projektowa oraz 

implementacja 

Realizacja 

Instalacja urządzeń, 
integracja, oddanie do 

u ytku 

Pomiary i optymalizacja 

Aktualizacja 

oprogramowania, serwis. 

 Analiza warunków 

technicznych i 

ekonomicznych oraz potrzeb 

Dobór systemu sterowania Weryfikacja techniczna Analiza potrzeb oraz warunków 

malgorzata.bobrowska@siemens.com 
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Brak danych dot. 

strat związanych z 
przerwami w 

zasilaniu 

 

Rozwój rynku usług 
systemowych  

np.: Czechy - 20€/MW  

Narodowe rynki  

mocy W EU 

Rozwój technologii magazynowania energii 

Koszty poniesione ze względu na przerwę w zasilaniu 

 a potencjalne zyski z świadczenia usług systemowych 

Magazyny Energii 
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22.02.2017 Page 13 
dr in . Małgorzata Bobrowska 

Zastosowanie magazynów energii 

Zastosowania Funkcjonalności 

Zastosowania przemysłowe 

• Bezpieczeństwo 

• Arbitra  cenowy 

• Magazynowanie energii (o koszcie krańcowym) 
• Peak-shaving 

• Black start 

• Kontrola częstotliwo ci 
• Zarządzanie poborami energii 

Współpraca z OZE 

• Magazynowanie nadwy ek energii 
• Time-shifting 

• Poprawa parametrów energii oddawanej do sieci (odporno ć na 
zapady, zaniki) 

Usługi sieciowe 

• Regulacja częstotliwo ci 
• Kompensacja mocy biernej, napięcia 

• Kompensacja zakłóceń (zapadów, zaników, krótkich przerw, 
wy szych harmonicznych, fluktuacji) 

• Zarządzanie szczytowym poborem mocy 

malgorzata.bobrowska@siemens.com 
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Cechy oraz funkcjonalności magazynu energii 

Elastyczna konfiguracja 

Jako ć i niezawodno ć 

Zaawansowanie technologiczne 

Bezpieczeństwo 

malgorzata.bobrowska@siemens.com 
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Cechy oraz funkcjonalności magazynu energii 

Elastyczna konfiguracja 

Jako ć i niezawodno ć 

Zaawansowanie technologiczne 

Bezpieczeństwo 

Równoległa praca z konwencjonalnymi i odnawialnymi 
ródłami energii 

Wysoka dynamika systemu: regulacja napięcia w 
okresie < 10ms 

Zaprojektowanie rozmiaru magazynu (w zakresie 

mocy i pojemno ci) do indywidualnych zastosowań i 
ekonomiki  

Dopasowanie do regionalnego IRiESD, IRiESP 

malgorzata.bobrowska@siemens.com 
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Cechy oraz funkcjonalności magazynu energii 

Bezpieczeństwo 

Elastyczna konfiguracja 

Jako ć i niezawodno ć 

Zaawansowana technologia 

Zgodno ć z normami IEC oraz IEEE 

Certyfikaty: CE, UL i CSA 

Zaawansowanie technologiczne 

Surowe kryteria dot. dostarczanych baterii (testy anty-

wybuchowe, długotrwały proces R&D) 

•  Jeden system zarządzany przekształtnikiem 
energoelektronicznym 

•  Bezobsługowo ć rozwiązania  

malgorzata.bobrowska@siemens.com 
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Cechy oraz funkcjonalności magazynu energii 

Jako ć i niezawodno ć 

Elastyczna konfiguracja 

Zaawansowanie technologiczne 

Bezpieczeństwo 

Projektowa długo ć ycia co najmniej 10 lat 

Gwarancja zachowania pojemno ci 

Cyberbezpieczeństwo połączenia sieciowego (dostęp 
zdalny) zgodne ze standardem IEC 62443-3-3 

malgorzata.bobrowska@siemens.com 
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Cechy oraz funkcjonalności magazynu energii 

Zaawansowanie technologiczne 

Wysoka jako ć 

Bezpieczeństwo 

Elastyczna konfiguracja Wysokiej jako ci przekształtniki energoelektroniczne  

System sterowania umo liwia wydłu enie cyklu ycia 
magazynu 

malgorzata.bobrowska@siemens.com 



Przykłady zrealizowanych inwestycji w 
przemyśle 
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Mikrosieć z magazynem energii w przemyśle 

VEO (Vulkan Energie Oderbrücke GmbH), Eisenhüttenstadt, Germany 

• Moc zainstalowana : 2.8 MVA / 1.2 MW, Pojemno ć : 720 kWh 

• Misja projektu : Zapewnić zasilanie hucie Arcellor Mittal w czasie 

wyłączenia wszystkich linii zasilających 110 kV 

• Współpraca z przemysłową elektrociepłownią VEO w zakresie :  

 a) Przełączenie na pracę wydzielonej sieci w czasie zaniku systemu 
zasilającego  oraz   

 b) Rozruch awaryjny tzw. Black start  rezerwowych turbin gazowych  

• Stabilizacja systemu  ( częstotliwo ć, napięcie)  
• Zarządzanie obcią eniem szczytowym  ( system zarządzania energią ) 
 
1 Modułowy magazyn energii 
2 Silnik rozruchowy turbiny 
gazowej 

3  Blok gazowy ( gaz naturalny)  

4 Sieć zakładowa 

5 Sieć zasilająca 

6 Instalacje hutnicze Integrated 
steel works 

7  Brak zasilania /blackout  
systemu 110 kV 

 

malgorzata.bobrowska@siemens.com 
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Optymalizacja pracy zakładu przy użyciu Mikrosieci 

Minera Buenavista del Cobre, Mexico 

Inwestycja: Minera Buenavista del Cobre 

Kraj: Mexico 

Projekt: 2015-2016 

Wyzwanie 
• Automatyzacja zbierania danych oraz umo liwienie bardziej proaktywnego 

podej cia do utrzymania, bez ingerencji w proces produkcyjny 

• Płynna, bezbłędna integracja podczas implementacji rozwiązania oraz 
oddania go do u ytku, przy niezakłóconej pracy zakładu. 

• Zapewnienie rozwiązania zgodnego z Zero Harm culture zakładu. 

Rozwiązanie 
• Kompleksowe rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb zakładu 

i wyznaczonych celi. 

• System SCADA oparty na SICAM PAS z łączno cią bezprzewodową. 

Korzyści 
• Znaczne usprawnienia od momentu oddania do u ytku w zakresie 

transparentno ci oraz konkurencyjno ci zakładu. 
• Redukcja przestojów o 60% oraz 50% oszczędności w kosztach 

energii. 

• Obniżenie kosztu C1 o 4,3% (z 0,93 do 0,89 USD/lbs) 

• Znacząco zmniejszone ryzyko operacyjne personelu technicznego zakładu. 

malgorzata.bobrowska@siemens.com 



22.02.2017 Page 22 
dr in . Małgorzata Bobrowska 

Minera Buenavista del Cobre, Mexico  

Rozwiązanie 

Informacje o zakładzie: 
• 2 elektrownie gazowo-parowe o mocy 250 MW 

• 3 baterie kondensatorów (135 MVA) 

• 1 przyłączenie do sieci (150 MW) 

Wykorzystanie: 
• Monitorowanie zu ycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym w podziale 
na ka dy proces (z uwzględnieniem kosztów) 
• Ni sze nara enie pracowników na ryzyko, dzięki systemowi zdalnej kontroli  
• Redukcja kosztów utrzymania i pracy sieci elektrycznej 

• Monitorowanie  współczynnika mocy w czasie rzeczywistym w celu uniknięcia 
kar za jego przekroczenie 

Implementacja: 
• Optymalizacja i kontrola:  1 x Spectrum Power™ 5 Microgrid Manager 
• Automatyka:  7 x SICAM PAS oraz SICAM TM 

Cechy: 
• Zdalny nadzór i kontrola 

• Planowanie trybu pracy – automatycznie lub ręcznie 

• Archiwizacja danych, alarmowanie oraz automatyczny export danych  

• Sporządzanie raportów dotyczących zu ycia oraz kosztów energii 

Spectrum Power™ Microgrid Manager 

SICAM PAS, SICAM TM 

malgorzata.bobrowska@siemens.com 
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Dziękuję za uwagę 

dr inż. Małgorzata Bobrowska 

 

Energy Management 

 

Siemens Sp. z o.o. 

upnicza 11 

03-821, Warszawa 

 

kom. +48 532-504-597 
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