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MODELOWANIE WYBRANYCH PROCESÓW LOGISTYCZNYCH  

W ELEKTROCIEPŁOWNI  

 

Planowanie procesów logistycznych w  elektrociepłowni jest dużym wyzwaniem stojącym przed przedsiębiorstwami ener-

getycznymi, które podlegają tym samym prawom gospodarki magazynowej, co przedsiębiorstwa produkcyjne czy handlowe. 

Dodatkowym elementem, który ma wpływ na te procesy jest odpowiedni poziom zapasów, który ma gwarantować odpowiedni 

poziom bezpieczeństwa energetycznego.  

W artykule omówiono jeden z wybranych procesów logistycznych, który ma decydujący wpływ na  zapewnienie ciągłości 

dostaw ciepła i energii elektrycznej odbiorcom. Przedstawiono dwa modele procesu zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel 

opałowy. Pierwszy model (MBD) uwzględnia rzeczywiste procedury stosowane w wybranej elektrociepłowni podczas procesu 

zaopatrzenia w węgiel opałowy. Opisuje on sposób planowania zużycia opału, a także zasady planowania i zamawiania opału 

na podstawie dokumentów uzyskanych z elektrociepłowni. Drugi przedstawiony model to model, który został wykorzystany  

w procesach symulacyjnych pozwalających zoptymalizować procedury zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel. 

 

WSTĘP 

Bezpieczeństwo energetyczne kraju jest jednym z głównych 
celów polityki państwa. W bezpośredni sposób przyczynia się do 
rozwoju całej gospodarki i poziomu życia społeczeństwa. Dlatego 
też na poziomie unijnym, a także krajowym, istnieje szereg przepi-
sów, które regulują działalność przedsiębiorstw energetycznych, 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. 
Obowiązek ciągłości dostaw energii wynika więc z przyjętej strategii, 
polityki energetycznej i obowiązujących aktów prawnych. 

Polityka energetyczna w Unii Europejskiej koncentruje się na 
długofalowych celach energetycznych i opiera się na trzech założe-
niach: 
– zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw, 
– zapewnieniu konkurencyjności gospodarek europejskich i do-

stępności energii po przystępnej cenie, 
– promowaniu równowagi ekologicznej i przeciwdziałaniu zmia-

nom klimatu. 
Pierwszymi dokumentami, które zobowiązały Polskę do dosto-

sowania prawa krajowego z prawem unijnym w dziedzinie energety-
ki były: podpisany w dniu 16 grudnia 1991 r. Układ Europejski  
o Stowarzyszeniu Rzeczypospolitej Polskiej ze Wspólnotą Europej-
ską [10] oraz podpisana 17 grudnia 1991 roku Europejska Karta 
Energetyczna [11]. W dokumentach tych zostały określone płasz-
czyzny współpracy Polski z Unią Europejską w dziedzinie energety-
ki. Zgodnie z zapisami tych dwóch dokumentów współpraca ma być 
realizowana w ramach zasad gospodarki rynkowej oraz rozwijana 
wraz z postępującą integracją rynku polskiego z rynkiem Wspólnoty 
i dotyczyć będzie m.in.: modernizacji infrastruktury, poprawy i zróż-
nicowania zaopatrzenia, opracowywania i planowania polityki ener-
getycznej, popierania oszczędzania energii i efektywności w zakre-
sie energetyki.  

Zgodnie z tymi dokumentami zapewnienie bezpieczeństwa 
energetyczne kraju obok wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej 
efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska stanowi jeden 
z podstawowych celów polityki energetycznej Polski. Polityka ta  
w szczególności określa takie elementy wpływające na bezpieczeń-

stwo jak: bilans paliwowo-energetyczny kraju, zdolności wytwórcze 
krajowych źródeł paliw i energii, zdolności przesyłowe, efektywność 
energetyczną gospodarki, rozwój wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, wielkości i rodzaje zapasów paliw oraz kierunki re-
strukturyzacji i przekształceń własnościowych sektora paliwowo-
energetycznego. 

Najistotniejszymi zasadami polityki energetycznej są [12]:  
– pełna integracja polskiej energetyki z europejską i światową, 
– zasada harmonijnego gospodarowania energią w warunkach 

społecznej gospodarki rynkowej, 
– wypełnianie zobowiązań traktatowych Polski, 
– wspomaganie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), 
– zasadę rynku konkurencyjnego z niezbędną administracyjną 

regulacją w obszarach, w których mechanizmy rynkowe nie 
działają. 
Podstawowym dokumentem prawa krajowego, regulującym 

zagadnienia energetyki jest Prawo energetyczne [9]. Ustawa ta 
określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasa-
dy i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, 
zasady działalności przedsiębiorstw energetycznych oraz organy 
właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. W ustawie 
zostało zdefiniowane również pojęcie „bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju”. Według ustawy jest to stan gospodarki kraju umożliwia-
jący pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania 
odbiorców na energię w sposób technicznie i ekonomicznie uza-
sadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska [9]. 

W Polsce funkcjonuje 112 koncesjonowanych podmiotów wy-
twarzających energię elektryczną, natomiast na regulowanym rynku 
ciepła funkcjonuje ok. 456 przedsiębiorstw posiadających koncesje 
Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło. 
Całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwór-
ców ciepła i w przedsiębiorstwach ciepłowniczych w Polsce wynosi 
prawie 60 tys. MWt, na co składają się: 
– elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, 
– elektrociepłownie i ciepłownie niezawodowe, 
– przedsiębiorstwa produkcyjno–dystrybucyjne, 
– ciepłownie zawodowe.  
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W dużych aglomeracjach miejskich, takich jak Warszawa, Kra-
ków, Łódź, Poznań, Trójmiasto dostawy ciepła i energii elektrycznej 
są realizowane z lokalnych elektrociepłowni zawodowych, które 
pokrywają całość lub większość zapotrzebowania na ciepło w ciągu 
roku oraz mają znaczący udział w pokryciu średniorocznego zapo-
trzebowania na energię elektryczną. Wszystkie te przedsiębiorstwa 
działają na bazie paliw kopalnych, o których mowa w rozporządze-
niu w sprawie zapasów paliw [7].  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Pol-
sce, wykorzystuje się dostępne źródła energii i surowce energe-
tyczne. Pomimo dominującego w Unii Europejskiej trendu produkcji 
„czystej energii”, w Polsce nadal głównym paliwem energetycznym 
jest węgiel. Znaczenie węgla dla polskiej gospodarki wynika z po-
siadania znacznych złóż tego surowca. Dzięki temu Polska w po-
równaniu z pozostałymi państwami UE jest krajem bezpiecznym  
w kontekście produkcji energii elektrycznej, ale konkurencyjne rynki 
paliw i energii wymuszają na przedsiębiorstwach energetycznych 
redukcję kosztów wytwarzania, a zatem ograniczenia wzrostu cen 
paliw i energii [13]. 

1. PROCESY LOGISTYCZNE W ELEKTROCIEPŁOWNI 

Elektrociepłownia, która chce zapewniać bezpieczeństwo 
energetyczne [13] na danym obszarze, musi planować działania 
dotyczące wytwarzania i dostaw energii, obejmujące kompletny 
łańcuch logistyczny [3]. Spełnienie bezpieczeństwa energetycznego 
jest tym bardziej utrudnione, że przedsiębiorstwa energetyczne 
dążą równocześnie do zapewnienia płynności dostaw energii oraz 
niskiego poziomu kosztów działalności. 

Planowanie dostaw energii i odpowiedni poziom obsługi klienta 
[49] na docelowym rynku (ilości, miejsca i czasu) wywołuje wiele 
zintegrowanych konsekwencji dotyczących procesów logistycznych 
związanych z dostarczeniem energii cieplnej i elektrycznej odbior-
com, procesów produkcji i kooperacji produkcyjnej oraz dostaw 
zaopatrzeniowych i współpracy z dostawcami paliw i innych mate-
riałów. 

W planowaniu procesów logistycznych w całym łańcuchu do-
staw elektrociepłowni należy wziąć pod uwagę fakt, że to odbiorca 
energii stanowi główne jego ogniwo (podmiot), a zapewnienie stan-
dardów jego obsługi, staje się nadrzędnym celem zarządzania. 
Głównym standardem do jakiego należy dążyć to stuprocentowa 
zgodność produkcji energii przez przedsiębiorstwo z zapotrzebowa-
niem odbiorców na energię [1].  

Zarządzanie procesami logistycznymi w elektrociepłowni wiąże 
się z analizą wybranych obszarów związanych z zapewnieniem 
płynności dostaw ciepła i energii odbiorcom. Należą do nich głównie 
procesy logistyki zaopatrzenia, takie jak: 
1. Czas cyklu uzupełnienia zapasu, który jest sekwencją wielu 

zdarzeń, tj.[4]: 
– wystąpienie potrzeby uzupełnienia zapasu surowców(fakt 

obiektywny), 
– stwierdzenie wystąpienia tej potrzeby, 
– przygotowanie zamówienia, 
– przyjęcie zamówienia przez dostawcę, 
– kompletacja lub produkcja surowca zgodnie z zamówie-

niem, 
– przygotowanie dostawy surowców do wysyłki, 
– transport dostawy surowców, 
– przyjęcie dostawy surowców (kontrola jakości), 
– złożenie w magazynie, 
– udostępnienie do zużycia. 

2. Dostępność surowców (zapasów) w cyklu uzupełnienia zapa-
su. Analiza tego obszaru polegać będzie na uwzględnieniu 

prawdopodobieństwa wystąpienia braków w cyklu uzupełnienia 
zapasów. Częstość dostawy związana jest z szybką reakcją na 
potrzeby klienta. Analiza tego obszaru wymaga uwzględnienia 
wahań w terminach realizacji zamówienia. 

3. Niezawodność dostawy dotyczy zgodności dostawy ze specy-
fikacją zamówienia odbiorcy. Rozpatrując poziom obsługi klien-
ta należy stwierdzić, że im jest on wyższy, tym wyższe są 
koszty realizacji tej obsługi. 

4. Koncepcja kompleksowej analizy kosztów jest kolejnym pro-
blemem, rozpatrywanym w analizach zarządzania łańcuchem 
dostaw oraz zarządzania procesami logistycznymi. Ze względu 
na fakt, iż celem zarządzania procesami logistycznymi jest in-
tegracja zasobów wzdłuż łańcucha dostaw, konieczne jest za-
stosowanie takich kryteriów pomiaru, dzięki którym można bę-
dzie określić koszty i wyniki funkcjonowania każdego z ogniw 
tego łańcucha [1]. 

Procesy logistyczne przedsiębiorstwa energetycznego generują 
znaczną część jego kosztów operacyjnych. Dlatego niezmiernie 
ważne dla przedsiębiorstwa energetycznego jest uniknięcie strat 
poprzez odpowiednie zarządzanie procesami logistycznymi, które 
umożliwiają efektywne prowadzenia działalności bez względu na 
panującą na rynku sytuację.  

W praktyce oznacza to spełnienie czterech warunków :  
– bezpieczeństwa technologicznego[5], a więc posiadanie odpo-

wiednich i niezawodnych urządzeń oraz instalacji w sferze za-
równo produkcji paliw, jak i ich wykorzystywania w procesach 
wytwórczych energii;  

– opłacalność inwestycji w tych dwóch sferach z punktu widzenia 
kapitału;  

– ciągłość i niezawodność dostaw paliwa o odpowiednich para-
metrach jakościowych oraz wytworzonej energii;  

– akceptowalność cen powyższych produktów górniczych i ener-
getycznych (oznacza to taki poziom cen, który nie będzie powo-
dował nieopłacalności produkcji u odbiorców przemysłowych 
oraz nadmiernego obciążenia budżetów gospodarstw domo-
wych w przypadku odbiorców indywidualnych).  
Aby zachować ciągłość i niezawodność dostaw paliw i wytwo-

rzonej energii, przedsiębiorstwa energetyczne muszą posiadać 
odpowiednie procedury zaopatrzenia w węgiel opałowy. 

2. MODEL PROCESU ZAOPATRZENIA 
ELEKTROCIEPŁOWNI W WĘGIEL OPAŁOWY 

Elektrociepłownia dostarcza przede wszystkim ciepło użytkowe 
w wodzie sieciowej, czyli zaspokaja komfort cieplny mieszkańców,  
a także ciepło użytkowe w parze technologicznej - przedsiębiorstwa 
produkcyjne, a także jest największym wytwórcą energii elektrycznej 
w danym regionie wykorzystującym węgiel jako główne paliwo. Ze 
względu na brak możliwości otrzymywania odpowiednich ilości paliw 
w określonym czasie, jak i uwzględniając przepisy prawne dotyczą-
ce bezpieczeństwa energetycznego[9] należy je gromadzić w od-
powiedniej ilości. Jeżeli chodzi o węgiel kwestię gromadzenia od-
powiednich zapasów regulują przepisy prawa energetycznego,  
a konkretnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 12 lutego 2003r. „w sprawie zapasów paliw  
w przedsiębiorstwach energetycznych”[7] . 

W związku z tym należy posiadać odpowiednie magazyny tzw. 
rezerwowe składy węgla, które to przeznaczone są do dłuższego 
przechowywania zapasu węgla, powstałego w okresie zmniejszo-
nego jego zużycia z nadwyżek dostaw w porównaniu do rzeczywi-
stego zapotrzebowania, a przeznaczonego do pokrycia niedoborów 
w dostawach w okresie zwiększonego zużycia węgla. Węgiel gro-
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madzony jest w postaci zwału tj. usypiska w kształcie regularnej 
bryły np. pryzmy. 

Wszystkie elektrociepłownie posiadają bardzo duże składy wę-
gla kamiennego pozwalające na nieprzerwaną pracę przedsiębior-
stwa przy maksymalnym zużyciu przez minimum 30 dni. Groma-
dzenie takich ilości węgla pozwala na długotrwałą pracę bez prze-
rywania dostaw ciepła w okresie zimowym  w przypadku jakichkol-
wiek zakłóceń związanych z dostawcami węgla czy też przewoźni-
kami. 

2.1. Rzeczywisty model procesu zaopatrzenia 
elektrociepłowni w węgiel opałowy (MBD) 

Model procesu zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel opałowy 
bazuje na dokumentach udostępnionych przez elektrociepłownię 
 i w związku z tym odtwarza on rzeczywiste procedury stosowane 
podczas procesu zaopatrywania jej w węgiel opałowy. Model MBD 
można przedstawić za pomocą algorytmu (rys. 1).  

 

 
Rys. 1. Algorytm rzeczywistego zaopatrzenia elektrociepłowni  
w węgiel (MBD)  

Z algorytmu przedstawionego na rysunku 1. wynika, że jedyną 
czynnością elektrociepłowni zmierzającą do zapewnienia ciągłości 
dostaw energii do odbiorców poprzez utrzymanie odpowiedniego 
stanu węgla w magazynie, stanu wystarczającego co najmniej na 
pokrycie założonych wielkości dziennego zużycia, jest odpowiednie 
planowanie zaopatrywania elektrociepłowni w węgiel. Planowanie to 
jest dokonywane na początku pewnego wybranego rocznego okre-
su grzewczego rozpoczynającego się zazwyczaj w listopadzie  
i kończącego się w październiku roku następnego. Elektrociepłow-
nia w trakcie jednego okresu grzewczego, jeśli to konieczne, może 
dokonać korekt planu zaopatrywania w węgiel. Procedura dokony-
wania tych korekt jest jednak nieznana (brak odpowiednich doku-
mentów) i w związku z tym została ona pominięta w algorytmie 
przedstawionym na rysunku 1.   

Proces planowania zużycia węgla w elektrociepłowni opiera się 
na przewidywanym zapotrzebowaniu na energię przez odbiorców 
na dany rok. Wynika ono z mocy zamówionej przez odbiorców jak i 
przewidywanych parametrów pogody ustalanej na podstawie wielo-
letnich obserwacji metrologicznych. Na podstawie planów zużycia 
energii wylicza się planowaną produkcję energii elektrycznej, a 
następnie z tych danych wyznacza się planowane zużycie węgla.  

Zasady planowania zużycia opału 

Zasady planowania zużycia opału wynikające z dokumentów 
pozyskanych z elektrociepłowni przedstawiono poniżej[6]: 
1. Wielkość planowanej produkcji  Qp ustalana jako suma: 

a)  rocznej sprzedaży ciepła określonej według wzoru: 

 (1) 

gdzie:     
Q – planowana sprzedaż ciepła [GJ]; 
N – wielkość zamówionej mocy cieplnej planowanej na dany rok  

(z uwzględnieniem udokumentowanych zmian umownych mocy 
i planowanych przyłączeń)[MW], 

wn  – wskaźnik wykorzystania zamówionej mocy cieplnej z ostat-
niego poprzedzającego rok sporządzenia planu – ilość sprzeda-
ży przypadająca na 1 MW mocy zamówionej [GJ/MW]; 
b) strat ciepła w czasie przepływu określonych na podstawie 

„Analizy pracy sieci ciepłowniczej”[GJ]; 
c) potrzeb własnych źródeł z roku poprzedzającego sporzą-

dzenie planu [GJ]. 
2. Roczny plan zużycia paliwa dla poszczególnych źródeł [t]  

 

 (2) 

gdzie: 

[GJ/t] – wartość opałowa paliwa, 

EC1, EC2, EC3 – odrębne systemy spalania węgla w elektrocie-
płowni, 

  – udziały produkcji źródeł EC1, EC2 i EC3 osią-

gnięte w roku poprzedzającym sporządzenie planu, 

 – średnia sprawność kotłów z ostatniego roku 

poprzedzającego sporządzenie planu. 
3. Na podstawie rocznego planu zużycia opału sporządza się 

plan miesięcznego zużycia oznaczony jako  [t]. Pla-

ny miesięczne wyznacza się na podstawie statystycznego  

rozkładu wskaźnika wykorzystania mocy zamówionej -  

wyliczonego z okresu ostatnich 3 lat. 
4. Plan zużycia opału opracowuje corocznie Dział Eksploatacji  

i przekazuje Gł. Specjaliście ds. Zaopatrzenia i Dystrybucji 
Opałem w terminie do dnia 30 września danego roku na rok 
następny. 
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Zasady planowania i zamawiania opału 

Roczny plan zaopatrzenia w opał   opracowuje się 

na podstawie planu zużycia opału   [t] z uwzględnieniem [6]: 

– zapasu opału na składowisku wg stanu na dzień 31 grudnia 
danego roku, 

– wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie zapasów paliw  
w przedsiębiorstwie energetycznym (Dz.U.Nr 39 poz.338  
z 2003r.), którego minimalny  stan zapasu węgla kamiennego 
powinien być równy 30-dobowemu jego zużyciu, a zużycie do-
bowe paliwa ustala się dla poszczególnych miesięcy zgodnie  
z wyżej wymienionym Rozporządzeniem. 
W tabeli 1. przedstawiono przykładowe zużycie węgla w ciągu 

trzech kolejnych lat, a w tabeli 2. zaprezentowano planowanie wy-
maganego zapasu węgla w elektrociepłowni zgodnie z  powyższym 
rozporządzenie 

Rozliczenie i ocena zużycia opału 

Zużycie opału w źródle ciepła podlega rozliczeniu i ocenie po-
przez porównanie planowanej ilości opału z rzeczywistym zużyciem 
[6]. 
1. Zaplanowane roczne i  miesięczne zużycie korygowane jest 

współczynnikami rzeczywistymi :  

 - wskaźnik wykorzystania mocy zamówionej jako iloraz 

sprzedaży ciepła wraz ze stratami przesyłu i mocy zamówionej, 

 -  udział źródeł w produkcji ciepła do sieci, 

 [GJ/t] – wartość opałowa wyznaczana według wyników 

analiz Elektrociepłowni. 
2. Korygowanie planów opałowych rocznych i miesięcznych 

współczynnikami rzeczywistymi dokonywane jest według na-

stępujących formuł: 
 

 (3) 

Planowane – skorygowane i wykonane zużycie opału w ujęciu 
miesięcznym, gromadzone są w pozycji narastającej w odpowied-
nich zestawieniach. 

1.1. Model symulacyjny zaopatrzenia elektrociepłowni  
w węgiel opałowy 

Na podstawie rzeczywistego modelu zaopatrzenia elektrocie-
płowni w węgiel (model MBD) został opracowany model symulacyj-
ny MS. Odtwarza on te same procedury planowania miesięcznego i 
rocznego zaopatrywania  elektrociepłowni w opał, ale dopasowany 
jest do procesu symulacyjnego. Model MS jest modelem skon-
struowanym z myślą o przeprowadzeniu symulacji komputerowych 
pozwalających na określenie optymalnych procedur zaopatrywania 
elektrociepłowni w węgiel oraz optymalnych parametrów tych pro-
cedur. Oprócz procedur planowania zastosowanych w modelu 
MBD, model MS dostarcza również innych możliwości dopasowania 
się do zaistniałych potrzeb.  Model MS implementuje również pro-
pozycje procedur uruchamianych przez elektrociepłownię w odpo-
wiedzi na stany węgla w magazynie wymagające odpowiedniej 
reakcji, tj. albo dokupienia dodatkowego węgla albo rezygnacji  
z części zakontraktowanego już węgla. Model MS uwzględnia rów-
nież inne elementy istotne z punktu widzenia wiarygodności prowa-
dzonych symulacji czyli: 
– losowość dziennego zużycia węgla wynikającą z niedetermini-

stycznego zapotrzebowania na ciepło,  
– opóźnienia w dostawach węgla wynikające z trudnych warun-

ków pogodowych mających wpływ na skuteczność systemu 
transportowego. 

Tab. 1 Zużycie węgla w elektrociepłowni w trzech kolejnych latach 

Miesiąc 
Ilość 
dni 

Zużycie 
węgla Miesiąc 

Ilość 
dni 

Zużycie 
węgla Miesiąc 

Ilość 
dni 

Zużycie 
węgla Miesiąc 

Ilość 
dni 

Zużycie 
węgla 

      listopad-2010 30 62 137 listopad-2011 30 47 980 listopad-2012 30 55211 

      grudzień-2010 31 71 708 grudzień-2011 31 71 270 grudzień-2012 31 76857 

styczeń-2010 31 77 038 styczeń-2011 31 87 588 styczeń-2012 31 80 994       

luty-2010 28 68 876 luty-2011 28 79 524 luty-2012 29 72 411   
 

  

marzec-2010 31 74 945 marzec-2011 31 71 479 marzec-2012 31 61 195   
 

  

kwiecień-2010 30 53 736 kwiecień-2011 30 35 754 kwiecień-2012 30 39 749   
 

  

maj-2010 31 22 290 maj-2011 31 21 034 maj-2012 31 20 622   
 

  

czerwiec-2010 30 9 072 czerwiec-2011 30 16 154 czerwiec-2012 30 15 149   
 

  

lipiec-2010 31 19 379 lipiec-2011 31 11 817 lipiec-2012 31 12 405   
 

  

sierpień-2010 31 16 698 sierpień-2011 31 14 108 sierpień-2012 31 14 217   
 

  

wrzesień-2010 30 27 824 wrzesień-2011 30 16 171 wrzesień-2012 30 21 167   
 

  

październik-2010 31 49 252 październik-2011 31 42 153 październik-2012 31 51 318       

            01.11 - 31.03 90 220 859 01.11 - 31.03 151 372 434 01.11 - 31.03 152 333 851 01.11 - 31.03 61 132068 

01.04 - 31.10 214 198 251 01.04 - 31.10 214 157 191 01.04 - 31.10 214 174 628 01.04 - 31.10 0 0 
 

 
Tab. 2. Wymagany zapas węgla w elektrociepłowni  

Miesiąc Współczynnik Wymagany zapas na 2013r. 

Listopad 1,1 76 991 

Grudzień 1,2 83 990 

Styczeń 1,3 90 990 

Luty 1,0 69 992 

Marzec 0,8 55 994 

Kwiecień 0,8 19 816 

Maj 0,8 19 816 

Czerwiec 0,8 19 816 

Lipiec 0,8 19 816 

Sierpień 0,8 19 816 

Wrzesień 0,8 19 816 

Październik 1,0 24 770 

Średnie dobowe zużycie w trzech ostatnich latach 

01.11 – 31.03 2 333 

01.04 – 31.10 826 
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W modelu MS ustalone zostały również następujące założenia: 
– ciepła systemowego nie można niczym zastąpić, 
– każdy kocioł potrzebuje węgla o określonej kaloryczności, 
– nie możemy zastąpić węgla  kamiennego biomasą, 
– nie analizujemy sprawności instalacji i urządzeń wykorzystywa-

nych do produkcji i dystrybucji ciepła i energii, 
– gospodarka odpadami nie ma znaczącego wpływu na dostawy, 

magazynowanie paliw czy dystrybucję ciepła i energii. 
Model MS w postaci algorytmu przedstawiono na rysunku 2. 
 

 
Rys. 2. Model symulacyjny zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel 
(MS) 

 
Z algorytmu przedstawionego na rysunku 2. wynika, że pierw-

szą czynnością realizowaną podczas symulacji z użyciem modelu 
MS jest opracowanie skorygowanego planu miesięcznego zużycia 

węgla . Założono w tym przypadku, że plan skorygowany od-

powiada planowi nieskorygowanemu, czyli . Takie 

założenie odpowiada sytuacji, w której strat przesyłu ciepła do 
odbiorców została już uwzględniona w planie nieskorygowanym.  

Model MS daje dwie możliwości w zakresie konstrukcji planu 

. Pierwszą z nich jest ustalenie planowanego miesięcznego 

zużycia na pewnym założonym poziomie niezależnym od aktualne-
go zakontraktowanego zapotrzebowania na węgiel oraz zużycia 
węgla w poprzednich latach. Drugą możliwością w zakresie kon-

strukcji planu   jest jego wyznaczenie na podstawie danych 

archiwalnych dotyczących zużycia węgla z trzech ostatnich lati 
zamówionej mocy grzewczej na dany rok – w sposób analogiczny 
do tego zastosowanego w modelu MBD. Zarówno zużycie archiwal-
ne jak i zamówiona moc grzewcza są określone dla każdego dnia  
w roku grzewczym. W przeciwieństwie do modelu MBD zamówiona 
moc cieplna nie dotyczy całego roku grzewczego, ale pojedynczych 
dni. 

PODSUMOWANIE  

Zaopatrzenie elektrociepłowni w węgiel opałowy jest dużym 
wyzwaniem. Należy mieć na uwadze przepisy regulujące gospodar-
kę magazynową poszczególnych paliw oraz ich jakość. Obydwa 
czynniki są bardzo istotne przy planowaniu dostaw energii ostatecz-
nemu odbiorcy. Jednym z podstawowych problemów jaki trzeba 
rozwiązać na każdym etapie wytwarzania energii cieplnej  
i elektrycznej, jest uzyskanie precyzyjnej prognozy zapotrzebowania 
na energię w systemie energetycznym (lokalnym).  

Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną 
wpływa również na dostawy paliw stałych i zapasy węgla groma-
dzone w magazynach elektrociepłowni. Dlatego też odpowiednio 
dobrane procesy logistyczne, a przede wszystkim procesy zaopa-
trzenia mogą zasadniczo ograniczyć ilość dostaw węgla do elektro-
ciepłowni oraz wielkość gromadzonych zapasów, co w znaczący 
sposób może wpłynąć na koszty, jednocześnie gwarantując bezpie-
czeństwo energetyczne obsługiwanego obszaru. 
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The model of supply coal  process at the power plant  

Planning of the logistics processes in CH plants is a big 

challenge, because energy companies are subject to the same 

laws of warehouse management, as manufacturing compa-

nies or commercial businesses. An additional element which 

has an impact on the level of stocks in companies of this 

industry is energy security, which is necessary to ensure the 

continuity of supplying heat and electricity for demand from 

customers. 

Paper presents two models of  the process coal fuel sup-

plying in power plants. The first model (MBD) reflects real 

procedures used in a selected power plant during the supply 

of coal fuel. It describes how to plan the consumption of fuel, 

as well as the rules and ordering of fuel, which is based on 

the documents obtained from  CHP plants. The second pre-

sented model is a model that has been used in a simulation 

whose aim is to optimize procedures of supplying power 

plants in coal. 
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