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Streszczenie: Zagadnienia związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dostaw czynników energetycznych celem pokrycia 

potrzeb, wynikających z zapotrzebowania przez maszyny 

i urządzenia technologiczne, dotyczą obszarów zaopatrywania 

zakładu w czynniki energetyczne oraz poziomu wymaganej 

niezawodności dostaw czynników energetycznych do realizowanych 

w zakładzie procesów produkcyjnych. W artykule przedstawiono 

koncepcję podejścia do wartościowania bezpieczeństwa, w tym 

oceny kosztów strat z tytułu powstania przerw w dostawie energii. 

Przedstawiono przykładowe krzywe kosztów strat wyznaczone dla 

jednego z zakładów przemysłowych. Poza wyznaczeniem tego typu 

charakterystyk autorzy przedstawili propozycję wykorzystania tych 

informacji do oceny poziomu inwestowania w rozwój infrastruktury 

i źródeł zwiększających bezpieczeństwo funkcjonowania 

przedsiębiorstw przemysłowych. 

 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, koszt strat, 

czynniki energetyczne. 

 

1. WSTĘP 
 

Tematyka bezpieczeństwa energetycznego w zakładzie 

przemysłowym, jest jednym z wielu istotnych zagadnień, 

w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Zagadnienia 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw czynników 

energetycznych, celem pokrycia potrzeb, wynikających z 

zapotrzebowania przez maszyny i urządzenia technologiczne 

dotyczą: 

• sposobu zaopatrywania zakładu w czynniki 

energetyczne, 

• poziomu wymaganej niezawodności dostaw czynników 

energetycznych do realizowanych w zakładzie procesów 

produkcyjnych. 

Metodyka określenia sposobów podejścia do 

zapewnienia dostaw czynników energetycznych, wynika 

między innymi z następujących uwarunkowań: 

• wielkość zakładu, 

• środki finansowe, którymi dysponuje zakład, 

• stopień skomplikowania realizowanych w zakładzie 

technologii, 

• rodzaj zapotrzebowanych przez urządzenia 

technologiczne czynników energetycznych i ich 

parametrów, 

• wymagania, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa 

dostaw czynników energetycznych.( w wymaganych 

ilościach, parametry). 

Tematyka, związana z niezawodnością dostaw energii, 

jest przedmiotem wielu opracowań [1,2]. Zagadnienia te 

rozpatrywane są głównie w aspekcie ekonomicznym, 

wyznaczającym racjonalność w obszarze podejmowania 

decyzji w zakresie rozwiązań, dotyczących dostaw 

czynników energetycznych. Na pewność zasilania składają 

się zarówno poniesione nakłady inwestycyjne, związane 

z budową lub modernizacją sieci zasilających, jak również 

koszty, związane z zatrudnieniem odpowiedniego personelu 

oraz realizacją planowej profilaktyki, warunkującej sprawne 

funkcjonowanie całej infrastruktury energetycznej. 

Racjonalne zwiększanie tych nakładów wpływa na 

podnoszenie poziomu niezawodności dostaw czynników 

energetycznych.  

Z drugiej strony niedoinwestowane obszary struktury 

energetycznej stwarzają niebezpieczeństwo powstawania 

kosztów u odbiorców energii z tytułu jej niedostarczenia. 

Wraz ze zmniejszaniem nakładów na infrastrukturę 

energetyczną, wzrasta niebezpieczeństwo potencjalnych 

kosztów, spowodowanych funkcjonowaniem infrastruktury 

sieciowej o malejącej niezawodności. 

Bezpieczeństwo dostaw energii, wynikające  

z poziomu niezawodności systemu zasilania, jest pojęciem 

wiążącym w sobie zarówno aspekty organizacyjne, 

techniczne jak i ekonomiczne, związane  

z zapewnieniem ciągłości dostaw energii do odbiorcy, 

zgodnie z obowiązującymi standardami i umowami. 

Przekłada się ono przede wszystkim na poziom mogących 

powstać strat u odbiorcy, z tytułu nie dotrzymania 

standardów, czy pojawieniem się nagłych przerw w jej 

dostawach [3]. 

 

2. STRATY GOSPODARCZE LOKOWANE PO 

STRONIE ODBIORCY 

 

2.1. Czas przerw 

Z punktu widzenia kształtowania się i poziomu strat 

powstających u odbiorcy w związku z naruszeniem 

bezpieczeństwa dostaw energii, niezmiernie ważnym 

elementem jest interwał czasu, który wyznacza zaistniała 

przerwa w zasilaniu. Kierując się zatem czasem powstającej 

przerwy w dostawach można wyróżnić 3 warstwy 

bezpieczeństwa. Schematycznie warstwy te zobrazowano na 

rysunku 1. 

Orientacyjne powiązanie interwałów czasu trwania 

przerwy w dostawie energii z poszczególnymi warstwami 

można sklasyfikować odpowiednio:  
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• Warstwa I: określa bezpieczeństwo bieżące, dotyczące 

krótkich przerw – interwał czasu <0;t1> jest rzędu kilku 

do kilkunastu minut, 

• Warstwa II: określa bezpieczeństwo średnioterminowe 

– interwał czasu <0;t2> wynosi od kilkudziesięciu minut 

do kilku godzin, 

• Warstwa III: określa bezpieczeństwo długoterminowe – 

interwał czasu <0;t3> sięga od kilku godzin do dni, 

a nawet dłużej. 

Potrzeba i sposób zapewnienia bezpieczeństwa w danej 

warstwie, zależy głównie od typu przedsiębiorstwa, jego 

wielkości i od rodzaju realizowanych procesów 

produkcyjnych, będących decydującymi o stopniu 

wrażliwości na przerwy w dostawach energii. 

 

 
 

Rys. 1. Warstwy zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do 

zakładu 

 

2.2. Zagospodarowanie czynników energetycznych 

Mając na względzie konieczność zagospodarowania 

dostaw czynników energetycznych i ich odbiorów, można 

sporządzić diagramy zapotrzebowań poszczególnych ciągów 

technologicznych na dostawy niezbędnych czynników 

energetycznych i odnieść je do poziomów ich dostępności 

w sieciach zasilających. W zależności od wielkości 

przedsiębiorstwa i od skali odniesienia sporządzanej analizy 

może to być wydzielona część wewnętrznych sieci danego 

przedsiębiorstwa, bądź w przypadku małego przedsiębiorstwa 

– całe przedsiębiorstwo. Sporządzone diagramy stanowią 

podstawę do przeprowadzenia analizy możliwości pokrycia 

występujących zapotrzebowań w aspekcie dostępności 

energii w sieciach zasilających. 

W sytuacji, gdy mimo przedsięwziętych działań 

organizacyjnych nie uda się ustalić zapotrzebowania mocy na 

któryś z czynników poniżej mocy dysponowanej w sieci 

zasilającej dane przedsiębiorstwo, alternatywą do zabudowy 

własnych źródeł uzupełniających deficyt czynników jest 

budowa nowych linii ze źródeł, znajdujących się 

w najbliższym otoczeniu. Decyzje w tym zakresie mogą być 

podjęte po porównaniu analizy ekonomicznej obu 

alternatywnych rozwiązań. 

Znacznie więcej uwagi i organizacji wymaga 

skoordynowanie pracy linii technologicznych w aspekcie 

harmonogramu dostaw kilku czynników energetycznych, 

które są zapotrzebowywane przez urządzenia zainstalowane 

w tych liniach.  

Na rysunku 2 przedstawiono przykładowe przebiegi 

obrazujące poziomy mocy dostępnych w sieciach 

dostarczających dwa czynniki energetyczne oraz mocy 

niezbędnych do pokrycia bieżącego zapotrzebowania na te 

czynniki na hipotetycznej linii technologicznej. 

 

 
 

Rys. 2. Przebiegi czynników zapotrzebowanych przez linię 

technologiczną oraz mocy dostępnych w sieciach zasilających 

 

Na rysunku 2 zaznaczono niedobory czynników 

energetycznych występujące w różnych okresach doby. Ilość 

pierwszego czynnika pokrywa występujące zapotrzebowanie 

od godziny t1 do godziny t3.  

W pozostałej części doby występuje jego deficyt. Sieć 

drugiego czynnika nie pokrywa występującego 

zapotrzebowania od godziny t2 do godziny t4.  

Z przedstawionych przebiegów wynika, że hipotetyczna linia 

technologiczna mogłaby pracować jedynie od godziny t1 do 

godziny t2. 

 

2.3. Koszty strat 

Bezpieczeństwo energetyczne zakładu, wiąże się 

z zapewnieniem dostaw czynników energetycznych, 

umożliwiających jego funkcjonowanie. Dotyczy to zarówno 

funkcjonowania poszczególnych gniazd, linii 

technologicznych jak i wydziałów, których praca jest 

przewidywana i realizowana, zgodnie z ustalanymi 

harmonogramami. Przyjęte harmonogramy pracy 

poszczególnych gniazd, będące następstwem zastosowanych 

technologii, są ściśle powiązane  

z przyjętymi do realizacji zadaniami, wynikającymi  

z otrzymanych kontraktów i zleceń. Sprawna ich realizacja 

gwarantuje terminowe wywiązywanie się z przyjętych 

zobowiązań, wynikających z podpisanych umów. 

Wiadomym jest, że zakłócenia mogące wystąpić 

w procesach złożonych, które wymagają do swej realizacji 

skoordynowania pracy kilku wydziałów, rzutują na realizację 

harmonogramów poszczególnych wydziałów, zakłócając je i 

powodując nieuzasadnione wzrosty kosztów realizowanych 

przez nie zleceń. 

Jednymi z najbardziej dotkliwych zakłóceń mogą być 

nieplanowane, nagłe zaniki dostaw czynników 

energetycznych. Zaistnienie przerwy w dostawie któregoś 

z czynników energetycznych, powoduje perturbacje realizacji 

harmonogramów zadań. Proces zostaje gwałtownie 

przerwany z konsekwencjami, które ściśle zależą od czasu 

przerwy w dostawie danego czynnika. W miarę wzrostu 

interwału czasu, powstającego od chwili przerwania dostawy 

czynnika, maleje możliwość podjęcia działań 

minimalizujących straty, które mogą powstać wskutek 

uszkodzenia maszyn, urządzeń oraz obrabianego materiału.  

Rozmiar skutków, które mogą wystąpić w wyniku 

przerwania dostaw do procesu czynnika energetycznego 

niezbędnego do ciągłości tego procesu, zależy od 

następujących okoliczności: 
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• możliwości zabezpieczenia maszyn, urządzeń 

i produktów od mogących powstać uszkodzeń, 

• przywrócenia normalnego toku produkcji, 

• wielkości mogących powstać strat z tytułu kosztów 

odtworzenia maszyn i urządzeń, 

• wielkości mogących powstać strat z tytułu kosztów 

uszkodzonych materiałów, 

• wielkości mogących powstać strat z tytułu nie 

wyprodukowanych materiałów, 

• wielkości mogących powstać strat, z tytułu kosztów, 

związanych z utraconymi klientami i odzyskaniem 

rynku. 

Zaistnienie przerwy w dostawie czynników 

energetycznych w trakcie trwania procesu produkcyjnego 

zakładu, skutkuje narastaniem kosztów, których przebieg 

przedstawiono na rysunku 3. Oprócz kosztów odtworzenia 

urządzenia lub maszyny, powstają koszty wynikające 

z wartości utraconej produkcji oraz koszty jej zastąpienia 

przez produkcję zakupioną u konkurencji, w celu wywiązania 

się z kontraktów i nie utracenia rynku. 

Krzywe narastania kosztów związanych z nagłą przerwą 

w dostawach czynników energetycznych są zróżnicowane. 

Przykładowo na rysunku 3 zaprezentowano szacowany 

przebieg narastania kosztów związanych z remontem prasy 35 

MN w zakładzie wytwarzającym kształtki aluminiowe.  

 

 
 

Rys. 3. Krzywe kosztów powstających w związku z remontem 

Prasy 35MN 

 

Z uwagi na fakt, że Prasa 35 MN charakteryzuje się 

największą wydajnością, prace remontowe przywracające jej 

sprawność zostaną wykonane na niej w pierwszej kolejności. 

Jej cykl remontowy zakończy się po 2 miesiącach.  

 

3. WARTOŚCIOWANIE I MIARY 

BEZPIECZEŃSTWA 

 

Postrzegając bezpieczeństwo energetyczne poprzez 

pryzmat potrzeb i uwarunkowań, związanych 

z realizowanymi procesami produkcyjnymi należy 

przedstawić kluczowe, z punktu widzenia strategii zakładu, 

procesy technologiczne oraz towarzyszące im 

uwarunkowania, dotyczące dostaw czynników 

energetycznych. W efekcie można wprowadzić pojęcie miary 

bezpieczeństwa oraz ujęcie tej miary a także jej odniesienie 

do czasu trwania przerwy w dostawach któregokolwiek  

z wymaganych czynników energetycznych 

Zanim zostanie określona miara bezpieczeństwa 

zarządzania energią, wprowadzić należy kategoryzację 

poziomów strat, mogących zaistnieć z tytułu: 

• nie rozpoczęcia planowanej produkcji, spowodowanego 

brakiem pokrycia aktualnego zapotrzebowania na 

czynniki energetyczne – straty S(a); 

• nie dokończenia realizowanej produkcji, 

spowodowanego brakiem korelacji  

w jednoczesności i poziomie dostaw czynników, 

zapotrzebowanych przez procesy – straty S(b); 

• kosztów uszkodzeń obrabianego lub wytwarzanego 

materiału, wynikłych z przerwy w dostawie 

któregokolwiek z czynników, bądź wszystkich 

zapotrzebowanych czynników – straty S(c); 

• kosztów, wynikających z uszkodzeń maszyn i urządzeń, 

w następstwie przerwy w dostawie czynników, 

limitujących ich bezawaryjną pracę – straty S(d). 

Wypadkowy poziom strat oznaczony Pspe, 

spowodowanych powyższymi przyczynami, będący 

w bezpośrednim związku z dostarczaną energią można 

zapisać jako sumę: 

 

)()()()( dScSbSaSPspe                       (1) 

 

Uwzględniając powyższe miarą bezpieczeństwa 

zarządzania energią w zakładzie przemysłowym, będzie 

stosunek wartości produkcji w danym okresie do wartości 

produkcji, która mogłaby być wyprodukowana przez 

urządzenia wytwórcze w sytuacji, gdyby żaden cykl 

produkcyjny nie został zakłócony z przyczyn, zawiązanych 

z dostawami czynników energetycznych.  

Kwantyfikując pojęcie bezpieczeństwa zarządzania 

energią oznaczone Bze, można wówczas zapisać zależność: 

 

n

r
ze

P

P
B                                       (2) 

 

gdzie: Pr – rzeczywista wartość produkcji w danym okresie, 

Pn – poziom wartości produkcji możliwy do 

osiągnięcia, gdyby w badanym okresie nie zaistniało 

żadne z zakłóceń w dostawach czynników 

energetycznych. 

Z wprowadzonych dotychczas ustaleń, wynika zatem: 

 

rnspe PPP                                       (3) 

 

stąd: 
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                                    (4) 

 

a po powiązaniu zależności (2) i (4) otrzymuje się: 

 

n

spe

ze
P

P
B 1                                    (5) 

 

Określony zależnością (1) poziom strat, 

spowodowanych zakłóceniami w dostawie czynników 

energetycznych, odniesiony do wartości produkcji Pn 

możliwej do osiągnięcia, gdyby żadnych zakłóceń nie było 

oznaczono jako Wspe. Wielkość ta jest szacunkowym 
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względnym wskaźnikiem strat produkcji, ponoszonych 

z tytułu zakłóceń w dostawach czynników energetycznych 

w danym zakładzie. Wiążąc ten wskaźnik 

z kwantyfikowanym pojęciem bezpieczeństwa można podać 

następującą zależność: 

 

speze WB 1                                   (6) 

 

Należy podkreślić, że szacunkowy wskaźnik strat 

produkcji, obrazuje wagę zagadnienia bezpieczeństwa 

zarządzania energią w skali potencjału produkcyjnego całego 

analizowanego zakładu. Odnosząc się do praktycznych 

rozważań dedykowanych zakładowi przemysłowemu w skali 

któregokolwiek wydziału produkcyjnego, oznaczenie 

współczynnika będzie zawierało oznaczenie tego wydziału, 

np. w przypadku Odlewni będzie to Wspe(Odl), Prasowni – 

Wspe(Pras), itp. 

Przedstawione miary bezpieczeństwa mogą zostać 

wykorzystane do minimalizacji kosztów strat określonych wg 

zależności (1), reprezentowanych pośrednio przez wskaźnik 

Wspe. Działania te mogą dotyczyć całego przedsiębiorstwa jak 

i jego wydziałów produkcyjnych [4]. 

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

W przeprowadzonych rozważaniach przedstawiono 

ogólne zasady i metody postępowania w zakresie 

bezpieczeństwa zarządzania energią, dotyczące zapobieżeniu 

bądź ograniczenia strat gospodarczych z tytułu zakłóceń 

w dostawach czynników energetycznych do zakładu 

przemysłowego, jak i sytuacji nagłego przerwania dostaw 

czynników energetycznych przy jednoczesnym braku 

możliwości ich dostaw ze źródeł rezerwowych.  

W warunkach stabilnej pracy zakładu, przy właściwej 

realizacji dostaw czynników energetycznych, pozwalających 

na pokrycie bieżącego zapotrzebowania, zarówno w zakresie 

ilości, terminu oraz pewności dostawy danego czynnika oraz 

jego skorelowania z dostawami innych czynników, 

wymaganych w poszczególnych procesach, można przyjąć, 

że poziom strat gospodarczych jest pomijalny. Zatem 

w warunkach stabilnej pracy zakładu można przyjąć 

założenie, że powstanie strat, związanych z zagadnieniem 

dostaw energii, może wyniknąć jedynie z zaistnienia nagłej 

przerwy w dostawie któregokolwiek lub większości 

czynników energetycznych, limitujących prawidłowe 

funkcjonowanie.  

Ponieważ przerwa w dostawie czynników 

energetycznych może nastąpić w dowolnej chwili 

funkcjonowania zakładu i w przeważającej liczbie 

przypadków bez wcześniejszego uprzedzenia, 

umożliwiającego podjęcie działań minimalizujących 

potencjalne straty, stąd potrzeba prowadzenia odpowiednich 

analiz. Analizy takie należy wykonać opierając się na 

wytycznych dotyczących szkodliwości interwału czasu 

trwania przerwy (warstwy bezpieczeństwa energetycznego), 

wrażliwości realizowanych technologii na mogące powstać 

przerwy w dostawie energii oraz na krzywych kosztów strat z 

tytułu nagłych przerw w dostawach czynników 

energetycznych. 
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THE CONCEPT OF THE EVALUATION OF ENERGY SECURITY ON THE EXAMPLE  

OF INDUSTRIAL PLANT 
 

Security of energy supply for industrial plant is a key element of its operation and implementation of production processes. 

An appropriate level of security need to be sufficient to cover needs arising from the demand for machinery and technological 

equipment. The article presents the method of security evaluation, including the assessment of the cost of economic losses due 

to occurrence of power interruption. Examples of cost curves of economic losses determined for one of the industrial plants 

are presented. Besides the appointment of this type of characteristics the authors put forward a proposal to use this information 

to assess the expected level of investment in infrastructure and resources to increase security of the industrial enterprises. Such 

analyzes should be performed based on the guidelines for the economic losses interval break time, sensitivity of the 

implemented technology on the economic losses that may arise during power outages and cost curves of losses due to sudden 

interruptions in the supply of energy carries. 

 

Keywords: energy security of supply, cost of economic losses, energy carriers. 

 

 




