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Prognozy cen ropy naftowej
Analitycy Goldman Sachs spodziewają się wyższej ceny ropy w tym roku niż prognozowali dotychczas, pisze Reuters

G

oldman Sachs oczekuje obecnie, że średni kurs
ropy Brent wyniesie w tym roku 66 USD. Wcześniej szacował go na 62,50 USD. Bank podwyższył prognozę średniego kursu ropy WTI z 55,50 USD
do 59,50 USD. Ropa Brent z czerwcowych kontraktów
notowana jest obecnie po 71,14 USD, a ropa WTI z majowych kontraktów po 64,54 USD.
Goldman Sachs tłumaczy podwyższenie prognozy
zmniejszeniem dostępności ropy na rynku na skutek
działań OPEC plus i sankcji nałożonych na dostawy surowca z Iranu i Wenezueli. Analitycy banku oszacowali, że w drugim kwartale niedobór ropy będzie wynosił
ok. 0,5 mln baryłek dziennie. Spodziewają się także, że
na notowaniach ropy Brent będzie backwardation, czyli

kontrakty na dostawy w późniejszych terminach będą
tańsze niż dostawy spot, co jest oznaką zacieśnienia na
rynku. Goldman Sachs podwyższył prognozę notowań
ropy Brent w drugim kwartale z 65 USD do 72,50 USD.
Utrzymał prognozę kursu ropy Brent w 2020 roku na
poziomie 60 USD.
– Na liście czynników, które windują notowania
ropy, a jest ich całkiem sporo to między innymi sankcje
USA na Iran i Wenezuelę, mocne cięcia dostaw ropy
przez Arabię Saudyjską, a teraz jeszcze konflikt w Libii i uznanie przez USA Korpusu Strażników Rewolucji
Islamskiej za organizację terrorystyczną – wymienia
Jeffrey Halley, starszy strateg rynku w Oanda Asia Pacific Ltd.
Obecnie mija szósty tydzień z rzędu wzrostów na
ropie WTI. Silny wzrost, który trwa od początku roku
pozwolił na odrobienie większości zeszłorocznych
spadków. Jednakże obecnie cena znajduje się w bardzo
istotnym miejscu w okolicach którego może rozpocząć
się większa korekta spadkowa.
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Sytuacja makroekonomiczna
wspiera cenę ropy
Ropa WTI zmierza w kierunku zwyżkującym od półtora miesiąca w głównej mierze dzięki spadkowi produkcji, który został ustalony pod koniec zeszłego roku
przez OPEC. Taka polityka pozwoliła znacznie zmniejszyć podaż na rynku, co zrekompensowało obawy, że
wolniejszy wzrost gospodarczy na świecie osłabi popyt
na ropę.

W tym roku ceny surowca wzrosły
już o ponad 40 procent, ponieważ
polityka OPEC i jej partnerów –
pierwotnie mająca na celu zapobiec
nadwyżce – jest spotęgowana przez
problemy w eksporcie w Wenezueli
i Iranie, a obecnie potencjalnie w Libii.

Na rynkach paliw dominuje optymizm co do perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego. Do tego maleje
produkcja ropy z OPEC – w marcu spadła już 4. miesiąc
z rzędu.
Produkcja ropy przez 14 krajów OPEC spadła w marcu o 295 tys. baryłek dziennie – do 30,385 mln b/d – wynika z analiz agencji Bloomberg. Sama Arabia Saudyjska zmniejszyła produkcję surowca w marcu o 280 tys.
baryłek dziennie, do najniższego poziomu od 4 lat: 9,82
mln baryłek dziennie.
Inwestorzy mają coraz większe nadzieje, że USA
i Chiny osiągną w końcu porozumienie handlowe, a to
utorowałoby drogę do mocniejszych zwyżek na giełdach akcji i surowców. W takiej sytuacji inwestorzy
nie zwracają większej uwagi na rosnące zapasy ropy
w USA. Amerykański Instytut Paliw (API) podał w najnowszym niezależnym raporcie, że zapasy ropy w USA
wzrosły o 3 mln baryłek.
Należy jednak zauważyć, że w dalszym ciągu część
inwestorów obawia się spowolnienia wzrostu gospodarczego na świecie, które może przekształcić się w głębszą recesję tym samym zmniejszając atrakcyjność i popyt na ropę. Międzynarodowa Agencja Energetyczna
stwierdziła, że obniża swoje prognozy popytu na ropę
ze względu na utrzymujące się zagrożenia dla światowej
gospodarki.
Marcin Żupnik

Źródło: Comparic, energetyka24.com, Puls Biznesu, PAP
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Ceny ropy naftowej w najbliższych
miesiącach mogą się mocno wahać
Wysoka produkcja ropy naftowej i konflikty polityczno-gospodarcze między największymi producentami i odbiorcami
tego surowca będą oddziaływać na jego ceny w nadchodzących miesiącach. Inwestorów czekają nerwowe miesiące,
bo trudno oszacować wagę wpływu poszczególnych czynników, z których jedne działają podbijająco na ceny ropy, inne
powodują ich spadek.

Na

ceny ropy naftowej w największym stopniu
wpływają ostatnio przede wszystkim dane dotyczące produkcji, i to w różnych miejscach
na świecie – mówi Dorota Sierakowska, analityk rynków
surowcowych DM BOŚ. – W USA czy Rosji produkcja
rośnie i w tym momencie już osiąga rekordowe poziomy.
Z kolei w OPEC produkcja jest limitowana i ostatnio
pojawiły się informacje o tym, że kartel bardzo ściśle
pilnuje tych wyznaczonych limitów. To z kolei w pewnym
stopniu jest wsparciem dla notowań tego surowca.
Ceny ropy naftowej w ostatnim pięcioleciu ulega-

ły bardzo dużym zmianom. Między połową 2014 roku
a pierwszym kwartałem 2016 roku odnotowały spadek
z ponad 100 dol. za baryłkę do mniej niż 30 dol. Potem
rozpoczął się mozolny marsz w górę, by na przełomie
czerwca i lipca br. cena sięgnęła 75 dol. za baryłkę.
Przez następnych kilka tygodni spadała, by w połowie
sierpnia znowu wyruszyć w górę, pod poziom 70 dol.
Na te wahania wpływ miało – i wciąż będzie mieć –
kilka czynników, w tym sankcje narzucone na Iran przez
Stany Zjednoczone z powodu programu nuklearnego
tego kraju. Ponieważ Iran odmówił rozmów na ten temat, dostawy ropy zostaną ograniczone. Jednak produkcja w innych krajach rośnie, m.in. w samych Stanach
liczba wiertni wzrosła najmocniej od trzech lat.
– Iran jest ważnym producentem ropy, nie tylko w kontekście kartelu OPEC, lecz także w kontekście światowym, dlatego z pewnością te sankcje będą miały istotny
wpływ na ceny ropy naftowej na globalnym rynku – komentuje Dorota Sierakowska. – Bardzo trudno jest jednak oszacować, jaki ten wpływ ostatecznie będzie. USA
dały swoim sojusznikom czas do listopada na dostosowanie się do sankcji. Do dzisiaj nie ma pewności, w ja-
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kim stopniu dopasują się oni do tych sankcji i w jaki sposób wpłynie to na ostateczną produkcję czy eksport ropy
naftowej z Iranu. Pojawia się wiele niepewności, które
mogą sprawić, że rynek ropy naftowej będzie w najbliższych miesiącach bardzo rozchwiany.
Po stronie popytu przeszkodą w obrocie ropą naftową
może być wojna handlowa między USA a Chinami. Bariery celne, jakie kraje te budują między sobą w obrocie
towarami, ograniczą zapotrzebowanie na zakupy surowca. W ocenie Doroty Sierakowskiej wpłyną one negatywnie zarówno na całą globalną gospodarkę, jak i na
popyt na ropę naftową, która jest w pewnym stopniu papierkiem lakmusowym sytuacji w globalnej gospodarce.
– Podsumowując, inwestorów na rynku ropy naftowej
mogą czekać nerwowe miesiące. Prawdopodobnie notowania surowca będą się wahać w pewnej konsolidacji, być
może będą próbowały sięgnąć tegorocznych maksimów, ale
jednak ta presja związana z dużą produkcją ropy naftowej
może się utrzymywać – reasumuje analityczka DM BOŚ.
– Ceny paliw przy dystrybutorach w Polsce są pochodną
tego, co się dzieje na globalnym rynku ropy naftowej, natomiast to przełożenie działa z pewnym opóźnieniem – wyjaśnia analityk rynków surowcowych DM BOŚ. – W ostatnim czasie notowania ropy naftowej poruszały się w miarę
wysoko, czyli ceny były relatywnie wysokie na tle ostatnich

paru lat. To z kolei sprawia, że kierowcy raczej nie mogą
liczyć na jakiekolwiek istotne obniżki cen paliw w Polsce.
Tym bardziej że słabość złotego, którą widzieliśmy w ostatnich tygodniach, również ma istotny wpływ na notowania.
Dorota Sierakowska
Analityk rynków surowcowych, DM BOŚ

Źródło: Agencja Informacyjna Newseria Biznes
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USA chcą zostać gazowym imperium.
W planach ogromny eksport LNG
Agencja Informacji Energetycznej Stanów Zjednoczonych (US Energy Information Administration, EIA) opublikowała raport
Annual Energy Outlook 2019, będący zbiorem przewidywań dotyczących amerykańskiej energetyki do roku 2050. Z dokumentu
wynika, że USA chcą postawić szczególny nacisk na eksport gazu – głównie dzięki budowanej infrastrukturze LNG.

D

ane EIA już na samym wstępie tchną ambicjami
– Agencja podaje bowiem, że USA w roku 2020
zostaną eksporterem energii netto. Będzie to możliwe m.in. dzięki zwiększeniu produkcji sektora gazowego, który ma przejść przez bardzo intensywny proces
rozwojowy. Agencja zaznacza, że wydobycie ma rosnąć
najszybciej właśnie w sektorze ropy i gazu.
Przed segmentem błękitnego paliwa raport EIA rysuje
szczególne perspektywy. Amerykanie zaznaczają, że od
roku 2017 wyeksportowali więcej gazu niż importowali. –
Po roku 2020 produkcja gazu ziemnego w większości scenariuszy będzie rosła w szybkim tempie, co przyczyni się do
zwiększenia udziału Stanów Zjednoczonych w handlu tym
surowcem na rynkach globalnych – piszą eksperci Agencji.
Agencja podkreśla jednocześnie, że przyszłość handlu
gazem będzie opierać się na dostawach LNG do odległych destynacji.
Od 2030 roku ok. połowa gazu eksportowanego ze
Stanów Zjednoczonych ma być wysyłana w świat w formie LNG. Posłużą do tego terminale LNG, które są
obecnie budowane w regionie Zatoki Meksykańskiej.
Jak podaje Federalna Komisja Regulacji Energii USA
(FERC) zatwierdzona została budowa 11 takich obiektów, z czego 3 są już w trakcie realizacji. Do 2019 r. Stany Zjednoczone mają osiągnąć zdolność eksportowania
około 60 mln ton LNG rocznie.
W tej chwili, USA dysponują dwoma terminalami
umożliwiającymi eksport LNG – Sabine Pass i Cove
Point LNG.
Eksport dużych wolumenów będzie możliwy dzięki
wzrostowi liczby odwiertów na południowym zachodzie
USA. Wydobycie gazu ziemnego ma nabrać rozpędu głów-

nie dzięki nowym punktom produkcyjnym w rejonie formacji Wolfcamp oraz na obszarze tzw. basenu permskiego.
Taka sytuacja w sektorze błękitnego paliwa idzie
w parze z zapowiedziami prezydenta Donalda Trumpa,
dotyczącymi roli USA na globalnym rynku surowców
energetycznych. – Jesteśmy tu po tu, by otworzyć nową
politykę energetyczną Ameryki. Będziemy eksportować
amerykańską energię na cały świat, do wszystkich zakątków globu. Będziemy panować. To wszystko właśnie się
rozpoczyna. Uwierzcie mi – złota era Ameryki właśnie
się rozpoczyna – powiedział obecny prezydent Stanów
Zjednoczonych w 2017 roku.
Z kolei ambicje Donalda Trumpa i jego administracji
wpasowują się w politykę energetyczną rządu w Warszawie, który chce uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji.
Pomóc w tym może terminal w Świnoujściu, do którego w niedzielę zawinie pięćdziesiąta dostawa LNG. Do
Polski trafiał już surowiec ze Stanów, jednakże poważne
jego ilości zaczną dopływać dopiero po roku 2023 – wtedy też świnoujski terminal przyjmie dostawy realizowane na podstawie umów, które z amerykańskimi spółkami zawarło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Dzięki tym kontraktom nad Wisłę trafi ok. 10 mld metrów
sześciennych gazu z USA (po regazyfikacji).
Stany Zjednoczone chcą także produkować znacznie
więcej energii elektrycznej z błękitnego paliwa. Generacja prądu z gazu ma wzrosnąć do 2050 roku o ok. 14%.
W tym terminie z paliwa tego ma pochodzić prawie 40%
amerykańskiej energii elektrycznej.
Źródło: energetyka24.com
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LNG w Polsce
Spółka Polskie LNG podpisała umowę w zakresie doradztwa technicznego. Firma Tractebel, która prowadzi projekty
w ponad 140 krajach na świecie, będzie wspierać Program Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu w ramach doradztwa
technicznego.

P

odstawowym zadaniem doradcy technicznego jest
wspieranie inwestora przy określeniu szczegółowego zakresu prac na potrzeby rozbudowy oraz
wsparcie w części technicznej w przetargu dot. rozbudowy Terminalu LNG. Do zadań doradcy należy przygotowanie dokumentacji technicznej do przetargu na wybór
Generalnego Wykonawcy robót Programu Rozbudowy
Terminalu, tj. budowy drugiego nabrzeża, trzeciego
zbiornika oraz instalacji przeładunkowej LNG na kolej
wraz z bocznicą.
Specjaliści z konsorcjum, którego lider to firma belgijska, przygotowują w kooperacji z zespołem Polskiego LNG bazową dokumentację projektową. Materiał
będzie służyć jako podstawa do przygotowania zakresu prac realizowanych przez wykonawcę rozbudowy
w formule „pod klucz”.
Wszystkie elementy dokumentacji oraz przyszłe prace
budowlano-montażowe w ramach rozbudowy będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa oraz europejskimi normami i standardami. – Co ważne, doradca techniczny, w ramach swoich
zadań uwzględni konieczność zapewnienia bieżącego
funkcjonowania Terminalu – powiedział Paweł Jakubowski, prezes spółki Polskie LNG
– Polskie LNG jest jednym z wiodących podmiotów
w branży LNG w Europie. Współpraca z kluczowymi
przedsiębiorcami na świecie jest niezbędna dla zrównoważonego rozwoju Tractebel jako firmy inżynieryjno-konsultingowej w dziedzinie LNG. Daje nam również
możliwość wymiany wiedzy i dobrych praktyk między
dwiema doświadczonymi firmami sektora LNG w Europie. Program rozbudowy Terminalu LNG ma ogromne znaczenie dla Tractebel, ponieważ dotyczy jednego
z terminali LNG o najwyższym wskaźniku wykorzystania mocy regazyfikacyjnej w Europie i dlatego stanowi
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wyzwanie technologiczne podobne do tych, które przyczyniły się do umocnienia naszej międzynarodowej reputacji – powiedział Christian Zech, Project Manager,
Tractebel.
W Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie
grupy ds. LNG powołanej w ramach
Partnerstwa Wschodniego (Eastern
Partnership LNG Network)
Grupa, powołana z inicjatywy Polski, wspierana i finansowana przez KE, ma na celu promocję gazu skroplonego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz

wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej.
W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób z krajów
UE oraz Partnerstwa Wschodniego. Posiedzenie otworzyli Sekretarz Stanu w MSZ Szymon Szynkowski vel
Sęk, Ambasador USA Georgette Mosbacher, przedstawicielka Komisji Europejskiej Anne-Charlotte Bournoville oraz prezesi polskich spółek gazowych GAZ-SYSTEM oraz Polskie LNG – Tomasz Stępień i Paweł
Jakubowski.
– Imponujący rozwój rynku LNG, jakiego jesteśmy
świadkami w ostatnich latach, w szybkim tempie zmienia światowy krajobraz energetyczny. Jest kluczową
kwestią, aby kraje Partnerstwa Wschodniego jak i państwa członkowskie UE mogły skorzystać z tej globalnej
rewolucji – stwierdził wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk podczas pierwszego
spotkania Eastern Partnership LNG Network.
– Globalny rynek LNG rozwija się w szybkim tempie; według szacunków do 2023 r. jego zasoby mogą
wzrosnąć o 100 bcm. Potencjał, jaki się z tym wiąże,
jest nieoceniony z punktu widzenia dywersyfikacji źródeł energii oraz dostępu do elastycznego rynku. Unia
Europejska współpracuje z partnerami zagranicznymi
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i wspiera ich w tworzeniu odpowiednich warunków dla
płynnego, transparentnego i elastycznego rynku LNG,
korzystnym zarówno dla konsumentów, jak i producentów – oceniła w swym wystąpieniu Anne-Charlotte Bournoville, szefowa wydziału zagranicznego DG ENER
Komisji Europejskiej.
Po części otwierającej, odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli globalnych spółek gazowych (m.in.
Cheniere, Tellurian, BP, FLuxys) oraz ekspertów organizacji międzynarodowych (MAE, Wspólnota Energetyczna). Uczestnicy omawiali rozwój rynku LNG na
świecie, konkurencyjność gazu skroplonego w stosunku
do gazu przesyłanego rurociągami oraz analizowali potencjał LNG w Europie Wschodniej.
– Niezależność polityczna nie istnieje bez niezależności ekonomicznej. Niezależność ekonomiczna może być
rozumiana na wiele sposobów, a jednym z jej szczególnych wymiarów jest niezależność energetyczna oznaczająca dostęp do zdywersyfikowanych źródeł energii
oraz swobodę każdego z państw w wyborze dostawcy energii oraz kierunków jej dostaw. Dzięki szerokim
możliwościom importu LNG, państwa Europy Środkowo-Wschodniej i kraje Partnerstwa Wschodniego skorzystają z bezpiecznych, zdywersyfikowanych i konkurencyjnych dostaw gazu – powiedział Tomasz Stępień,
prezes GAZ-SYSTEM.
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PGNiG zakupiło kolejny ładunek typu spot
amerykańskiego LNG
Gaz ziemny LNG został skroplony i załadowany
w terminalu eksportowym w Sabine Pass w USA. Metanowiec o nazwie „GasLog Hong Kong” transportuje ok.
73 tys. ton LNG, co po regazyfikacji odpowiada to ok.
100 mln m³ gazu ziemnego. Ładunek zakupiono od francuskiej firmy Total, która zawarła wcześniej długoterminową umowę na odbiór amerykańskiego gazu LNG.
Będzie to już 5. dostawa typu spot w 2019 roku (w całym roku 2018 były 4 dostawy tego typu) i 55. dostawa
ogółem od czasu uruchomienia terminalu w Świnoujściu. Gaz w tych dostawach pochodził z Kataru, Norwegii i USA.
PGNiG spodziewa się kolejnych dostaw amerykańskiego LNG m.in. w ramach rozpoczynającego się
w tym roku długoterminowego kontraktu z Cheniere
Marketing International LLP. Odbiór pierwszego ładunku w ramach tego kontraktu planowany jest w połowie
roku 2019.
Źródło: PGNiG, Polskie LNG

Marek Figiel
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Wyniki finansowe PGNiG
Stabilny wzrost wyników finansowych GK PGNiG w 2018 roku mimo gwałtownych wahań na rynkach energii

Z

ysk netto Grupy Kapitałowej PGNiG w 2018 roku
wyniósł 3,2 mld zł i zwiększył się o 10 proc. Wynik EBITDA wyniósł 7,1 mld zł i jest o 8 proc.
lepszy niż rok wcześniej. EBIT poprawił się o 12 proc.
i wyniósł prawie 4,4 mld zł. Przychody Grupy wzrosły
rok do roku o 16 proc. do poziomu 41,23 mld zł.
– Mamy za sobą bardzo dobry rok z satysfakcjonującymi nas wynikami. Rosnące ceny ropy naftowej i wzrost
zapotrzebowania na ten surowiec pozwoliły nam zwiększyć przychody z jej sprzedaży
– powiedział Piotr Woźniak,
prezes Zarządu PGNiG SA.
– Do wzrostu przychodów
ze sprzedaży gazu ziemnego przyczyniły się natomiast
rosnące ceny na Towarowej
Giełdzie Energii. W 2018
roku sprzedaliśmy o ponad 2,26 mld m³ gazu więcej niż
rok wcześniej, co stanowi wzrost o 8 proc. – dodał.

Dzięki wzrostom cen ropy
naftowej i gazu ziemnego
przychody ze sprzedaży
segmentu Poszukiwanie
i Wydobycie zwiększyły się
o 25 proc. do 7,67 mld zł,
a EBITDA tego segmentu
o 30 proc.

– Zwiększyliśmy nakłady na segment Poszukiwanie
i Wydobycie. Zastosowanie nowoczesnych technologii
rozpoznania węglowodorów pomogło nam osiągnąć wysoką trafność odwiertów. Poprzez intensyfikację prac
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poszukiwawczych, inwestycje w produkcję z eksploatowanych złóż i optymalizację czasu ich zagospodarowania możliwe było utrzymanie wydobycia gazu ziemnego
w całej Grupie Kapitałowej (Polska, Norwegia, Pakistan) na poziomie 4,55 mld m³. Zwiększyliśmy krajowe
wydobycie ropy naftowej o 4 proc. i o 12 proc. w Norwegii. Akwizycje na norweskim szelfie pozwolą nam na
sukcesywny wzrost własnego wydobycia do poziomu założonego w strategii – powiedział Piotr Woźniak.
Wolumen sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie ogółem wzrósł o 8 proc. do 28,16 mld m³.
Przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły o 19
proc. do 31,70 mld zł. O ile w przypadku segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyższe ceny ropy wpływają
pozytywnie na jego wyniki, w przypadku Obrotu i Ma-

gazynowania wiążą się z wyższymi kosztami pozyskania gazu importowanego.
Przychody ze sprzedaży segmentu Dystrybucja, jak
i wolumen dystrybuowanego gazu ziemnego utrzymały
się na poziomach zbliżonych do 2017 roku, mimo obniżonej od marca taryfy dystrybucyjnej. W 2018 roku
liczba nowych przyłączeń do sieci wyniosła 60 750,
w porównaniu do 54 922 przyłączeń w 2017 roku, co
stanowiło wzrost o 10,6 proc.
W segmencie Wytwarzanie przychody, głównie ze
sprzedaży ciepła i energii elektrycznej, wzrosły o 6
proc. do poziomu 2,39 mld zł. Na wynik segmentu pozytywny wpływ miały wyższe ceny prądu, zaś czynnikami
niesprzyjającymi były wyższe temperatury w drugiej
połowie 2018 roku oraz ceny węgla. W 2018 roku rozpoczęła się eksploatacja wielopaliwowego bloku energetycznego w Elektrociepłowni „Zofiówka” o mocy 70
MWe i 120 MWt.
Źródło, fot.: Spółka

Marek Figiel
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Gazociąg Baltic Pipe
– W kontekście międzynarodowym strategia rozwoju naszej firmy opiera się na dwóch fundamentach – zapewnieniu
bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski oraz rozwoju konkurencyjnego rynku gazu w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej – powiedział prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień podczas odbywającej się w Oslo konferencji „Energy
security in Europe: How can Norway and Poland contribute?”

W

trakcie debaty zorganizowanej przez Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych (NUPI)
przedstawiciele czołowych firm sektora gazowego z Polski, Danii i Norwegii a także administracji
rządowej tych krajów dyskutowali o roli projektu Baltic
Pipe w rozwoju sektora energetycznego w Europie.
Prezes Tomasz Stępień zaznaczył, że Baltic Pipe stanowi kluczowy element strategii inwestycyjnej GAZ-SYSTEM, która zakłada, że projekt ten w połączeniu
z realizowanymi przez spółkę
interkonektorami łączącymi
Polskę m.in. z Litwą, Ukrainą
czy Słowacją – przyczyni się
do uniezależnienia regionu
Europy Środkowo-Wschodniej od dominującego dziś
kierunku dostaw surowca ze
wschodu. Przypomniał także,
że w listopadzie 2018 r. GAZ-SYSTEM oraz Energinet
podjęły ostateczne decyzje
inwestycyjne dla projektu
Baltic Pipe i zaznaczył, że gazociąg jest realizowany
zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Znaczenie projektu, który poprzez terytorium Danii
i Morza Bałtyckiego połączy złoża gazu znajdujące
się na norweskim szelfie kontynentalnym z systemem
przesyłowym gazu w Polsce podkreślił również obecny w Oslo Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej
Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski. Zauważył,

że inwestycja ta przyczyni się do zmiany struktury dostaw gazu do Europy i będzie miała znaczący wpływ na
wzrost konkurencyjności europejskiego rynku gazu.
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– Projekt Baltic Pipe to „game-changer” dla
dostawców i odbiorców gazu w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział.
– Realizacja tej inwestycji to również ważny
krok w kierunku zacieśnienia współpracy
energetycznej i gospodarczej pomiędzy
Polską a krajami skandynawskimi.
Dostrzegamy duży potencjał w tych
relacjach – dodał.

Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski zwrócił
z kolei uwagę na znaczenie Baltic Pipe dla modernizacji polskiego sektora energii. – Nowe źródło gazu, jakim
jest norweski szelf kontynentalny oraz rynkowe warunki
jego pozyskania, pozwolą na bezpieczne wykorzystanie
tego paliwa w krajowej gospodarce, przyczyniając się
także do redukcji emisji sektora energetycznego – podkreślił.
W trakcie konferencji odbył się również panel dyskusyjny z udziałem prezesów GAZ-SYSTEM, ENERGINET, GASSCO oraz przedstawiciela PGNiG. Tomasz
Stępień, Torben Brabo, Frode Leversund oraz Marek
Woszczyk debatowali o tym w jaki sposób powstanie
Baltic Pipe wpłynie na rozwój rynków gazu w poszczególnych krajach zaangażowanych w projekt.
Fot. i źródło: Spółka

Krzysztof Wiśniewski
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Blisko 215 mln euro
wsparcia finansowego
z UE na prace
budowlane Baltic Pipe
Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc
Europę” przyznała projektowi Baltic Pipe dofinansowanie
na prace budowlane.

M

aksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi blisko 215 mln euro. Decyzja ta podkreśla
istotne znaczenie projektu dla budowy europejskiego rynku gazu oraz wzmocnienia bezpieczeństwa
dostaw w regionie. Decyzja Komisji Europejskiej,
o przyznaniu GAZ-SYSTEM pomocy finansowej dla
projektu Baltic Pipe na działanie pod nazwą: „Prace
budowlane dla klastra infrastrukturalnego 8.3 w ramach
projektów o znaczeniu wspólnotowym (PCI)”, została
zaakceptowana przez państwa członkowskie UE. Dofinansowanie przyznano w ramach przeprowadzonego
w 2018 r. drugiego konkursu grantowego CEF Energy.
Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację prac
budowlanych zarówno dla gazociągu podmorskiego,
łączącego systemy przesyłowe Polski i Danii jak i na
rozbudowę i modernizację polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego.
Projekt Baltic Pipe już trzykrotnie otrzymał wsparcie
finansowe w ramach CEF – w 2015, 2017 oraz 2018 r.
Wartość przyznanego dotychczas dofinansowania wynosi maksymalnie 51,8 mln euro i obejmuje takie działania jak opracowanie studium wykonalności oraz prace projektowe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń
administracyjnych, zarówno dla gazociągów podmorskich, jak i rozbudowy krajowej infrastruktury przesyłowej w Polsce oraz w Danii.
Łączna kwota wspólnotowego wsparcia dla GAZ-SYSTEM w projekcie Baltic Pipe wynosi ponad 243,5
mln euro. „Łącząc Europę” to kluczowy unijny instrument wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia
i konkurencyjności, który ma na celu m.in. zwiększanie
bezpieczeństwa energetycznego Europy.
– Osiągnęliśmy kolejny ważny etap realizacji inwestycji. Wysokość dofinansowania jest zgodna z naszym
wnioskiem. Tym samym Komisja Europejska uznaje
wszystkie nasze argumenty wskazujące na znaczenie
projektu Baltic Pipe dla całej Unii Europejskiej i regionu – powiedział Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.
Źródło: Spółka
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Dlaczego ceny gazu spadają
Od pięciu miesięcy rynkowe notowania błękitnego paliwa są coraz niższe. To dobra informacja dla dużych konsumentów
surowca, głównie dla PKN Orlen, Grupy Azoty i PGE. Traci za to PGNiG. Analitycy są podzieleni w opiniach, jak dalej będą
kształtować się ceny gazu. Większość zdaje się jednak nie wierzyć w kontynuację spadków.

Od

kilku miesięcy ceny gazu ziemnego w Polsce
i Europie systematycznie spadają. We wrześniu ubiegłego roku na Towarowej Giełdzie
Energii błękitnym paliwem handlowano po ponad 130
zł za 1 MWh (megawatogodzina). Z kolei w ostatnich
dniach kurs w transakcjach spotowych (natychmiastowych) spadał nawet poniżej 80 zł. W tym czasie duże
zniżki widoczne były też na kluczowych giełdach zachodnioeuropejskich. W ocenie analityków jest to rezultat wystąpienia na rynku przynajmniej kilku czynników.

Przyczyny i prognozy
– Po pierwsze, w Europie rosną zapasy gazu. Po drugie,
zniżkują ceny LNG przede wszystkim dlatego, że w Chinach mamy do czynienia z niespodziewanym osłabieniem
wzrostu gospodarczego – mówi Kamil Kliszcz, analityk
DM mBanku. Zwraca też uwagę na rosnącą ekspansję
USA na rynku LNG, co z kolei przyczynia się m.in. do
obniżek cen gazu w Europie. Duży wpływ na notowania ma też dość ciepła zima, co przekłada się na spadek
zużycia surowca używanego na cele grzewcze. Do tego
dochodzi taniejący węgiel i prawa do emisji CO2.
– Ceny gazu spadają w całej Europie, do czego niewątpliwie przyczyniają się stosunkowo wysokie temperatury powietrza jak na tę porę roku. To powoduje, że
zużycie surowca spada, a wraz z nim ceny – twierdzi
Krzysztof Pado, analityk DM BDM. Jego zdaniem kolejne istotne czynniki to wzrost produkcji LNG w USA
oraz rosnące zapasy błękitnego paliwa w Azji. Tym sa-

mym na globalnym rynku jest stosunkowo dużo gazu.
Do tego trzeba też dodać spadki cen innych surowców
energetycznych, zwłaszcza ropy i węgla.
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Czy w kolejnych miesiącach można spodziewać się
dalszych spadków? – Co do zasady ceny na rynkach surowcowych są niezmiernie trudne do przewidzenia. Sądzę jednak, że teraz mamy jedynie do czynienia z mocną
korektą trendu wzrostowego, co oznacza, że zwyżki są
raczej nieuniknione – twierdzi Kliszcz. Wesprzeć mogą
je informacje zwiastujące wyjście Chin ze spowolnienia
gospodarczego. Dalsze zwyżki mogą też stymulować rosnące kursy ropy i praw do emisji CO2. Według Kliszcza
wzrost cen gazu jest bardziej kwestią tygodni niż miesięcy. Będzie też bardziej zasługą czynników popytowych

niż podażowych. Te drugie, czyli m.in. wzrost wydobycia gazu i produkcji LNG w USA, od dłuższego czasu są
uwzględniane przez rynek i raczej nie zaskakują.
– Najnowsze prognozy mówią, że wiosna tego roku
może być cieplejsza niż rok temu. Trzeba też pamiętać,
że marzec 2018 r. był dość zimny – informuje Pado. To
mogłoby zwiastować utrzymanie niskich cen. Z drugiej
jednak strony dziś w Europie i w Polsce ceny w kontraktach spotowych i miesięcznych są znacznie niższe niż
w kontraktach rocznych. To może sugerować, że wkrótce nastąpią zwyżki. – Zakładam, że ceny gazu wzrosną,
ale dużo tu będzie zależeć od pogody. W Polsce duży
wpływ na nie mają też koszty zakupu importowanego
z Rosji surowca – uważa Pado. Przypomina o obowiązującej w kontrakcie jamalskim formule cenowej opartej na dziewięciomiesięcznych notowaniach produktów
ropopochodnych.

Zyskują konsumenci
– W modelowym ujęciu spadające ceny gazu powinny
mieć negatywny wpływ na kurs akcji PGNiG. Ostatnio
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tak się jednak nie dzieje, czego najlepszym przykładem były niskie notowania walorów spółki w ubiegłym
roku, gdy ceny gazu były wysokie i niedawny rekordowy kurs papierów firmy, gdy rynkowe ceny błękitnego paliwa zniżkowały – zauważa Kliszcz. Dodaje,
że w PGNiG kluczową rolę odgrywają ceny, po jakich
koncern sprzedaje surowiec do końcowych odbiorców,
innych niż gospodarstwa domowe objęte taryfami zatwierdzanymi przez prezesa URE. Jeśli rynkowe ceny
gazu są niskie, to grupa mniej zarabia lub ponosi straty. Na razie inwestorzy zdają się jednak tę zależność
ignorować.
– Niskie ceny gazu negatywny wpływ mają zwłaszcza
na wyniki PGNiG. Widać to było chociażby po niespodziewanie dużych stratach poniesionych przez koncern
w IV kwartale w segmencie obrotu i magazynowania –
mówi Pado. Jego zdaniem grupa słabe wyniki na handlu
gazem prawdopodobnie zanotuje również w I kwartale.
To zła informacja dla spółki, gdyż ze względu na zjawisko sezonowości występujące na rynku gazu w okresie
zimowym sprzedaje więcej gazu niż latem i tym samym
więcej na jego sprzedaży traci.
– Niskie notowania gazu to na pewno dobra informacja dla odbiorców, zwłaszcza dużych, takich jak PKN
Orlen czy Grupa Azoty. Spośród spółek energetycznych
ceny błękitnego paliwa szczególnie istotne są dla PGE,
która ma stosunkowo dużo elektrociepłowni opartych na
spalaniu tego surowca – twierdzi Kliszcz.
Pado również uważa, że na niskich cenach gazu powinny zyskać te spółki, które duże ilości surowca zużywają w procesie produkcji. Zalicza do nich m.in. PKN

Orlen, Grupę Azoty i Ceramikę Nową Galę. Większego
wpływu cena błękitnego paliwa nie ma za to na Grupę Lotos, która również jest jednym z największych
w kraju konsumentów tego surowca. To efekt tego, że
gdański koncern wydobywa duże ilości gazu w Norwegii i Polsce, i tym samym w sposób naturalny zabezpieczany jest przed istotnymi wahaniami jego notowań.
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Mniejsze koszty
– Niskie ceny gazu mają ogromny i pozytywny
wpływ na notowania akcji i wyniki finansowe Grupy
Azoty. Dzięki taniemu surowcowi nawozowy koncern
może mocno obniżyć koszty – twierdzi Michał Kozak,
analityk Trigon DM. Zauważa, że grupa dodatkowo
podnosi ceny swoich produktów, co będzie sprzyjać
wypracowywaniu większych zysków, niż dotychczas
szacowano. Jeśli wyniki w I kwartale okażą się lep-

sze od oczekiwań, to zapewne rynek będzie musiał też
zweryfikować swoje prognozy wobec spółki na cały
ten rok.
– Dziś nie widzę przesłanek do tego, aby ceny gazu
w najbliższym czasie miały istotnie wzrosnąć, co jest
kolejną pozytywną informacją dla Grupy Azoty. Przede
wszystkim do Europy napływa coraz więcej gazu LNG,
co w dłuższej perspektywie może nawet doprowadzić do
wojny cenowej z Gazpromem – twierdzi Kozak. Przypomina, że w Europie coraz więcej kontraktów długoterminowych zawartych z Rosjanami będzie wygasać. To
może spowodować zaostrzenie walki konkurencyjnej.
Do tego należy dodać dość wysokie zapasy w Europie
i spadki cen węgla, przy stabilizacji uprawnień do emisji
CO2.
– Za kilka tygodni skończy się sezonowa zwyżka popytu na gaz. To kolejny czynnik, który będzie wywierał
presję na ceny – twierdzi Kozak. W tym roku prognozuje kurs błękitnego paliwa w Europie na średnim poziomie około 20 euro za 1 MWh. Dziś wynosi on ponad 17
euro. W tym kontekście trzeba pamiętać, że w 2018 r.
negatywnie na poziom produkcji i marżowość sprzedaży wpłynęły krótkookresowe wystrzały cen gazu, które
obniżyły wynik Grupy Azoty. Brak tego nadzwyczajnego czynnika pozytywnie wpłynie na wyniki segmentu
nawozów.
Źródło: Parkiet

Marcin Żupnik
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Rynek gazu
czekają duże zmiany
Po 2022 r. Polska zaprzestanie importu z Rosji i mocno zdywersyfikuje dostawy. Do tego istotnie zwiększymy zużycie
gazu. To jednak nie wystarczy, aby na rynku wzrosła konkurencja.

Za

niecałe cztery lata przestanie obowiązywać kontrakt jamalski, na podstawie którego PGNiG
może importować z Rosji do 10,2 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie, przy czym musi odebrać przynajmniej 85 proc. tego wolumenu. Dzięki tym dostawom
od wielu lat nasz kraj zaspokaja zdecydowaną większość
swojego zapotrzebowania na błękitne paliwo. To się zmieni. – Nie planujemy importu gazu z Rosji po 2022 r. Umowa z Gazpromem jest niebezpieczna i bardzo niekorzystna
– twierdzi departament public relations PGNiG.

Nowe kierunki

Fot. PGNiG

Jednocześnie zapewnia, że w tym czasie grupa będzie
już dysponować zdywersyfikowanym portfelem dostaw
do Polski, na który złoży się paliwo pochodzące z własnego wydobycia i zakupione w ramach kontraktów
zróżnicowanych pod względem czasu ich obowiązywania oraz miejsca pochodzenia surowca i partnerów kontraktowych. Wydobycie własne ma wynosić około 6,5
mld m sześc. (około 4 mld m sześc. ze złóż w kraju i 2,5
mld m sześc. ze złóż w Norwegii).
Reszta będzie dostarczona na podstawie umów handlowych zawartych przede wszystkim z firmami działającymi w Norwegii (i następnie transportowana gazo-

ciągiem Baltic Pipe) oraz z dostawcami LNG (skroplony
gaz ziemny). W drugim z tych przypadków od 2023 r.
PGNiG będzie dysponować około 10 mld m sześc. błękitnego paliwa po regazyfikacji (jego część może trafić
do innych krajów).
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Przed wygaśnięciem kontraktu z Gazpromem ma powstać Baltic Pipe o zdolnościach przesyłowych sięgających 10 mld m sześc. i rozbudowany do 7,5 mld m sześc.
gazoport w Świnoujściu. Realizacja obu inwestycji i nowe
kontrakty PGNiG powinny w zupełności wystarczyć, aby
uzupełnić lukę po rosyjskim surowcu, nawet jeśli wziąć
pod uwagę rosnący u nas popyt. Trzeba też pamiętać, że do
2022 r. powinny powstać połączenia, które umożliwią Polsce handel gazem z Litwą, Ukrainą, Słowacją i Czechami.
Jeszcze rok temu gaz z zagranicy sprowadzało do Polski wiele firm. Wprowadzone regulacje skutecznie jednak ograniczyły ich aktywność. – Od sierpnia 2017 r.
spółki Grupy Azoty nie importują gazu. Z naszych analiz
wynika, że utrzymywanie zapasów obowiązkowych czyni
import dla nas niekonkurencyjnym – informuje Joanna
Puškar z departamentu korporacyjnego komunikacji
Grupy Azoty.
Surowiec sprowadzają za to PKN Orlen, największy
konsument gazu w Polsce, i Unimot, który prowadzi
nim dalszy handel. – Dywersyfikujemy dostawy gazu
dla naszych klientów tak, aby oferować jak najniższą
cenę oraz bezpieczeństwo dostaw. Gaz jest importowany
z obszaru UE w ilościach dostosowanych do potrzeb naszych klientów – mówi Adam Sikorski, prezes Unimotu.
Na razie nie zanosi się, aby obecne grono importerów
chciały zasilić kolejne spółki. Budowa kolejnych połączeń z innymi krajami niewiele tu da, podobnie jak
dywersyfikacja realizowana przez PGNiG. Tym samym
trudno liczyć, że wzrośnie konkurencja. Według Grupy
Azoty inwestycje strukturalne zwiększą głównie bezpieczeństwo i gwarancje dostaw gazu. – Zmieni się portfel
kontraktowy PGNiG, ale na ceny gazu dla nas będzie to
miało ograniczony wpływ – twierdzi Puškar.
Niemal wszyscy najwięksi odbiorcy gazu w Polsce
są przekonani, że zapotrzebowanie na gaz będzie rosło.
PGNiG przypomina, że zgodnie z założeniami „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” popyt w ciągu 22
lat wzrośnie do około 28 mld m sześc. Dla porównania
w ubiegłym roku wyniósł ponad 18 mld m sześc. (dane
URE). – Prowadzone obecnie inwestycje infrastrukturalne w obszarze dystrybucji grupy PGNiG spowodują,
że do 2022 r. gaz będzie dostępny dla prawie 90 proc.
społeczeństwa. Chcemy, aby był paliwem pierwszego
wyboru – podaje departament public relations PGNiG.
Źródło: Parkiet

Krzysztof Wiśniewski
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Czy Chińczycy zaszkodzą dywersyfikacji
dostaw gazu do Polski?
Donald Trump poinformował na Twitterze, że rozmowy handlowe z Chinami przebiegają pomyślnie. Dodał również, że
w najbliższych tygodniach powinniśmy spodziewać się w tej kwestii „wielkich wieści”. Ewentualne porozumienie może
wywrzeć znaczący wpływ na światowe rynki gazu, w związku z czym pojawia się pytanie, czy rykoszetem nie uderzy
w polskie plany dywersyfikacji.

U
Fot. Energy Information
Administration

miejscowienie we właściwym kontekście słów prezydenta Trumpa wymaga naszkicowania sytuacji
amerykańskiego sektora gazowego. Amerykańska
Energy Information Administration (EIA) przewiduje,
że tylko do końca roku 2019 zdolności eksportowe LNG
z USA wzrosną ponad dwukrotnie, co obrazuje poniższy
wykres:

Oznacza to, że wkrótce USA będą mogły stać się trzecim największym eksporterem LNG na świecie – po Katarze i Australii.
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– Razem rozpoczniemy nową energetyczną rewolucję,
opartą na amerykańskiej produkcji, na amerykańskiej
ziemi – mówił kilkanaście miesięcy temu Donald Trump,
cytowany w komunikacie Białego Domu. W dalszej części oświadczenia mogliśmy znaleźć zapowiedzi, iż dzięki rewolucji gazowej USA staną się globalnym graczem
na rynku LNG – na naszych oczach stają się one faktem.
W październiku 2018 r. EIA informowała, że od stycznia do czerwca 2018 eksport netto gazu ziemnego ze
Stanów Zjednoczonych wynosił średnio 0,87 mld stóp
sześciennych dziennie, czyli ponad dwukrotnie więcej,
niż w całym 2017. Dla amerykańskiego sektora gazu rok
2017 był symboliczny, ponieważ po raz pierwszy od 1957
r. wysłano za granicę więcej surowca, niż sprowadzono.
Ogromną rolę odegrał tutaj skroplony gaz ziemny.
Trend był kontynowany w 2018 r. – w pierwszej jego
połowie eksport LNG był o 58% wyższy, niż w analogicznym okresie 2017 r. EIA podaje, a jest to informacja
z października 2018, że jedyny miesiąc ub.r. w którym
USA nie były eksporterem netto to styczeń, kiedy notowano ekstremalnie niskie temperatury.
Cytowane przez Biały Dom American Action Forum
uważa, że sprzedaż surowca za granicę przyniesie w latach 2016 – 2040 potężne zyski – jego wartość handlowa
ma osiągnąć pułap 1,6 biliona dolarów, a przychody dla
budżetu federalnego ok. 118 mld dolarów. Sektor energii,
jako całość, daje pracę ok. 6,4 mln Amerykanów, stanowiąc potężny potencjał wyborczy na lekceważenie, którego nie może sobie pozwolić żaden przywódca USA,
a szczególnie taki, który w kampanii zapowiadał mocne
wsparcie rodzimego wydobycia i eksportu węglowodorów.
Trump doskonale zdaje sobie z tego sprawę, co tłumaczy
jego determinację w promowaniu amerykańskiej energii.
Zadanie ułatwia mu fakt, że od 2009 roku USA są największym na świecie producentem gazu. W okresie styczeń –
październik 2018 wydobycie było o 11% wyższe w ujęciu r/r. Lwia część tych wolumenów przypadła na basen
Apallachów, Permski i złoże Haynesville. Co ciekawe, te
trzy obszary w 2007 roku odpowiadały za mniej niż 15 %
produkcji, dziś stanowią prawie jej połowę.
Amerykańska rewolucja łupkowa przeżywa obecnie
swoisty renesans, co stało się możliwe m.in. dzięki znaczącemu zwiększeniu efektywności wydobycia i poszukiwań węglowodorów – w skrajnych przypadkach o nawet
70-120%. Kluczowym zjawiskiem w tym kontekście był
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oczywiście rozwój technologiczny, który pozwala na bardziej elastyczne (i efektywne) wykorzystywanie urządzeń
wiertniczych, skrócenie czasu ich pracy, wydłużenie żywotności maszyn oraz finalnie zwiększenie zysków, które
z kolei pozwalają na kolejne badania i inwestycje. Ponadto,
spółki ograniczyły swoją aktywność do najbardziej obiecujących złóż, zawieszając (lub zamykając) projekty realizowane na trudniejszych obszarach, co pomogło zarówno
w ograniczeniu kosztów, jak i lepszej relokacji załogi.
Warto jednak zauważyć, że rośnie równocześnie konsumpcja gazu w USA. Przyczyną jest m.in. zastępowanie elektrowni węglowych jednostkami zasilanymi
„błękitnym paliwem”. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2018 roku w sektorze przemysłowym odnotowano
wzrost o 5%, w handlowym o 12%, zaś w mieszkalnym
o 18%. Na tej bazie część środowisk politycznych za
oceanem podnosi sprzeciw wobec wywożenia amerykańskich węglowodorów za granicę.

Apetyt chińskiego smoka
Chiny są największym importerem gazu na świecie.
W 2018 roku utrzymały również pozycję drugiego (po
Japonii) największego importera LNG. Chiński urząd
statystyczny informował, że w okresie styczeń – listopad 2018 do Państwa Środka sprowadzono 43,6% więcej LNG (47,52 mln ton), niż w analogicznym okresie
roku 2017. Co ciekawe, o 7,5% wzrosła również produkcja surowca – do 161 mld m3.
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Wzrost zapotrzebowania na gaz w Chinach spowodowany jest m.in. odchodzeniem od wykorzystywania
węgla w procesie produkcji energii elektrycznej oraz rewolucją w transporcie. Zróżnicowane są prognozy specjalistów w zakresie wzrostu konsumpcji gazu w nadchodzących dekadach. Przytoczmy kilka z nich, aby
uświadomić sobie skalę, o jakiej rozmawiamy.
Według ekspertów z Sanford C. Bernstein & Co., zużycie gazu ziemnego w Chinach do roku 2040 może
wzrosnąć prawie trzykrotnie w porównaniu z poziomem
z 2016 r. Oznaczać to będzie osiągnięcie astronomicznego pułapu 600 miliardów metrów sześciennych.
Nieco ostrożniejsi w prognozach są analitycy Międzynarodowej Agencji Energii, ich zdaniem w latach
2017–2023 zużycie gazu ziemnego przez Chiny wyniesie ok. 376 mld m3 rocznie. Z kolei specjaliści z japońskiej Osaka Gas twierdzą, że w 2020 chińskie zużycie
gazu wyniesie 300–400 mld m3.
Same władze w Pekinie przewidują natomiast, że
w perspektywie 15 lat zapotrzebowanie wzrośnie do ok.
347 mld m3 rocznie. Jednocześnie rosnąć ma produkcja
„błękitnego paliwa” z pokładów łupkowych – do 30 mld
m3 w 2020 r. i 80-100 mld m3 w roku 2030.

Czy Amer ykanie wycofają się
z Europy?
Niezależnie od tego czyja prognoza okaże się trafniejszą, widzimy, że jednoznacznie zarysowuje się trend,
którego efektem będzie umacnianie pozycji Pekinu, jako
wiodącego odbiorcy „błękitnego paliwa”. Trudno sobie
wyobrazić, żeby świadomości tego faktu nie posiadał
Donald Trump, reprezentujący z kolei największego na
świecie producenta gazu. Dotychczas relacje pomiędzy
obydwoma państwami, głównie za sprawą działań amerykańskiego przywódcy, były mocno skomplikowane, wydaje się jednak, że wraz z zakończeniem sporu handlowego, te czasy będą powoli odchodzić do lamusa.
W naturalny sposób rodzi to pytanie, czy i w jakim
stopniu wytworzy to synergię w sektorze gazu ziemnego. Część analityków uważa, że ocieplenie chińsko-amerykańskich relacji może znacząco zmienić sytuację
na europejskich rynkach. Dojdzie do tego, jeśli Amerykanie podejmą decyzję o sfokusowaniu swojej aktywności nie na sfragmentaryzowanym (i kłopotliwym politycznie) rynku UE, ale na jednolitym chińskim.
Realizacja tego scenariusza mogłaby przybrać kilka
form. Pierwszą, najmniej prawdopodobną (choć najbardziej rozdmuchiwaną przez rosyjskie media) jest niemal
całkowite wycofanie się z Europy. Oswojeniu tego rynku poświęcono jednak zbyt wiele czasu, zaś jego potencjał (pomimo rozczłonkowania na poszczególne kraje)
jest zbyt duży, aby można było go zlekceważyć bez wyraźnych powodów. Druga mogłaby zakładać ograniczenie współpracy wyłącznie do największych graczy lub
podmiotów, z którymi już nawiązano kooperację, co
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wydaje się racjonalnie w dobie rosnących antyamerykańskich nastrojów.
Błędem byłoby jednak uznanie, że to będzie oznaczać oddanie pola Rosji. Półtora miesiąca temu zastępca
sekretarza ds. Energii, Dan Brouillette, poinformował
agencję Reutera, że USA prowadzą rozmowy z Katarem
dotyczące zwiększenia dostaw LNG do Europy. Wziął
w nich udział katarski minister Saadal-Kaabi, który jest
również dyrektorem naczelnym Qatar Petroleum. Zdaniem Brouillette wyraził on zainteresowanie współpracą
w tym zakresie, zaś cała sprawa jest związana z dyskusjami wokół gazociągu Nord Stream 2, zwiększającego
zależność Niemiec i Europy od rosyjskiego gazu.

USA, Chiny i sprawa Polska
W związku z opisanymi powyżej tendencjami rodzi
się naturalne pytanie, czy nie zaszkodzą one polskim
planom dywersyfikacji dostaw gazu, opartym m.in. na
zakupach LNG ze Stanów Zjednoczonych? Wydaje się,
że ryzyko jest stosunkowo niewielkie.
Fakt, iż systematycznie jest ona rozszerzana może
wskazywać na dwie kwestie. Po pierwsze na sprawność
działań w tym zakresie oraz świadomość potencjału, jaki
w obliczu nowej polityki USA stwarza terminal LNG
w Świnoujściu i geografia. Po drugie, na przekonanie
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Amerykanów, że jesteśmy przygotowanym, wiarygodnym partnerem, z którym warto pracować – a w sektorze
energii to szczególnie istotne i zupełnie nieoczywiste.

Polska jest jednym z tych europejskich
krajów, które w erze Donalda Trumpa
szybko i w zdecydowany sposób
zaangażowały się we współpracę
z Amerykanami.
Powyższe tezy potwierdzają doniesienia New York Times, szeroko komentowane przez polskie media. Dziennik zauważa, że plany zakupów amerykańskiego LNG
przez Polskę mają poparcie Trumpa – zarówno ze względów gospodarczych, jak i politycznych. Gazeta zauważa,
co również warto podkreślić, że dwa z kontraktów podpisanych przez PGNiG w ostatnim półroczu pozwalają
na reeksport surowca na zagraniczne rynki. To znaczy,
że zarówno polska, jak i amerykańska strona nie traktują
tych dostaw w sposób doraźny, ale wpisują je w szerszy
energetyczno-polityczny kontekst. To dobra wiadomość.
Źródło: energetyka24.com

Marcin Żupnik
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Gaz będzie mieć coraz większe znaczenie
dla wytwarzania prądu i ciepła
Gaz ziemny w coraz większym stopniu będzie zastępować węgiel i będzie mieć coraz większe znaczenie w skojarzonym
wytwarzaniu prądu i ciepła – podkreślają eksperci EWE Polska. Do tego konieczna jest jednak rozbudowa sieci gazowych,
bo dziś prawie połowa mieszkańców Polski nie ma do nich dostępu.

G

az ziemny jest paliwem, które będzie zastępować
węgiel w zaspokajaniu rosnącego popytu na energię elektryczną. Poza tym będzie zastępował także
węgiel w likwidowanych, wyeksploatowanych elektrowniach zawodowych. Najlepszym sposobem wykorzystania gazu w energetyce jest wysokosprawna kogeneracja
i wydaje nam się, że jej udział będzie bardzo dynamicznie rósł w przyszłości – prognozuje dr hab. Ryszard Stefański, dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorstwa EWE
Polska

Kogeneracja jest procesem technologicznym, który
polega na jednoczesnym wytwarzaniu w elektrociepłowni energii elektrycznej i ciepła użytkowego. To jedna z najbardziej wydajnych metod przetwarzania energii
pierwotnej, zapewniająca ponad 30-proc. oszczędności
w porównaniu z wytwarzaniem energii i ciepła w systemie rozdzielonym. Dodatkowo jest bardziej ekologiczna i przyczynia się do ograniczania emisji dwutlenku
węgla, dlatego wsparcie kogeneracji jest narzędziem
ekologicznej polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej.
– Mamy wiele możliwości w walce o czystsze powietrze i likwidację niskiej emisji. Trzeba zacząć od tych,
które dają największe efekty przy jak najmniejszym
nakładzie finansowym. Pierwszym z takich działań
jest wyeliminowanie węgla i innych paliw stałych jako
źródła ogrzewania w indywidualnych domach i mieszkaniach. Węgiel może zostać tylko w dużych elektrociepłowniach i elektrowniach, które mają odpowiedni
sposób filtracji spalin – podkreśla dr hab. Ryszard Stefański.
Niezbędnym elementem walki ze smogiem w Polsce powinna być rozbudowa infrastruktury, przede
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wszystkim sieci ciepłowniczych w miastach. W Polsce potencjał dla rozwoju ciepłownictwa jest wciąż
bardzo duży, ponad sto miast średniej wielkości nie
ma jeszcze elektrociepłowni, a w wielu aglomeracjach sieć ciepłownicza wymaga gruntownej modernizacji.
Tam, gdzie nie ma sieci ciepłowniczych, zastępuje
je sieć gazowa. Nadal jednak jest ona słabo rozwinięta, prawie połowa mieszkańców Polski wciąż nie ma do
niej dostępu. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem są pompy ciepła i inne technologie oparte na energii elektrycznej.
– Kolejny sposób na walkę ze smogiem jest wyeliminowanie oleju napędowego jako źródła paliw w transporcie miejskim, zwłaszcza w centrach miast. Bardzo
ważna – i niskokosztowa – jest też edukacja ekologiczna społeczeństwa. Wydaje się, że mamy tutaj olbrzymie
zaniedbania. Trzeba już od poziomu szkoły podstawowej edukować na temat smogu i sposobów walki z tym
zjawiskiem. Możemy również zadbać o to, żeby miasta
sprzątały i myły ulice, dlatego że bardzo duża część
smogu krąży w obiegu zamkniętym – opada na ulice
i wznosi się ponownie – wylicza dr hab. Ryszard Stefański.
– Ważne, aby opłacało się zużywać prąd wtedy, kiedy
na przykład mocno świeci słońce albo wieje silny wiatr.
To jest dosyć trudne, wymaga głębokiej digitalizacji,
natomiast takie rozwiązania można wprowadzić. Tutaj
olbrzymie pole do popisu mają koncerny energetyczne –
mówi dr hab. Ryszard Stefański.
Zdaniem eksperta EWE Polska biznes ma dużą rolę do
odegrania w walce ze smogiem. Przede wszystkim może
dostarczyć odpowiednią infrastrukturę, która zapewnia
kompleksowe, bezpieczne i niskoemisyjne źródła ogrzewania.
– Misją naszej firmy jest rozbudowa sieci gazowej na
terenach do tej pory niezgazyfikowanych, dostarczanie
kompleksowej usługi przedsiębiorstwom, także w oparciu o wysokosprawną kogenerację, która zastępuje węgiel i inne paliwa stałe. Pozwoli to na bardzo wysokie
redukcje zanieczyszczeń na obszarach miejskich, podmiejskich i w strefach przemysłowych – mówi dr hab.
Ryszard Stefański.
Źródło: Agencja Informacyjne Newseria Biznes

Marek Figiel
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Przemysł nie jest wolny od cyberzagrożeń
Systemy bezpieczeństwa cybernetycznego odgrywają coraz większą rolę w instalacjach przemysłowych. Linie
technologiczne w fabrykach czy zakładach produkcyjnych, które jeszcze dekadę temu uznawane były za niezagrożone,
dzisiaj stają się bezpośrednim celem ataków hakerskich. Niebezpieczne jest dla nich także złośliwe oprogramowanie.
Skutki takich ingerencji oraz nieostrożności obsługi bywają nieprzewidywalne i kosztowne, dlatego firmy inżynierskie
specjalizujące się w automatyce przemysłowej angażują się w zabezpieczenia cybernetyczne instalacji przemysłowych.

K

onieczność zachowania najwyższych standardów
bezpieczeństwa w obszarze IT nie budzi żadnych
wątpliwości. Zabezpieczamy nie tylko serwery
i komputery firmowe, ale także komputery osobiste, aby
zwykłe połączenie z bankiem nie skończyło się finansową katastrofą. Poufność danych i zabezpieczenie wszelkich informacji przed dostępem osób niepożądanych jest
podstawową kwestią. Nawet jeśli na kilka chwil zaniknie dostęp do serwera, czy strona sklepu internetowego zawiesi się, to nie jest to sytuacja krytyczna, dopóki
dane są bezpieczne. Zupełnie inaczej sprawa wygląda
w przypadku infrastruktury przemysłowej. Operational
Technology (OT), w stosunku do Information Techno-

logy (IT), ma dokładnie odwrotne priorytety – najważniejsza jest gwarancja dostępności danych, a ich bezpieczeństwo ma znaczenie drugorzędne.

Separacja nie daje gwarancji
– IT i OT to dwa odmienne cyfrowe światy, wykorzystujące te same urządzenia sieciowe i podobną infrastrukturę, jednak inaczej realizujące politykę bezpieczeństwa
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– mówi Waldemar Pakos, dyrektor ds. rozwoju biznesu
firmy ABB. – Te same komputery, systemy, przełączniki
czy routery muszą spełnić określone oczekiwania użytkowników, ale w przypadku systemów przemysłowych
najważniejszy jest niezakłócony i nieprzerwany dostęp
do danych procesu technologicznego płynących z maszyn i urządzeń. Sterowanie takim procesem nie może zostać w żaden sposób zakłócone, bo bardzo często wiąże
się to z wyłączeniem linii technologicznej i ogromnymi
stratami. Wynika to z faktu, że bezpieczeństwo instalacji
zależy od przepływu informacji pomiędzy elementami
infrastruktury a operatorem, a jeśli dane wypłyną na
zewnątrz, to zazwyczaj nie stanowi to dużego zagrożenia z punktu widzenia bezpieczeństwa procesu
technologicznego. Innym zagadnieniem w tym
przypadku jest ochrona przed zewnętrznym
atakiem hakerskim na systemy sterowania.
Okazuje się jednak, że nie tylko hakerzy
stanowią zagrożenie dla instalacji przemysłowych. Większość problemów powodowana
jest przez złośliwe oprogramowanie przenoszone przez pamięci typu stick i dyski zewnętrzne. Takim przykładem jest wirus Stuxnet, który w 2010 roku zaatakował instalację
wzbogacania uranu w Iranie, a następnie rozprzestrzenił się, infekując ok. 100 tys. komputerów na całym świecie. To był pierwszy w historii wirus dedykowany dla określonego typu
systemu sterowania instalacji przemysłowej,
który przedostał się właśnie z pamięci przenośnej nieświadomego pracownika. Sytuacja
ta udowodniła informatykom, że wydzielenie
sieci OT i fizyczne odseparowanie jej od Internetu nie jest gwarancją dla bezpieczeństwa
zasobów.
Od tego czasu media coraz częściej informują o atakach na różne instalacje przemysłowe z poważnymi skutkami, jak np. wygaszenie wielkiego pieca w Niemczech czy paraliż sieci
energetycznych na Ukrainie w roku 2015 i 2016.

Ocena r yzyka i prior ytety
Bezpieczeństwo cybernetyczne w przemyśle adaptuje typowe wytyczne i standardy dostępne dla świata IT.
Jest ich kilka, a najbardziej rozpowszechnionym w Europie jest standard IEC 62443. Nie skupia się on tylko
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na wymaganiach dotyczących sprzętu, ale również na
strukturze organizacyjnej, wytycznych dla infrastruktury, kompetencjach pracowników, audytach czy np. tak
oczywistej konieczności tworzenia zapasowych kopii
danych i ich weryfikacji. Niezwykle ważne są także uaktualnienia systemu operacyjnego, użytkowego i oprogramowania antywirusowego.

– Systemu nigdy nie uda się zabezpieczyć w stu procentach, bo zawsze może zdarzyć się skutecznie przeprowadzony atak lub całkowicie nieprzewidywalna sytuacja, ale możemy stworzyć system, który zagwarantuje
nam możliwe maksimum bezpieczeństwa – podkreśla
Waldemar Pakos. – Całe rozwiązanie musi uwzględniać nie tylko oprogramowanie,
ale także bezpieczeństwo fizyczne
maszyn i urządzeń, odpowiednie
procedury, w pełni kontrolowany
dostęp użytkowników, aktualizacje czy serwis gwarancyjny oraz
pogwarancyjny.
Pierwszym krokiem zawsze
powinna być ocena ryzyka oraz
ustanowienie priorytetów. Wskazanie, która instalacja jest dla
firmy najważniejsza z punktu
widzenia strategicznego i finansowego. Może się bowiem okazać, że koszty zabezpieczenia
wielokrotnie przekroczą potencjalne straty w przypadku ataku,
a wówczas taka inwestycja mija
się z celem. Wystarczy w takiej
sytuacji zainstalować ochronę podstawową, która wyeliminuje większość problemów, i pogodzić się ze stratami w przypadku złośliwej ingerencji. Należy również
pamiętać , że zabezpieczenia cybernetyczne nie są in-
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westycją jednorazową, ale wymagają cyklicznych audytów, analiz, poprawek i dostosowywania do nowych
warunków otoczenia.

Zatwierdzenie do pracy
Przy podejmowaniu decyzji o takim wdrożeniu trzeba
również przeprowadzić dokładną analizę infrastruktury i sprzętu. Na przykład
sterowniki PLC sprzed kilkunastu lat
nigdy nie były testowane pod kątem ataków, i najprostszy atak typu DDoS, czyli
bardzo duża liczba zapytań do sterownika, spowoduje, że zamiast prowadzić
operację sterowania, urządzenie zaczyna
zużywać zasoby CPU na odpowiadanie,
a w efekcie może się zawiesić lub wstrzymać realizacje algorytmów.
– Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej,
sterowniki produkowane przez ABB są
przygotowywane pod tym kątem już na
etapie projektowania, a prototypy są dokładnie testowane w naszych laboratoriach. Sprawdzamy, czy różnego rodzaje
ataki są w stanie przerwać ich poprawne
działanie – tłumaczy Waldemar Pakos. –
Każde nasze urządzenie, które jest wyposażone w kartę sieciową, musi przejść takie testy.
Zupełnie odrębną sprawą jest kwestia aktualizacji
systemów operacyjnych oraz oprogramowania antywirusowego. Wymagania w tym przypadku są jednoznaczne – poprawki i aktualizacje producentów muszą
być zainstalowane, ale procedura ich instalacji wygląda

zupełnie inaczej niż w przypadku komputerów biurowych czy domowych. Każda „łatka” czy aktualizacja
musi być wcześniej przetestowana w bezpiecznym środowisku, żeby nie okazało się, że przyniesie ze sobą
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jakieś nieprzewidywalne zachowanie systemu. Dopiero
zatwierdzenie do pracy w instalacjach przemysłowych

otwiera drogę do ich implementacji. W ABB wszystkie
poprawki od producentów są testowane w laboratorium
informatycznym, aktualizacje antywirusowe do 48 godzin, systemów operacyjnych do 7 dni. Szczególnym
wyzwaniem są poprawki systemowe, które wymagają restartu komputera czy serwera, trzeba bowiem
wprowadzać je bardzo ostrożnie,
ponieważ niedopuszczalna byłaby
sytuacja, gdy wszystkie komputery
lub serwery zrestartują się w tym
samym czasie.

raport
z kopii kończy się niepowodzeniem, ponieważ w zdecydowanej większość przypadków backupu nie poddaje się
testom na błędy. Testy takie, jeśli
przeprowadza się je w środowisku bezpiecznym, dają gwarancję
bezstratnego odzyskania danych.
–
Zagadnień
związanych
z cyberbezpieczeństwem przemysłowym jest bardzo dużo,
a większość z nich stanowi specjalistyczną wiedzę inżynierską –
podsumowuje Waldemar Pakos.
– Powoduje to, że kompetencje
załogi często nie są wystarczające, by odpowiednio zabezpieczyć
instalację. I choć firmy tworzą
własne zespoły bezpieczeństwa
informatycznego, to powinny
korzystać także z wiedzy eksperckiej dostawców urządzeń,
sterowników i oprogramowania.
To najlepsza i najskuteczniejsza
metoda na tworzenie systemowo
spójnych zabezpieczeń cybernetycznych.
Fot. ABB Sp. z o.o.

Sławomir Dolecki

Ekspercka wiedza
dostawców
Kolejnym krokiem w zakresie
bezpieczeństwa jest odpowiednia
archiwizacja danych, które szybko
i łatwo można przywrócić w przypadku ataku lub awarii. Doświadczenia inżynierów ABB pokazują jednak, że systematycznie co
dziesiąta próba odzyskania danych
ABB jest technologicznym liderem w sieciach energetycznych, produktach elektryfikacji, automatyce przemysłowej, robotyce i systemach napędowych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu
oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 130-letnią historię innowacji, obecnie
ABB tworzy przyszłość cyfryzacji w oparciu o dwie fundamentalne korzyści: dostarczanie energii elektrycznej
z dowolnego źródła do dowolnego punktu poboru oraz automatyzacja przemysłu od etapu pozyskania zasobów
naturalnych po gotowe wyroby. Jako sponsor tytularny Formuły E, w której startują wyłącznie sportowe samochody elektryczne, ABB przesuwa granice elektromobilności, wpływając na zrównoważoną przyszłość. Grupa
ABB zatrudnia około 147 000 pracowników w ponad 100 krajach świata.
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Bezpieczeństwo instalacji gazowych
Kołpakowe reduktory ciśnienia stanowią rodzaj regulatora, który jest zwykle stosowany w instalacjach liniowych. Nadają
się one w szczególności do zmiennych stopni poboru gazu oraz dużych przepływów przy niewielkich różnicach ciśnień.

W

ymagane ciśnienie gazu regulowane jest za
pomocą poduszki gazowej, a nie za pomocą
stalowej sprężyny. Tego typu reduktorów używa się w celu zagwarantowania najwyższego poziomu
stabilności ciśnienia. Firma WITT dostarcza wysokiej
jakości kołpakowe reduktory ciśnienia służące do dostosowywania lub redukcji ciśnienia gazów. Prezentowane
urządzenia zapewniają maksymalną kontrolę, nawet gdy
ciśnienie wlotowe spada do 1 bar powyżej ciśnienia wylotowego. Ich stałe ciśnienie wylotowe zapewnia kontrolę procesów za instalacją.

Poduszki gazowe – widoczna
różnica
Na pytania na temat zastosowania w kołpakowych
reduktorach ciśnienia poduszek gazowych odpowiada
Krzysztof Czerwiński – Dyrektor i Wiceprezes Zarządu
WITT Polska Sp. z o.o.
Marcin Żupnik: Panie Dyrektorze, dlaczego kołpakowe reduktory ciśnienia?
– Kołpakowe reduktory ciśnienia po prostu są skuteczniejsze. Sterują one ciśnieniem gazu niezwykle dobrze do
stałej wartości. Zmienne ciśnienia wlotowe lub zmienne
pobory nie są już żadnym
problemem dzięki dobrym
kołpakowym reduktorom
ciśnienia. Ciśnienie robocze zawsze pozostaje takie
samo. W wielu zastosowaniach oznacza to jasne zalety dla naszych klientów.

generuje się ją za pomocą prostej sprężyny stalowej. Siła
ze sprężyny dostarcza przeciwwagi do redukcji rzeczywistego ciśnienia do pożądanego ciśnienia roboczego.
W kołpakowych reduktorach ciśnienia, wymagana siła
przeciwdziałająca dostarczana jest przez ciśnienie gazowe. Gaz regulujący tworzy pewnego rodzaju poduszkę
gazową i naciska na przeponę, co powoduje przesunięcie tłoka w kierunku gniazda zaworu. Ciśnienie gazu regulacyjnego powoduje zatem otwarcie zaworu i podanie
dokładnie wymaganej ilości gazu do regulacji. Dzieje
się tak ponieważ ciśnienie wylotowe za gniazdem zaworu działa na przeponę przeciwnie do ciśnienia regulacyjnego. Ciśnienie regulacyjne i ciśnienie robocze tym
samym trzymają reduktor w stanie równowagi i utrzymują stałe ciśnienie robocze.
Skąd pochodzi gaz do regulowania?
– Proste modele działają z gazem regulacyjnym pobieranym z gazu wlotowego i podawanym do „kołpaku”
ponad przeponą. Stąd też nazwa tego reduktora. Zmiana ciśnienia roboczego jest nieskomplikowana. Co do
zasady, używany jest dodatkowy regulacyjny reduktor
ciśnienia sterującego. Użytkownik ustawia ciśnienie na
reduktorze kołpakowym za pomocą reduktora ciśnienia
sterującego i w ten sposób steruje wymaganym ciśnieniem roboczym.
Co sprawia, że reduktory firmy WITT różnią się od
innych?
– Po pierwsze zintegrowany pilotowy reduktor ciśnienia i kołpakowy reduktor ciśnienia w jednym zaworze.

Czy reduktory kołpakowe są lepsze niż reduktory sprężynowe?
– To zależy: jeśli mamy
stałe ciśnienie na wejściu
i zawsze tę samą ilość poboru gazu, to prawdopodobnie
można się obejść za pomocą konwencjonalnego reduktora ciśnienia. Jeśli zmienia się zużycia lub występują
wahania w dopływie gazu, kołpakowy reduktor ciśnienia
będzie oczywiście lepszym wyborem. Jednak i tu są duże
różnice ponieważ są kołpakowe reduktory ciśnienia i są
kołpakowe reduktory ciśnienia.
Jak działa kołpakowy reduktor ciśnienia?
– Ogólnie, w dowolnym reduktorze do ustawienia ciśnienia potrzebna jest siła. W konwencjonalnych typach
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Dostarczane jest niezależne od orientacji kompletne
rozwiązanie wraz z manometrami. Reduktory są w pełni
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złożone i gotowe do bezpośredniego użytku. Oznacza to
bardzo niskie koszty instalacji i konserwacji. Działanie
proporcjonalnego zaworu elektrycznego stanowi także
możliwą alternatywę dla pilotowego reduktora ciśnienia. Jest to szczególnie interesujące, jeśli kołpakowe
reduktory ciśnienia mają być sterowane za pomocą zewnętrznego systemu.
Czy istnieją jeszcze inne różnice?
– Pomiar ciśnienia roboczego za pośrednictwem tak
zwanej „pilotowej rurki sterującej” na wyjściu reduktora ciśnienia, a nie na gnieździe zaworu. Innymi słowy,
robimy to dokładnie w miejscu kluczowym dla poprawnej pracy reduktora ciśnienia. Ponadto projekt zrównoważonego gniazda zaworu, w tym przepadku gniazdo
zaworu równoważone jest z obu stron przez ciśnienie
wsteczne. Fluktuacje ciśnienia w górę nie mają wpływu na reduktor. Inne różnice: w przeciwieństwie do
innych reduktorów kołpakowych, przepony kołpaków
WITT’a nie są umiejscowione bezpośrednio na gnieździe zaworu. Zamiast tego, ruch tłoka przenoszony jest
przez specjalną płytkę przeponową. Umożliwia to bardzo dokładną regulację ciśnienia.
W jaki sposób różnice te są dostrzegalne dla użytkownika?
– W przypadku innych reduktorów ciśnienia zwykle
krzywa ciśnienia wylotowego opada, oznacza to, że im
więcej pobieramy gazu tym niższe jest dostępne ciśnienie. Nasza krzywa praktycznie stanowi linię prostą, nie
zmienia się w całym możliwym zakresie poboru gazu.
Nie są konieczne żadne poprawki w nastawianiu ciśnienia. Kołpakowe reduktory ciśnienia firmy Witt reagują również wyjątkowo szybko na zmiany w ciśnienia
w układzie. Zatem fluktuacje ciśnienia roboczego mające miejsce przy zmianach ciśnienia wlotowego nie mają
tutaj miejsca. Także w tym przypadku reduktory różnią
się od konkurencji. Reduktory firmy WITT posiadają
mniejszy spadek ciśnienia niż ma to miejsce u konkurencji. Możemy także dokładnie sterować różnicą ciśnienia
między ciśnieniem za i przed zaworem z dokładnością
do jednego bara.
Proszę o przykład zastosowania kołpakowych reduktorów ciśnienia.
– Reduktory firmy WITT używane są w układach CO2
dostarczających gazy osłonowe do spawania. Świetnie
radzą sobie z dużymi fluktuacjami w zużyciu w zależności od tego, ile punktów poboru jest w użyciu w danym
momencie. Dzięki kołpakowym reduktorom firmy Witt
ciśnienie robocze pozostaje stabilne. Reduktory te są
także używane przez przemysłowych dostawców gazów
przy wysokim ciśnieniu, na przykład za trailerem, zbiornikiem lub wiązką butli. Niska strata ciśnienia reduktora umożliwia w tym przypadku możliwie jak najlepsze opróżnienie zbiornika tym samym redukując koszty
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logistyczne. Reduktory kołpakowe nadają się także do
dostawy gazu do zastosowań spożywczych lub gazu do
przepłukiwania w przemyśle chemicznym. Są one również instalowane na wielu innych maszynach np. do
poprawnego dozowania gazu na maszynach do cięcia
gazowego. Sterowanie korzysta w tym przypadku z elektrycznych zaworów proporcjonalnych. Cechą specjalną
jest możliwość użycia reduktorów kołpakowych za wyjściem parowników zbiorników kriogenicznych.
Zbiorniki kriogeniczne są używane w tym zastosowaniu jako zasilanie awaryjne do generatorów gazu wymagających 24-godzinnej dostępności. Wysoka precyzja

reduktorów firmy Witt pozwala na niezwłoczną odpowiedź na spadek wydajności zasilania generatora kriogenicznego. Rozwiązanie mechaniczne od firmy WITT
zastępuje poprzednie standardowe rozwiązanie, które
polegało na skomplikowanym i kosztownym układzie
przekaźników, zaworów sterujących ciśnieniem, modułów alarmowych i innych komponentów. To prawdziwa
oszczędność dla użytkownika.

Ciśnienie gazu: stałe
Dzięki nowemu kołpakowemu regulatorowi ciśnienia zwrotnego „BPR2”, niemiecki producent systemów gazowych WITT po raz kolejny demonstruje
swój profesjonalizm, poszerzając ofertę sprzętu do
kontroli ciśnienia.
Ten zawór utrzymania ciśnienia utrzymuje stałe ciśnienie gazów w procesach, elementach systemów lub
zbiornikach. Z technicznego punktu widzenia, regulatory ciśnienia zwrotnego sterują wysokością ciśnienia na
wlocie, otwierając się tylko tyle, aby utrzymać żądane
ciśnienie wlotowe. W przeciwieństwie do systemów
sprężynowych, nowe rozwiązanie od specjalistów z firmy WITT steruje ciśnieniem gazu za pomocą kołpakowej membrany.
Ten kołpakowy układ ciśnieniowy zapewnia bardzo
wysoką precyzję regulacji. Niezależnie od objętości lub
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Gaz
fluktuacji przepływu gazu, ciśnienie pozostaje stałe –
dotyczy to całego zakresu wydajności urządzenia.
Typowe zastosowanie to regulacja poduszek gazowych w zbiornikach. Kontrola nadmiernego ciśnienia
steruje otwarciem reduktora, gdy tylko ciśnienie zasilające osiągnie ustaloną wartość. Gaz jest wydmuchiwany w kontrolowany sposób w miarę wzrastania
ciśnienia, ciśnienie w zbiorniku jest utrzymywane na
stałym poziomie. Tym sposobem, „BPR2” skutecznie
zapobiega również niebezpiecznemu nadmiernemu ciśnieniu.
Szybka i precyzyjna kontrola ciśnienia to kluczowy
czynnik dla operacyjności i jakości każdego systemu
procesowego, a firma WITT wraz z BPR2 oferuje kolejne rozwiązania w tym zakresie. Nowe urządzenie
nadaje się do prawie wszystkich gazów technicznych,
włącznie z tlenem, w zakresie między 0,5 bar a 20
bar. Instalacja może odbywać się w każdej orientacji. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatury, między –30°C a +50°C, urządzenie nadaje się do wielu
zastosowań.
To nowe urządzenie o wysokiej precyzji spełnia
wszelkie wymagane normy, może również być stosowane z strefach ATEX oraz nadaje się do kontaktu z żywnością.
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również możliwe. Model 737 LE-HD/S doskonale pasuje do instalacji na rurociągach lub do zastosowania
jako reduktor ciśnienia w centralnym źródle zasilania
wg DIN EN ISO 7291.
Zestaw równoprężnego reduktora ciśnienia składający
się z reduktora ciśnienia sterującego, reduktora równoprężnego, manometrów oraz armatury przyłączeniowej,
jest również zgodny z wymaganiami rozporządzenia
dotyczącego substancji niebezpiecznych nr M034-2 wydanej przez Zrzeszenie Zapewniające Ubezpieczenie od
Odpowiedzialności Pracodawców. Publikacja ta określa
materiały odpowiednie do operowania tlenem.
Równoprężne reduktory ciśnienia marki WITT zapewniają niedoścignioną precyzję kontroli ciśnienia. Wśród
ich licznych zastosowań można wymienić systemy mieszania gazów oraz systemy zasilające piece lub palniki
gazowe. Generują one stałe ciśnienie robocze, kompensując wahania w ciśnieniu zasilania gazem i zmieniające

Bezpieczeństwo wypalania
tlenu do 200 barów
Udowodniono podczas testów, że równoprężny reduktor ciśnienia 737LE-HD/S produkcji WITT zapewnia bezpieczne wypalanie tlenu do ciśnienia rzędu 200 barów.
Fakt ten został potwierdzony badaniami przeprowadzonymi przez Niemiecki Federalny Urząd Badania
i Kontroli Materiałów (BAM). Eksperci ds. bezpieczeństwa zalecają ten rodzaj badań zewnętrznych, jakie przeprowadza BAM, ponieważ weryfikują one dane
producenta stosując obiektywne metody badawcze.
– Użytkownicy naszych równoprężnych reduktorów
ciśnienia mają zagwarantowany maksymalnym poziom
bezpieczeństwa jak również operacyjności – wyjaśnia
Andrew Smart, Dyrektor Działu Sprzedaży Urządzeń
Zabezpieczających w Instalacjach Gazowych firmy
WITT.
Tlen jest uznawany, podczas stosowania z równoprężnymi reduktorami ciśnienia jako niebezpieczny, z uwagi
na ryzyko wypalania wynikające z samozapłonu w warunkach wysokiego ciśnienia. W celu rozwiązania tego
problemu, firma Witt rozwinęła serię 737LE-HD/S.
Poza tlenem, ten wysokowydajny regulator ciśnienia
może być stosowany dla innych gazów technicznych.
Maksymalne ciśnienie na wejściu dla tlenu wynosi
200 barów, przy zakresie regulacji ciśnienia wylotowego
wynoszącego od 0,5 do 60 barów. Przy zastosowaniach
dla innych gazów ciśnienie wejściowe do 300 barów jest

30
2019 OK.indd 30

się natężenia przepływu. Działanie to pozwala na maksymalną kontrolę procesu końcowego.
WITT to jeden z wiodących światowych producentów
w tym zakresie. Jego rozległe portfolio produktów obejmuje armaturę bezpieczeństwa stosowaną przy gazach.
Wśród nich znajdują się mieszalniki gazów, analizatory
gazów, systemy wykrywania nieszczelności opakowań
oraz elementy procesów przemysłowych.
Osoba kontaktowa w sprawie szczegółowych
pytań:
Krzysztof Czerwiński
Dyrektor Spółki, Wiceprezes Zarządu
WITT Polska Sp. z o.o.
ul. Bulwar Dedala 16a
54-130 Wrocław
tel. 71 352 28 56, faks 71 351 31 13
witt-polska@wittgas.com
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Armatura i aparatura przemysłowa
W Polsce działa bardzo wiele firm zajmujących się produkcją i dystrybucją armatury i aparatury przemysłowej. Rynek ten
jest jednocześnie bardzo silnie podzielony pomiędzy wielu graczy, których oferta w dużej mierze pokrywa się ze sobą,
a kluczowe jego cechy to specjalizacja branżowa i duża różnorodność oferowanych produktów.

A

rmatura przemysłowa znajduje zastosowanie praktycznie we wszystkich kategoriach przemysłu. Do
największych zalicza się przemysł wodny (wody
pitnej i technologicznej), kanalizacyjny, spożywczy,
ciepłownictwo, gazownictwo, petrochemię, chemię,
energetykę, hutnictwo i górnictwo. Podobnie przemysł
wydobywczy, oczyszczalnie ścieków, farmaceutyczny,
browarniczy, celulozowo-papierniczy, stoczniowy i budownictwo wielkopowierzchniowe (centra handlowe, hipermarkety, biurowce i duże budynki mieszkalne), instalacje chłodnictwa i klimatyzacji oraz innych związanych
z transportem mediów ciekłych, gazowych, stałych.
W kraju działa łącznie kilkaset firm, które zajmują się
sprzedażą tego typu urządzeń. W ich ofercie znajdują się
produkty praktycznie wszystkich wiodących światowych
wytwórców. Popularne są m.in. wyroby niemieckie i włoskie, ale rodzimi producenci także mają istotny udział

1–2/2019
2019 OK.indd 31

w rynku. Ponadto pojawiają się urządzenia sprowadzane
z Chin, chociaż produkty te są tutaj w mniejszości.
Polscy dystrybutorzy oferują oprócz armatury także inne
elementy instalacji przemysłowych – począwszy od węży,
a kończąc na takich podzespołach jak przepływomierze,
osadniki, filtry, termometry, obejmy i inne. Wynika to poniekąd z faktu, że większość dostawców stara się oprócz
sprzedaży prowadzić także wdrożenia, a nawet usługi
serwisowe i szkolenia z zakresu obsługi oraz konserwacji instalacji. W tym celu gromadzą oni różnego rodzaju
elementy mechaniczne, które są konieczne w instalacjach
wykorzystywanych w obsługiwanym sektorze przemysłu.

Armatura
Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o stosowanie armatury jest zdecydowanie branża wodno – kanalizacyj-
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na, następnie ciepłownictwo a potem szeroko rozumiana
ochrona środowiska. Najpowszechniejszym elementem
armatury są zawory, które otwierają i zamykają przepływ medium, a także sterują natężeniem przepływu.
Do tego dochodzi osprzęt armaturowy jak kolana, łuki,

kołnierze, trójniki, redukcje stalowe, dennice, uszczelki,
mufki czy króćce.
Zawory
Ze względu na przeznaczenie zawory klasyfikuje się
je jako: zaporowe – służące do odcinania przepływu
czynnika roboczego, regulacyjne – służące do regulacji
ilości przepływającego czynnika, bezpieczeństwa oraz
zwrotne i kulowe. Zawory mogą być przeznaczone do
wody, powietrza, gazów, kwasów, czynników agresywnych chemicznie, ścieków przemysłowych oraz wielu
innych czynników, w zależności od rodzaju zaworu oraz
materiału z jakiego został wykonany. W małej ilości zastosowań mamy do czynienia z urządzeniami dla pulpy,
substancji sypkich, klejących i zasychających.
Najczęściej instalowanymi w zakładach przemysłowych są zawory zaporowe i zwrotne (grzybkowe, klapowe, kulowe i płytkowe), a ich głównym przeznaczeniem jest funkcja regulacyjna i zaporowa oraz dławienie
i zwrot. W mniejszej ilości zastosowań bierze się pod
uwagę funkcje zaporowo-zwrotne i bezpieczeństwo.
Dość rozpowszechnionym rodzajem zaworów są zawo-
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ry regulacyjne, redukcyjne, bezpieczeństwa, gniazdowe,
elektromagnetyczne i membranowe. Duży udział w rynku mają także zasuwy, przepustnice, kurki, odwadniacze, osuszacze, osadniki, zastawki, klapy zwrotne z tłumikiem hydraulicznym i separatory.
Czym jest armatura przemysłowa w ogólnym zakresie? To różnorodne maszyny, urządzenia oraz aparaty
wykorzystywane nie tylko w procesach przemysłowych,
ale i usługach oraz w życiu codziennym. Przy doborze
armatury przemysłowej warto stawiać na doświadczenie producentów, obsługę klientów z całego świata oraz
bardzo wysoki poziom usług, jak i dostęp do wyjątkowo
szerokiej oferty asortymentowej.
Przemysł to główna branża, w której zastosowanie ma
właśnie armatura. W kotłowniach parowych i termoolejowych, jak również przy wspomaganiu działania instalacji
chłodniczych czy grzewczych – w tych miejscach najczęściej wykorzystuje się armaturę przemysłową, stworzoną
głównie do wytwarzania ciepła. Zastosowanie specjalistycznych urządzeń wykorzystuje się także w przemyśle
mleczarskim, mięsnym, petrochemicznym, spożywczym,
ale również w stoczniowym czy drzewnym. Zauważyć
więc można, jak szerokie i różnorodne zastosowanie armatury obserwować można w otaczającej nas rzeczywistości.
Wśród produktów z branży armatury oczywiście największą popularnością cieszą się różnorodne zawory,
w tym choćby parowe, regulacyjne czy bezpieczeństwa.
Dużym zainteresowaniem wśród kupujących inwestorów
cieszy się również armatura odwadniająca, na czele z różnego typu odwadniaczami. Wszystkie z urządzeń mają
niezwykle duży wpływ na poprawę jakości codziennego
funkcjonowania przemysłu w ogólnym zarysie.
Zasuwy
Zasuwy są to urządzenia przeznaczone do odcinania przepływu wody, powietrza, pary, gazów, cieczy,
mediów ropopochodnych oraz czynników chemicznie
agresywnych. Stosowane są w instalacjach przemysłowych w energetyce i ciepłownictwie, w przemyśle
chemicznym, górniczym itp. Mogą być instalowane na
dwa różne sposoby, w sposób poziomy w pozycji leżącej lub pionowo. Zasuwy mogą być wykonane z żeliwa,
staliwa, stali kwasoodpornej i innych podobnych materiałów. Pracują wyłącznie w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia Zasuwy standardowo wykonuje się
z kółkiem ręcznym. Istnieją różne rodzaje zasuw, m.in.
klinowe, nożowe, wysokociśnieniowe. Blisko 75% dostawców armatury posiada w swojej ofercie zasuwy
klinowe i nożowe. Część z nich to zasuwy dla gazu
ziemnego. Popularne zasuwy to także elastomerowe,
gorącego dmuchu i okularowe.
Przepustnice
Przepustnice zaporowe służą do odcinania przepływu
wody oraz innych czynników. Przystosowane są do montowania na rurociągach poziomych, pionowych i skośnych.
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Wyposażone są zależnie od średnicy w napęd ręczny, przekładnię ślimakową z kółkiem, napęd elektromechaniczny lub pneumatyczny. Na rynku przepustnic najczęściej
spotykane (w ponad połowie zastosowań) są urządzenia
mimośrodowe, a w mniejszej skali (po ok. kilkanaście %)
podwójniemimośrodowe i potrójniemimośrodowe.
Kurki manometryczne stosowane są jako elementy oddzielające urządzenia pomiarowe podczas pomiaru mediów ciekłych i gazowych. Kurki wykorzystuje się także
do przedłużenia żywotności ciśnieniomierzy zainstalowanych w środowiskach o ciśnieniu ciągle pulsującym.
Zawory manometryczne znajdują zastosowanie głównie
w sektorze chemicznym, petrochemicznym, energetycznym i morskim, a także przy budowie maszyn. Zawór
manometryczny ochrania urządzenie pomiarowe przed
skokami i pulsacjami ciśnienia danego medium.
Zawory wykonane ze stali nierdzewnej stosowane
są do mediów i środowisk agresywnych. Używa się
ich głównie do gazów i mediów ciekłych, których nie
można uznać za lepkie i krystalizujące, a także do pracy w środowisku typowo agresywnym. Produkty te są
niezbędne w przetwórstwie ropy i gazu, przemyśle petrochemicznym i chemicznym, produkcji energii elektrycznej, technologii wodnej i ściekowej. Rurki syfonowe umożliwiają ochronę urządzeń przed pulsacjami
medium i wysokimi temperaturami, a także chłodzenie
cieczy, gazów i pary przy pomiarze ciśnienia. Montaż
rurek syfonowych następuje bezpośrednio z urządzeniem pomiarowym lub poniżej zaworu odcinającego
(zastosowanie kurka manometrycznego lub zaworu).
W układach elastycznych opaski, obejmy i tuleje zaciskowe mocują końcówki do węży. Inne rodzaje obejm
i uchwytów służą do montażu rur i węży do konstrukcji.
Większość tych elementów armatury przemysłowej pracuje pod ciśnieniem i w bezpośrednim kontakcie z medium, podlega obciążeniom mechanicznym i cieplnym
oraz narażone jest na korozję i zewnętrzne warunki eksploatacji instalacji.
Armatura przemysłowa obejmuje przede wszystkim
elementy przeznaczone do pracy przy ciśnieniach do
kilkudziesięciu barów. Armatura najczęściej funkcjonuje jak już pisaliśmy jako osłona zaporowa, ale w wielu
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fabrykach również reguluje pracę. Elementy armatury
przemysłowej wykonywane są m.in.: ze stali węglowej,
nierdzewnej, mosiądzu, polipropylenu i innych materiałów, wyposażone w różne rodzaje uszczelnień.
Zakup armatury przemysłowej do naszego przedsiębiorstwa to decyzja na lata. Zależy nam na tym, by
wszystkie elementy pozostały jak najdłużej sprawne,

a dodatkowo chcemy mieć dostęp do części zamiennych.
Projektant powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim funkcjonalność, ale nie powinien też zapominać
o następstwach eksploatacji armatury. Całość powinna
być zaprojektowana w taki sposób, by instalację można
było łatwo skonstruować, prawidłowo użytkować i wraz
z upływem czasu rewitalizować. Wybierając armaturę
przemysłową powinniśmy się kierować gwarancją jakości, którą zapewniają stosowne certyfikaty.
Armatura przemysłowa musi posiadać certyfikaty jakości wymagane w Unii Europejskiej, które wskazują
na bezpieczeństwo użytkowania. Powinniśmy oczekiwać od naszego dostawcy, że dostarczy nam również
własną dokumentację projektową, która będzie stanowiła instrukcję montażu poszczególnych komponentów.
Po ich scaleniu, możemy oczekiwać przeprowadzenia
testów, po których otrzymamy raporty potwierdzające
sprawność instalacji. Nigdy nie warto kierować się detalicznymi cenami jednostkowymi, ponieważ te mogą
wprowadzić nas w błąd. Nawet jeżeli mamy już solidne
doświadczenie w branży, w której działamy, warto zapoznać się z wkraczającymi na rynek nowościami.
Kompleksowa obsługa doboru i sprzedaży armatury
obejmuje:
przeprowadzenie analizy potrzeb,
audyt instalacji pod kątem bezpieczeństwa procesowego,
weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem poprawności doboru urządzeń,
dobór zabezpieczenia ciśnieniowego spełniające wymogi prawa i prowadzonego procesu,
rozwiązania dla trudnych przypadków technologicznych,
optymalizację współczynnika jakości do ceny dla
wskazanego zakresu dostaw,
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dostarczenie armatury,
wykonanie montażu lub nadzór nad montażem armatury przemysłowej,

w razie konieczności dostarczenie systemu detekcji
oraz systemów uziemiających,

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Podobnie jak w wielu innych branżach, w instalacjach
coraz częściej stawia się na rozwiązania modułowe. Elementy projektowane i produkowane są w taki sposób, by
były ze sobą kompatybilne. Nowoczesny dostawca to nie
tylko osoba, która prowadzi sprzedaż. To zespół osób,
które udzielają wsparcia technicznego oraz świadczą
usługi posprzedażowe. Należą do nich regularne kontrole
oraz serwis. Powinniśmy również zostać poinformowani
o tym, jaki będzie rzeczywisty koszt użytkowania instalacji, który związany jest z koniecznością zakupu części
zamiennych wymaganych w czasie eksploatacji.

Automatyka
Zapotrzebowanie na rozwiązania oferowane przez automatykę przemysłową, a ponadto rosnące koszty energii
i większa świadomość korzyści związanych z wykorzystywaniem napędów elektrycznych – to wszystko wpływa
na wzrost rozpowszechnienia tej technologii w Europie
– Rozwiązania automatyki przemysłowej pomagają
w optymalizacji procesów produkcji, poprawiają wy-
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dajność zakładu i wpływają na redukcję kosztów operacyjnych – wyjaśnia Marina Osipova, analityk z warszawskiego oddziału Frost & Sullivan. – Napędy AC
i serwomotory są kluczowymi elementami zaawansowanych maszyn, które pomagają użytkownikom końcowym
w osiągnięciu wyżej wymienionych celów i utrzymaniu
konkurencyjności w skali globalnej.
Serwomotory i napędy AC maksymalizują efektywność kosztową produkcji i zmniejszają koszty operacyjne procesów przemysłowych. Te typy napędów
wykorzystywane są w aplikacjach o różnych częstotliwościach i wykazują doskonałą wydajność energetyczną. Wspomniane wcześniej rosnące koszty energii
sprawiają, że użytkownicy końcowi są zmuszeni do
zwiększania swojej efektywności energetycznej. A to
z kolei zwiększa zainteresowanie napędami elektrycznymi, które pomagają osiągnąć większą wydajność.
– W Europie Wschodniej wykorzystywanie napędów
elektrycznych jest postrzegane jako jedna z najlepszych
metod oszczędzania energii – wyjaśnia Osipova. – Zastosowanie zaawansowanych napędów elektrycznych
umożliwia potencjalne zredukowanie konsumpcji energii o 25-50%.
Adam Dąbrowski

Źródlo: Armakom, Grupa Wolff, Frost & Sullivan, Mowta, Polyco,
Tubes International, Utrzymanie Ruchu, budownictwob2b.pl

• szeroka oferta złączek, zaworów
kulowych, iglicowych i zbloczy
• wysoka jakość potwierdzona atestami
DNV, SAIPEM, TÜV
• atesty zgodności (wymienialności)
z Parker i Swagelok
• nowoczesny zautomatyzowany park
maszynowy
• k onkurencyjne ceny

Dystrybutor:
Warszawa, ul. Kądziołeczki 47/1
tel: 22 816 53 73
polyco@polyco.com.pl
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Detekcja i wykrywanie gazów
W naszym kraju istnieje kilkadziesiąt aktów prawnych regulujących stosowanie urządzeń do wykrywania i pomiaru
stężeń gazów toksycznych i wybuchowych. Jedne z ważniejszych to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

P

onadto istnieją również przepisy i instrukcje branżowe określające zasady stosowania urządzeń do
wykrywania i pomiaru stężeń gazów. Zgodnie
z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi systemy detekcji gazów powinny być stosowane wszędzie
tam gdzie istnieje możliwość ulatniania się gazów toksycznych i wybuchowych. Zadaniem tego typu rozwiązań jest ochrona mienia, zdrowia i życia człowieka.

Detekcja i monitoring gazów
Obecnie odbiorca takich rozwiązań dysponuje szeroką ofertą rynkową w zakresie projektowania, produkcji
i zakupu nowoczesnych i ekonomicznych urządzeń oraz
systemów do wykrywania i monitoringu gazów palnych
i toksycznych oraz poziomu tlenu. Tego typu aparaty,
urządzenia i systemy znajdują zastosowanie w ochronie osobistej, monitoringu maszyn, urządzeń i obiektów
oraz w ochronie środowiska. Powszechnie są stosowane m.in. w przemyśle petrochemicznym, chemicznym,
gazowniczym, energetycznym, ciepłowniczym, metalurgicznym, na statkach, w firmach wodociągowych i kanalizacyjnych, straży pożarnej, firmach budowlanych
i innych miejscach, gdzie istnieje zagrożenie pojawienia
się wycieków gazu, par toksycznych lub wybuchowych
oraz braku tlenu.

Na szkodliwe substancje (w tym toksyczne gazy) i to
w dużym stężeniu są narażeni pracownicy przemysłu
chemicznego, zwłaszcza w trakcie możliwych awarii
instalacji. Zanieczyszczenia gazowe w miejscu pracy

36
2019 OK.indd 36

są ubocznym skutkiem wielu przemysłowych procesów technologicznych. Trujące gazy (metan, siarkowodór), niebezpieczne dla pracowników, powstają także
w oczyszczalniach ścieków. Toksyczne gazy mogą pojawić się również w studzienkach kanalizacyjnych.

Ochrona osobista
Podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi, w warunkach wycieków i zwiększania stężenia w powietrzu
gazów toksycznych, trujących i wybuchowych oraz par,
pracownicy muszą współcześnie stawiać czoła coraz to
większej ilości rozmaitym wyzwaniom. Powodem takiego stanu rzeczy jest zarówno postępujące uprzemysłowienie kraju, coraz większe znaczenie w zakładach
przemysłowych zagadnień związanych z utrzymaniem
ruchu oraz regulacje prawne. Dlatego też, gdy w powietrzu obecne może być potencjalne zagrożenie, niezbędne są niezawodne technologie pomiarowe i ochronne
oraz rzetelna wiedza na ich temat.
Detektory jednogazowe wyświetlają stężenie gazów
w czasie rzeczywistym oraz bezpiecznie i dokładnie
przechowują historię rejestracji danych. Detektory
gazów posiadają bardzo przydatne funkcje dla każdego użytkownika jak jasno świecące listwy alarmowe,
wewnętrzny alarm wibracyjny przydatny w miejscach
o dużym nasileniu hałasu, odporność na
wstrząsy czy funkcja pełnego autotestu czujników, stanu naładowania baterii, ciągłości
obwodów elektrycznych i alarmów dźwiękowych/wizualnych po uruchomieniu urządzenia. Cechą charakterystyczną detektorów gazów jest ciągłe testowanie czujników o dużej
niezawodności i praca bez przestojów, które
mogłyby narazić na nagromadzenie się w powietrzu szkodliwych substancji.
Detektory jednogazowe skierowane są do
wykrywania jednego z czterech szkodliwych
gazów: tlenu, tlenku węgla, tlenku siarki lub
siarkowodoru. Duże nagromadzenie tych gazów w powietrzu jest niebezpieczne dla zdrowia lub życia.
Detektory wielogazowe swoje zastosowanie znajdują w takich branżach jak: wodociągi i kanalizacja, straż pożarna, rafinerie, górnictwo
czy przemysł. Alarmują, gdy w otoczeniu poziom niebezpiecznych gazów (m.in. gazów palnych, oparów,
CO, H2S, NO2, SO2) osiągnie poziom zagrażający zdro-
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wiu i życiu. Detektory zdają egzamin jako urządzenia
ostrzegawcze przed wybuchem w środowisku pracy.
Nowoczesne detektory gazów są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przebywających w obiektach przemysłowych. Stąd też warto zwrócić
uwagę na tzw. eksplozymetry przeznaczone
do ochrony osobistej pracowników przebywających w rejonach zagrożonych wybuchem. Istotną rolę odgrywają również
tlenomierze informujące o możliwości wystąpienia gazów wypierających tlen. Dzięki
cyfrowemu odczytowi koncentracji tlenu
możliwa jest natychmiastowa ocena stopnia
zagrożenia, przekroczeniu dopuszczalnych
stanów informuje sygnalizacja optyczna
i akustyczna. W warunkach przemysłowych
z pewnością przydadzą się toksymetry, czyli urządzenia przeznaczone do wykrywania
mediów toksycznych. Przenośne urządzenia
stanowią dużą gamę mierników, których zadaniem jest ochrona osobista użytkownika
w zależności od założonych funkcji przed
jednym lub wieloma zagrożeniami.
Eksplozymetry są to mierniki przeznaczone są do
ochrony osobistej pracowników przebywających
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w obszarach
zagrożonych obecnością gazów wypierających tlen takich jak np. studzienki, kanały, cysterny i inne. Umożliwiają natychmiastową ocenę stopnia zagrożenia wybuchem.
Tlenomierze natomiast stanowią przenośne mierniki
tlenu przeznaczone są do ochrony osobistej pracowników przebywających w przestrzeniach zagrożonych
obecnością gazów wypierających tlen takich jak np. studzienki, kanały, oczyszczalnie ścieków, cysterny i inne.
Z kolei toksykometry są to mierniki przeznaczone
są do ochrony osobistej pracowników przebywających
w przestrzeniach zagrożonych obecnością toksycznych
np.: H2S, Cl2, NH3, SO2, PH3 itp.
Cechy funkcjonalne tego typu urządzeń stanowią pomiar gazów, cyfrowy odczyt pomiaru, selektywne sensory gazów oraz optyczno – akustyczna sygnalizacja
stanów alarmowych,
Mierniki wielogazowe są przyrządami przeznaczonymi są do pomiaru kilku różnych czynników w zestawieniu: gaz wybuchowy, tlen, gaz toksyczny. Dzięki
zastosowaniu sterownika mikroprocesorowego możliwe
są różne konfiguracje pracy, począwszy od przyrządu
jednogazowego do przyrządu kilkugazowego.
Detekcyjne urządzenia służące do ochrony osobistej
łączą jakość i precyzję pomiarów z ergonomią. Oferowane są jako jedno – lub wielogazowe przenośne mierniki gazów. Z reguły mają czytelny wyświetlacz i inne
przydatne funkcje, m.in.:
sygnalizację akustyczno-optyczną przekroczeń zadanych progów alarmowych na mierzone media,
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pamięć danych cząstkowych pomiarów oraz zdarzeń,

takich jak przekroczenie progów alarmowych, zapis
może zawierać wartość, datę oraz godzinę,
rejestrację danych na komputerze za pośrednictwem

łącza optycznego w podczerwieni (IR), – bateryjne
zasilanie, umożliwiające wielogodzinną pracę, ładowarki, w opcji dodatkowej także ładowarkę samochodową.

Systemy detekcji gazów
Kluczową częścią planu bezpieczeństwa zakładu jest
stosowanie urządzeń wczesnego wykrywania i ostrzegania o powstałym zagrożeniu, np. odpowiedniego i niezawodnego systemu detekcji gazu i płomienia, który
pozwoli uzyskać dodatkowy czas na podjęcie działań
naprawczych (np. opanowanie wycieku) lub zabezpieczających miejsce zdarzenia.
Stacjonarne systemy detekcji gazu i płomienia mają
za zadanie zainicjowanie alarmu i ostrzeżenie personelu
obiektu o istniejącym zagrożeniu (jego rodzaju, miejscu
występowania i skali). Dlatego ważne jest prawidłowe
zaprojektowanie takiego systemu, by zapewniał on odpowiedni poziom ochrony, proporcjonalny do poziomu
ryzyka i dostępnych zasobów.
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Na tym etapie należy uwagę na trzy główne kategorie
obszarów niebezpiecznych:
1. Potencjalne miejsca wycieku gazu
Są to miejsca, w których gazy niebezpieczne mogą
zostać uwolnione, np. w obrębie zaworów, połączeń zaciskowych, instalacji rozdzielających media itp.
2. Potencjalne miejsca oddziaływania
Obszarem są miejsca, w których gazy niebezpieczne
mogą zagrozić zdrowiu lub życiu personelu albo uszkodzić mienie lub instalację, np. obszary o dużym zaludnieniu, miejsca o ograniczonej przestrzeni, kanały, klatki schodowe, niskie korytarze, wiaty oraz środowisko
przemysłowe usytuowane w pobliżu.
3. Potencjalne obszary, w których gaz może
ulec zapłonowi i wywołać pożar
Obszarem są miejsca, w których uwolniony gaz
może występować w warunkach atmosferycznych ze
źródłem zapłonu, tworząc tym samym atmosferę wybuchową. Potencjalnie niebezpieczne gazy i pary mogą
wystąpić wszędzie – właśnie dlatego systemy detekcji
gazowej są niezbędną częścią sprzętu bezpieczeństwa
w wielu zakładach pracy i fabrykach. Instalacja takich
systemów to złożony proces obejmujący wiele różnych
parametrów.
Należy na etapie projektowania systemu uważnie skoordynować dane chemiczne i fizyczne, możliwości techniczne, wymagania prawne i oczywiście – wszystkie
procesy operacyjne. Tylko wtedy spodziewać się można
maksymalnie niezawodnego ostrzegania.
Systemy stacjonarne działają w sposób ciągły, niezależnie od postępowania pracowników. Przekroczenie ustalonych stężeń sygnalizowane jest akustycznie
i optycznie, mogą być automatycznie aktywowane systemy ograniczające groźbę zatrucia (np. intensywna
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wentylacja, odcięcie dopływu czynnika toksycznego
lub wstrzymanie procesu technologicznego). Dodatkowo, sygnał alarmu może być przekazywany do służb lub
osób zobowiązanych sprawdzić jego przyczynę. Wskazania systemu mogą być w sposób ciągły archiwizowane, co daje obraz warunków na stanowiskach pracy.
Aby stacjonarny system detekcji gazów pracował prawidłowo muszą być spełnione cztery podstawowe warunki:
1. Właściwy dobór urządzeń, uwzględniający
warunki panujące w monitorowanym
obiekcie oraz potrzeby użytkowników
Należy uwzględnić temperaturę, wilgotność, obecność gazów zakłócających pomiar, zakres pomiarowy,
sposób wizualizacji i archiwizacji wyników, konieczność sterowania urządzeniami wykonawczymi, konieczność stosowania zasilania awaryjnego. Bardzo istotne
jest właściwe ustalenie progów alarmowych. Powinny
być na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo – zbyt
nisko ustawione mogą wywoływać niepotrzebne alarmy i mogą zakłócać funkcjonowania monitorowanego
obiektu.
2. Właściwy wybór miejsc instalowania
detektorów
Detektory wykrywają gaz w miejscu zainstalowania.
Należy wybrać miejsca najbardziej prawdopodobnego
gromadzenia się gazu i powstania zagrożenia. Trzeba
uwzględnić ciężar właściwy gazu, ruch powietrza w monitorowanej strefie, lokalizację otworów wywiewnych
i nawiewnych. Bardzo istotne jest zapewnienie łatwego
dostępu do urządzeń.
3. Prawidłowe wykonanie instalacji systemu
Urządzenia muszą być prawidłowo, zgodnie z instrukcją połączone przy użyciu właściwych materiałów
instalacyjnych, instalacja i okablowanie winno być wykonane
starannie, zgodnie z przepisami
i obowiązującymi zasadami.
4. Prawidłowa, zgodna
z instrukcją i zdrowym
rozsądkiem eksploatacja
systemu
Dla prawidłowego działania
systemu niezbędne jest przestrzeganie zasad określonych
w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie przestrzegać terminów
kalibracji detektorów, terminów
kontroli pracy systemów, terminów wymiany akumulatorów.
Kontrole powinny być przeprowadzane zgodnie z instrukcją
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a kalibracja wykonywana przez uprawnione laboratoria
w warunkach określonych przez producenta.
Stacjonarne systemy detekcji pozwalają odpowiednio
wcześnie wykryć obecność wybuchowych i toksycznych gazów i par w powietrzu oraz ostrzec o powstałym
zagrożeniu. Prawidłowo zaprojektowane i montowanie
tego typu systemy wykryją i ostrzegą o nadmiernym
stężeniu takich gazów jak dwutlenek węgla, metan czy
LPG, w znaczący sposób zwiększając bezpieczeństwo
ludzi i ochronę mienia.
Każdy system składa się z detektora gazu oraz centrali sterującej, połączonej z sygnalizatorami ostrzegawczymi, wentylatorami, zaworami odcinającymi i pozostałymi elementami wykonawczymi. Systemy detekcji
gazów są szczególnie zalecane w kopalniach, garażach,
podziemnych parkingach, tunelach, kotłowniach, na
stacjach benzynowych oraz wszędzie tak, gdzie istnieje
realne niebezpieczeństwo przedostania się szkodliwych
gazów do powietrza.
Typowymi przykładami miejsc i obiektów, w których
powinny być zainstalowane systemy detekcji gazów są
jeśli chodzi o obiekty przemysłowe: biogazownie, hale
magazynowe, fabryki, kotłownie gazowe, laboratoria
chemiczne, malarnie, maszynownie chłodnicze, oczyszczalnie i przepompownie ścieków, przemysł farmaceutyczny i spożywczy, rafinerie ropy naftowej, rozlewnie
gazu, zakłady chemiczne i petrochemiczne i zakłady
przemysłowe.
Natomiast do chronionych obiektów użyteczności
publicznej zaliczamy m.in. biurowce, centra handlowe, hotele, kuchnie gastronomiczne, obiekty sportowe,
parkingi i garaże podziemne, stacje kontroli pojazdów
i szkoły oraz przedszkola.
Systemy przeznaczone do detekcji gazów wybuchowych, toksycznych lub ubytku tlenu instalowane są
w obiektach i pomieszczeniach, gdzie występuje zagrożenie od wyżej wymienionych gazów. Najczęściej spotykane rozwiązania stanowią monitoring pomieszczeń
i obiektów, gdzie wystarczającą informacją zwrotną jest
przekroczenie zadanych progów alarmowych na kanałach detekcyjnych. W przypadku zaistnienia zagrożenia
niebezpiecznym stężeniem gazu, system poza sygnalizacją lokalną zagrożenia, może umożliwiać uruchomienie urządzeń współpracujących takich jak: zewnętrzna
sygnalizacja akustyczno-optyczna lub urządzenia peryferyjne (wentylatory, wyciągi, nawiewy, blokady, itp.).
W bardziej zaawansowanych układach system może
być stosowany do zabezpieczania obiektów i miejsc,
w których wyznaczone są strefy zagrożenia wybuchem.
Podstawowe elementy tego typów rozwiązań to centralka sterująca, głowice detekcyjne i zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Z reguły system detekcji
gazów można zintegrować z systemem sygnalizacji pożaru.
Poza sprzedażą urządzeń i systemów większość
z działających na polskim rynku producentów i dystry-
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butorów opisywanych rozwiązań posiadają w swojej
ofercie usługo dodatkowe do których zaliczamy m.in.:
przegląd systemów detekcji gazów (symulacja wycieku gazu gazami wzorcowymi),
kalibracja detektorów,
naprawa i serwis systemów detekcji gazów,
kontrola działania elektrozaworów,
montaż systemów detekcji gazów (dobór urządzeń
i wykonawstwo),
doradztwo techniczne.

W jakich przemysłach
regulacje prawne normują
konieczność detekcji gazów?
W różnych branżach przemysłu występują szczegółowe przepisy nakazujące stosowanie systemów stacjonarnych lub przenośnych monitorujących i ostrzegających
przed niebezpiecznymi gazami. Rodzaj zastosowanych
urządzeń, np. systemy stacjonarne lub mierniki przenośne, uzależniony jest od technologii produkcji i zastosowanych rozwiązań BHP.

Podczas pracy z substancjami
niebezpiecznymi, w warunkach wycieków
i zwiększania stężenia w powietrzu gazów
toksycznych, trujących i wybuchowych
oraz par, pracownicy muszą współcześnie
stawiać czoła coraz to większej ilości
rozmaitym wyzwaniom
Przykładowo przemysł spożywczy wyposażany jest
w systemy detekcji: amoniaku przy instalacjach chłodniczych, metanu przy instalacjach gazu ziemnego zasilających urządzenia, oparów alkoholu etylowego
w przemyśle spirytusowym, dwutlenku węgla w browarnictwie, napojach gazowanych czy szklarniach,
a także dezynsekcji, etylenu przy dojrzewaniu owoców,
tlenu przy hodowli ryb i kontroli instalacji z azotem,
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wodoru wykorzystywanego do utwardzania tłuszczów
czy gazów wykorzystywanych przy pakowaniu w atmosferze ochronnej.
W branżach wytwórczych i usługowych także można znaleźć liczne przykłady. Oczywiście, ze względu
na różnorodność technologii i zastosowań wymiana
wszystkich instalacji jest trudna, warto natomiast zwrócić uwagę na niektóre potencjalne zagrożenia.

Na pierwszym miejscu znajdują się instalacje gazów
technicznych wykorzystywanych przy procesach produkcyjnych, głównie dlatego, iż niebezpieczne substancje obecne są w instalacji cały czas (także podczas
przerwy w pracy) i do tego w wysokich stężeniach.
Rozszczelnienie takiej instalacji może prowadzić nie
tylko do zagrożenia dla pracowników przebywających
w pobliżu, ale także, w przypadku dużej ilości czynnika, do zagrożenia dla okolicy i środowiska naturalnego. W takich przypadkach dość często znajdują zastosowanie podział instalacji na mniejsze części oraz
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automatyczne odcięcie dopływu czynnika przez zawory elektromagnetyczne połączone z systemem detekcji.
Warto wspomnieć, że środki ochrony indywidualnej
to także przenośne mierniki gazów, wręcz konieczne
w przypadku gazów niewyczuwalnych dla człowieka.
Załączanie wentylacji awaryjnej jest z kolei jednym
z najczęściej stosowanych rozwiązań automatycznej
regulacji przez systemy detekcji, i to nie tylko w przemyśle.
W przypadku używania przez pracowników mierników przenośnych należy
pamiętać, że urządzenia te wymagają manualnej obsługi i mogą być wrażliwe na
różne czynniki zewnętrzne. Producenci
zalecają ich kalibrację przed każdym istotnym pomiarem, po przekroczeniu zakresu
pomiarowego i okresowo maksymalnie
co 6 miesięcy. Urządzenia są wyposażone w większości w pamięć zdarzeń i pomiarów, co ułatwia wszelkie czynności
w przypadku zaistnienia wypadku.
Wprowadzenie wymiennych modułów
sensorycznych przez niektórych producentów ułatwiło niektóre czynności serwisowe i obniżyło ich koszty, ale nie
wyeliminowało konieczności ich przeprowadzania. Szczególnie ważna jest częsta
kalibracja w przypadku systemów pracujących w trudnych warunkach, np. w oczyszczalniach ścieków. Przy
codziennej obsłudze obiektów warto także przewidzieć
procedury awaryjne na wypadek sygnalizacji stanu
przekroczenia lub awarii (dostępność indywidualnych
środków ochrony i mierników przenośnych).
Energetyka, branże wydobywcze i hutnictwo charakteryzują się szczegółową regulacją prawną, która dotyczy
detekcji gazów w niniejszych branżach. Dla wielu zagrożeń i szczególnych zastosowań regulacje prawne bezpośrednio nakładają wymóg stosowania określonych urzą-
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dzeń, wykrywających lub mierzących określone gazy.
Należy jednak pamiętać o tym, że zarówno w nich, jak
i w wielu niewymienionych aktach prawnych dopuszcza
się lub nakłada obowiązki pomiarów i detekcji bez określenia sposobu ich wykonania. W takim przypadku wykorzystanie elektronicznych urządzeń pomiarowych może
być decyzją nie wymuszoną przepisami, a podyktowaną
względami ekonomicznymi. Współczesne urządzenia posiadają – obok niskich kosztów i wysokiej dokładności
– także wiele dodatkowych możliwości.
Ważną cechą mogą tu być możliwości rejestracji danych w urządzeniach przenośnych i rozbudowane funkcje wizualizacyjno – sterownicze w systemach stacjonarnych. Szczególnie w zastosowaniach przemysłowych
ważną rolę odgrywa automatyzacja, której znaczenie
wzrasta również w sferze zabezpieczeń.
W prawidłowej eksploatacji podziemnych parkingów,
gdzie wentylacja grawitacyjna jest niewystarczająca
stosuje się wraz z monitoringiem stężenia tlenku węgla
system wentylacji mechanicznej. Podobnie jest w tunelach i stacjach diagnostycznych pojazdów, w których
tlenek węgla może stanowić poważne zagrożenie dla
ludzkiego zdrowia. Dzięki prawidłowej regulacji systemu wentylacyjnego możemy ograniczyć zużycie energii
oraz zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednią jakość powietrza w miejscu, w którym przebywają ludzie.
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Współczesne systemy regulacji i sterowania urządzeniami wentylacyjnymi zapewniają cyfrową komunikację
pomiędzy detektorami, polegającą nie tylko na kontroli
pomiaru stężenia CO, ale także na sterowaniu systemem
wentylacji. Dzięki efektywnej kontroli jakości powietrza można obniżyć koszty zużycia energii. Zaletą tego
typu systemów jest oszczędność kosztów instalacji, ciągły monitoring stężenia gazu w czasie rzeczywistym
z rejestracją danych na komputerze klasy PC oraz optymalizacja zużycia energii i bezpieczeństwa. Zagrożenie
wybuchem powinno być minimalizowane za pomocą
odpowiednio wczesnej, skutecznej i pewnej detekcji.

Techniki laserowe
Obecność gazów niebezpiecznych jest często nieodłącznym elementem procesów przemysłowych. Regularne kontrole instalacji oraz tworzenie złożonych systemów detekcyjnych są wtedy konieczne i wymagane.
Niestety często wiążą się one z wysokimi kosztami
i uciążliwością, zarówno w odniesieniu do ich wdrożenia jak i późniejszego użytkowania. W tym kontekście
niezwykle atrakcyjne stają się systemy detekcji gazów
wykorzystujące techniki laserowe.
Każdy gaz pochłania promieniowanie laserowe o dobrze zdefiniowanych długościach fali, stanowiących
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jego charakterystyczny „optyczny odcisk palca”. Jego
analiza umożliwia zarówno wykrycie obecności gazu
w badanej próbce jak też precyzyjne określenie stężenia.

Kluczowe pasma absorpcyjne występują w niewidzialnym przez ludzkie oko zakresie podczerwonym dzięki
czemu tego typu systemy mogą pracować bezpiecznie
także w wolnej przestrzeni i określać stężenia gazów
w powietrzu. W tym kontekście szczególnie interesująca jest możliwość wykonywania pomiarów w układzie
zdalnym, w którym promień lasera wysyłany jest z niewielkiej głowicy, która następnie zbiera światło powracające. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do analizy sygnału powracającego można uzyskać informacje
dotyczące stężenia poszukiwanego gazu w powietrzu.
Zdalna detekcja gazów to rozwiązanie dedykowane
przede wszystkim do detekcji wycieków gazu z instalacji. Czujniki tego typu mogą z odległości nawet
kilkudziesięciu metrów wykryć obecność niebezpiecznego gazu w powietrzu oraz zidentyfikować miejsce
wycieku. Zastosowanie promieniowania podczerwonego umożliwia niezwykle selektywną detekcję. Poprzez

dobranie odpowiedniej długości fali źródła użytkownik może zdecydować jaki gaz ma być wykrywany.
Co ważne, nie występują w tym przypadku fałszywe
sygnały alarmowe wynikające z obecności np. aerozoli, dymu papierosowego czy pary wodnej. Przy czasie
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odpowiedzi znacznie krótszym niż jedna sekunda oraz
brakiem okresów martwych nawet po ekspozycji na
wysokie stężenie gazu zdalna detekcja laserowa staje
się wartościową alternatywą dla np. czujników elektro-chemicznych.
Zapobieganie uchodzeniom gazu jest istotne ze
względu na występujące zagrożenie wybuchem czy
pożarem. Wczesna detekcja pozwala na ograniczenie
kosztów wynikających ze strat gazu. Przyszłość kontroli części liniowej gazociągów przesyłowych prawdopodobnie będzie kierowała się w stronę integracji
różnych metod badawczych. Przykładem takiego rozwiązania mogą być systemy detekcji metanu, wykorzystujące samoloty bezzałogowe, w połączeniu z kamerami termowizyjnymi.

Urządzenia elektryczne przeznaczone
do pracy w obszarach zagrożonych
wybuchem muszą być zaprojektowane tak,
aby nie doprowadzić do zapłonu mieszanki
wybuchowej nie tylko w czasie normalnej
pracy ale też w przypadku awarii.
Istnieje wiele metod, aby to osiągnąć,
np. osłony olejowe, osłony gazowe
z nadciśnieniem i osłony proszkowe/
piaskowe, ale dwoma najpopularniejszymi
metodami są obudowy ognioszczelne
i obudowy iskrobezpieczne (Ex)
System detekcji gazu powinien być dostosowany do
monitorowanego obiektu, tak aby w pełni wykorzystać
jego funkcjonalność. Zdarzają się sytuacje, że rozbudowane możliwości systemu wykorzystywane są zaledwie w kilku procentach, a użytkownik niepotrzebnie
przepłacił przy zakupie i instalacji i nadal płaci za drogą
eksploatację. System powinien być „szyty na miarę”,
a przykładem „złego krawca” jest projektant, który do
bezobsługowego garażu pod budynkiem mieszkalnym
bez stałego dozoru przewiduje do sterowania wentylacją
mechaniczną pomiarowy system detekcji tlenku węgla
z pełną wizualizacją wskazań poszczególnych detektorów z sensorami elektrochemicznymi wymagającymi
częstej kalibracji. W takim przypadku problemem jest
znalezienie bezpiecznego miejsca na centralę i monitor,
z których nie będzie miał kto korzystać oraz środków na
drogą eksploatację drogiego systemu.
Marek Figiel

Źródło: Art-Serwis, Dräger Saferty, Gazex, Grupa Wolff, ProService, Safe Tech, www.obud.pl, www.energoelektronika.pl
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Prezentacja firmy Dräger Safety Polska Sp. z o.o.

D

räger to wiodące w skali międzynarodowej przedsiębiorstwo w branży technologii medycznej i techniki bezpieczeństwa. Założone w 1889 r. w Lubece
rodzinne przedsiębiorstwo prowadzone jest obecnie przez
piąte pokolenie i stało się globalnym koncernem obecnym
na giełdzie. Podstawę wieloletniego sukcesu stanowi kultura przedsiębiorstwa oparta na wartościach z czterema
stale doskonalonymi mocnymi stronami przedsiębiorstwa:
bliskimi kontaktami z klientami, kompetentnymi pracownikami, bezustannymi innowacjami i doskonałą jakością.
„Technika dla Życia“ to wiodąca idea przedsiębiorstwa. Zarówno na sali operacyjnej, na oddziale intensywnej terapii, jak i w pożarnictwie oraz służbach ratunkowych czy przemyśle – produkty Dräger chronią,
wspierają i ratują życie.
Dräger zatrudnia ponad 13.500 pracowników na całym świecie i jest obecny w 190 krajach. W ponad 50
krajach przedsiębiorstwo prowadzi spółki dystrybucyjne i serwisowe. Własne oddziały rozwoju i produkcji
Dräger funkcjonują w Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Szwecji, Afryce Południowej, w Stanach Zjednoczonych, Czechach i Chinach.
Dräger Safety Polska Sp. z o.o. obecna jest na polskim
rynku od początku 2008 roku. Nasze motto oddaje całą filozofię działania w stosunku do naszych klientów – dostarczanie kompleksowych rozwiązań problemów związanych
z bezpieczeństwem w ochronie przeciwpożarowej, przemyśle, górnictwie i innych, pokrewnych branżach.
Nasze mocne strony: mierzyć i chronić
Życie oraz zdrowie ludzi stoją u nas na pierwszym
miejscu. Dlatego stworzyliśmy asortyment trwałych,
wytrzymałych produktów, które w porę ostrzegą Pań-

stwa oraz Państwa współpracowników przed grożącym
niebezpieczeństwem, a także – w groźnej sytuacji – zapewnią kompleksową ochronę.
Technika pomiaru gazu
Dzięki niezawodnym systemom wczesnego ostrzegania
można uniknąć wielu wypadków. Przenośne oraz stacjonarne urządzenia do pomiaru gazu precyzyjnie pokazują,

gdy przekroczone zostają normy oraz wartości graniczne.
Dzięki możliwie najbardziej wrażliwym, trwałym sensorom firmy Dräger, urządzenia wykrywają mnóstwo materiałów niebezpiecznych już przy najmniejszych ich koncentracjach oraz niezawodnie ostrzegają ludzi podczas
pracy przed możliwymi zagrożeniami. Szeroka oferta produktów do detekcji i pomiaru gazów – od najprostszych
wskaźników rurkowych, przez mierniki jedno – i wielogazowe, w tym służące do pomiarów zezwalających czy monitorowania stref, aż po stacjonarne systemy detekcji gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenu – rozszerzona
o konsultacje i doradztwo, spełni oczekiwania najbardziej
wymagającego Klienta.
Wyposażenie ochronne
Mimo precyzyjnej techniki pomiarowej, człowiek nie
jest zabezpieczony w strefach przemysłowych przed
szkodliwym wpływem substancji niebezpiecznych.
Osprzęt firmy Dräger zapewnia całkowitą ochronę
w niebezpiecznych sytuacjach. Urządzenia do ochrony dróg oddechowych Dräger zaopatrują niezwłocznie
w powietrze do oddychania, a wytrzymałe kombinezony
ochrony przeciwchemicznej chronią przed szkodliwymi
gazami, płynami oraz aerozolami. Portfolio firmy Dräger obejmuje też osobiste wyposażenie ochronne w postaci środków ochrony oczu.

Siedziba:
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice, tel. 32 388 76 64, faks 32 601 26 24
sprzedaz.safety.pl@draeger.com, serwis.safety.pl@draeger.com, www.draeger.com
Biura Handlowe:
RUMIA
ul. Grunwaldzka 22, 84-230 Rumia
tel. 58 671 77 70, faks 58 671 05 50
GŁOGÓW
Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-200 Głogów
tel. 76 728 63 18, faks 76 728 63 68
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WARSZAWA
Diamond Business Park URSUS
Budynek H
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
tel. 22 333 73 04, faks 22 594 44 10
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Budownictwo przemysłowe
– aktualna sytuacja i trendy
Mimo boomu w specjalistycznym budownictwie przemysłowym, wielu przedsiębiorców budowlanych z niepokojem patrzy
w przyszłość.

C

zym tłumaczyć częściowy pesymizm tak wielu
firm, w szczególności specjalizujących się w robotach inżynieryjnych? Otóż na rynku budowlanym wystąpiły już pierwsze symptomy kryzysu, takie
jak kumulacja inwestycji budowlanych, wywołana m.in.
koniecznością wykorzystania środków z UE przeznaczonych na inwestycje drogowe, a w konsekwencji
wzrost cen materiałów budowlanych i usług. Ponadto
zaczęło brakować rąk do pracy.
Ogromny popyt na usługi budowlane, ciągnący się
praktycznie przez cały 2018 rok ma swoje minusy. Kumulacja prac doprowadziła do istotnego wzrostu cen
materiałów budowlanych i usług wykonawczych, a to
negatywnie wpłynęło na rentowność i płynność firm budowlanych i to bez względu na ich wielkość. Dodatkowo na obniżenie wskaźników płynności przekładają się
też narastająca presja płacowa ze strony pracowników
poszukiwanych do licznie rozpoczętych projektów oraz
obowiązujące od początku zeszłego roku, nakierowane
na uszczelnienie systemu podatkowego, zasady rozliczania podatku VAT.
Cechą charakterystyczną branży budowlanej jest jej
wyjątkowa wrażliwość na wahania koniunktury oraz
zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym
i polityczno-prawnym. Konsekwencją specyfiki sektora
budownictwa jest duża zmienność sytuacji finansowej
funkcjonujących w nim podmiotów (generalnych wykonawców, podwykonawców, producentów materiałów
oraz hurtowników), co wpływa na sposób dokonywania
oceny całej branży przez instytucje bankowe i ubezpie-
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czeniowe zapewniające przedsiębiorstwom budowlanym dostęp do gwarancji i zewnętrznego finansowania.

Kierunki rozwoju
budownictwa
Firmy budowlane najpewniej z dużą ulgą przyjęły doniesienia z Brukseli dotyczące projektu budżetu UE na
lata 2021–2027. Nie potwierdziły się bowiem obawy, że
po 2020 r. przestaną płynąć do naszego kraju szerokim
strumieniem środki pomocowe UE, m.in. na inwestycje
infrastrukturalne. Zgodnie z przyjętym w maju ub. roku
przez KE projektem budżetu, Polska ma dostać w ramach polityki spójności 64,4 mld euro, czyli o 19,5 mld
euro (23 proc.) mniej niż w obecnej siedmiolatce. Jednak mimo tych cięć nasz kraj nadal pozostanie największym beneficjentem polityki spójności UE. Tak więc
również w najbliższej dekadzie powinno się utrzymać
duże zapotrzebowanie na usługi firm projektowych i budowlanych.
Informacje o trendach w budownictwie docierają
do firm budowlanych głównie za pośrednictwem pism
branżowych i portali internetowych. Aż 65 proc. firm
wskazało, że są one dla nich najważniejszym źródłem
wiedzy.

Przyszłość w budownictwie
mają drony i BIM
Małe i średnie firmy dość sceptycznie oceniają możliwość wykorzystania dronów w budownictwie
(zaledwie 37 proc. wskazań), choć na Zachodzie używa ich już niemal połowa dużych firm.
Firma SkySnap w swoim raporcie na ten temat
podkreśla, że duże firmy inżynieryjne i budowlane zderzają się z problemem coraz większej
skali i złożoności projektów. Jako przykład
podaje się organizację letniej olimpiady w Japonii, gdzie w planach jest wybudowanie 10
nowych obiektów sportowych, modernizacje
dróg, szybkich kolei oraz infrastruktury wspierającej. Tymczasem projekt szacowany kilka
lat temu na równowartość 40 mld zł rozrósł się
do 120 mld zł. W efekcie zaczęły się pierwsze
cięcia w zakresie prac i poszukiwanie oszczędności. Japończycy przede wszystkim automatyzują place budów.
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Z kolei firma Bechtel korzysta z dronów w dużych
projektach m.in. do pomiarów mas ziemnych i inwentaryzacji placu budowy. Na podstawie dokładnych modeli komputerowych niektóre pomiary można przeprowadzić nawet 50 razy szybciej. Firma B&G za pomocą
dronów sprawdza przydatność terenu pod inwestycje.
Ten amerykański potentat podkreśla, że kiedyś trwało to
tygodniami lub miesiącami, a dzięki dronom – kilka dni.
Drony mogą być przydane jeszcze na etapie ofertowania. Główny wykonawca staje przed wyzwaniem
dokładnego obliczenia ilości pracy oraz przedstawienia
projektu, który spełni wymagania inwestora. Często na
tym etapie firmy nie mają aktualnych i dokładnych modeli terenu. Zmuszone są do zabezpieczania się przed
ryzykiem niepewności, tworząc rezerwy w budżecie
lub w harmonogramie. Firmy sięgają więc po drony, bo
z ich pomocą nawet w ciągu jednego dnia mogą stworzyć szczegółowy trójwymiarowy model terenu. Na jego
podstawie przygotowują projekty lub korekty oraz wykonują niezbędne obliczenia.
W naszym kraju drony są wykorzystywane na razie głównie przez takich potentatów budowlanych jak
Budimex czy Skanska. Drony są jednak tylko jednym
z elementów systemu, który wymaga zastosowania
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technologii cyfrowej. Według raportu McKinsey, większość ogromnych projektów budowlanych jest kończona z 20-proc. opóźnieniem i jest o 80 proc. droższa niż
początkowo zakładano. Jednym z powodów niskiej produktywności w branży jest to, że wciąż opiera się ona
głównie na papierze. Chodzi o zarządzanie procesami
i produktami, takimi jak plany, rysunki projektowe, zamówienia i dostawy, dzienniki sprzętu, codzienne raporty z postępu robót itd.

Modelowanie informacji
o budynku BIM
Skrót BIM (ang. Building Information Modeling) –
bezpośrednio tłumacząc na język polski oznacza modelowanie informacji o budynku. W dawnej nomenklaturze
za skrótem BIM ukrywało się zarządzanie informacją
o budynku. Dziś mówimy o jej modelowaniu. Zarządzanie dotyczyło zróżnicowanych źródeł i metod gromadzenia informacji, modelowanie dotyczy określonej
formy, w jakiej wszelkie informacje o budynku są zamknięte, czyli cyfrowego modelu konstrukcji. Chociaż
sam skrót się nie zmienił, jego znaczenie w przeciągu
ostatnich lat zmieniło się znacznie.
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Możliwość współdzielenia modelu, wymiany zgromadzonych w nim informacji, oraz uzupełniania modelu
o informacje przez różne grupy branżowe uczestniczące
w projekcie stanowi o sile metod bazujących na BIM.
Wspomniano o dwóch sposobach wymiany informacji:
zdalnej lub ograniczonej do jednego biura pracy grupowej oraz za pomocą exportu / importu plików z danymi.
Pierwszy sposób zakłada istnienie jednego referencyjnego modelu, w którego rozwoju uczestniczą wszystkie zainteresowane podmioty lub członkowie zespołu
projektowego, detalującego bądź nadzorującego (jest
to rozwiązanie znajdujące się w fazie rozwoju). Drugi
sposób sankcjonuje powszechną praktykę Open BIM,
w której zawsze aktualną kopię modelu konstrukcji budynku traktuje się jako podstawę do sprawdzenia poprawności zaprojektowanych elementów stanowiących
wyposażenie budynku, np. bezkolizyjnego przebiegu
instalacji.
Stosując technologię BIM można dużo łatwiej i szybciej:
przeanalizować koszt, ilość materiałów, czas realizacji,
wyłapać błędy w projekcie,
stworzyć nowatorską konstrukcję,
zaplanować budowę,
i wiele, wiele innych rzeczy, które nam jeszcze do głowy nie przyszły.

BIM to doskonałe narzędzie dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w tym dla:
1. Inwestorów
Niezależnie od rodzaju inwestycji (nowa realizacja,
przebudowa, czy też rozbudowa istniejącego już obiektu) oraz jej rozmiarów wykorzystanie tej technologii
zawsze jest opłacalne. Korzyści jakie odnosi Inwestor
decydując się na realizację inwestycji z wykorzysta-
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niem technologii BIM są niepodważalne. Metodyka pomaga koordynować współpracę pomiędzy Inwestorem,
Wykonawcą i Projektantami. Dzięki dostępowi do aktualnego modelu obiektu można obserwować postępy
prac projektowych i w przystępny sposób nadzorować
proces projektowy. BIM stwarza też możliwość szybkiego opracowania symulacji różnych wersji projektu,
w celu wybrania tego najbliższego oczekiwaniom Inwestora. Zmiany koncepcyjne wprowadzane w projekcie
są nanoszone do modelu 3D i automatycznie znajdują
odzwierciedlenie w raportach ilościowych oraz dokumentacji projektowej. Wgląd w wirtualny obraz inwestycji pokazujący obraz planowanego stanu faktycznego obiektu w przewidzianym dla niego otoczeniu,
czy automatyczne wykrywanie niezgodności w czasie
projektowania pozwalają uniknąć problemów na etapie
realizacji a co za tym idzie wystąpienia dodatkowych,
nieprzewidzianych wcześniej kosztów.
2. P
 rojektantów (Architektura, Konstrukcja,
Instalacje)
BIM jest wykorzystywany w zakresie planowania,
projektowania, zarządzania i prowadzenia budowy.
Pracując w tym standardzie projektanci łatwo gromadzą i wymieniają dane, współpracując i udostępniając
sobie niezbędne informacje. Technologię BIM wykorzystuje się już na etapie tworzenia (powstawania) projektu. Dzięki temu tak architekci jak
i pozostali uczestnicy procesu inwestycyjnego pracując na modelu 3D są
w stanie szczegółowo sprawdzić wirtualnie wszystkie techniczne aspekty
planowanej realizacji jeszcze zanim
ciężki sprzęt rozpocznie prace. Ponieważ współpraca jest oparta na modelach 3D, zmiany dokonane przez
jedną ze stron natychmiast udaje się
wychwycić automatycznie u pozostałych, tak więc oszczędzamy w ten
sposób czas poświęcany wcześniej
na żmudną koordynację zgodności
i dostosowanie całości dokumentacji do wprowadzanych zmian w 2D.
Współpraca specjalistów układa się
dzięki temu płynniej, a dane projektu
i informacje są używane w zupełnie
nowy sposób.
3. Prefabrykacji
Programy działające w standardzie BIM posiadają
szczegółowe i bardzo precyzyjne narzędzia umożliwiające modelowanie, analizę i opracowanie szczegółowej
dokumentacji konstrukcji betonowych. Dzięki BIM
w prefabrykacji możemy swobodnie (łatwo) dopasować
prefabrykaty betonowe z innymi materiałami budowlanymi takimi jak stal, żelbet czy drewno w celu efektyw-

1–2/2019
2019.04.23 12:52

2019 OK.indd 51

2019.04.23 12:52

Budownictwo

przemysłowe

nego zarządzania produkcją i zminimalizowania błędów
wynikających ze współpracy z dostawcami pozostałych
elementów budowlanych. Ponadto bardzo ważne jest
wykorzystanie automatycznie generowanych plików na
maszyny numeryczne.
4. Generalnych wykonawców
Wykorzystanie tej technologii nie tylko pomaga przy
zdobywaniu i realizacji kolejnych kontraktów, ale też
pozwala ustrzec się od licznych błędów już na etapie
opracowywania ofert przetargowych czy przygotowań do
rozpoczęcia inwestycji. Prowadzenie budowy w oparciu
o BIM to między innymi oszczędność czasu i zasobów,
profesjonalne podejście do realizacji zadania oraz kontrola nad przebiegiem i kosztami inwestycji. Trójwymiarowy model dostępny cały czas na budowie to nieocenione
źródło ważnych informacji o realizowanym obiekcie.
BIM już puka do naszych drzwi, ponieważ jest przyszłością inżynierii budowlanej. Na świecie jest to rozwiązanie stosowane na szeroką skalę i z każdym dniem

coraz bardziej popularne z uwagi na szereg korzyści jakie daje wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego. Już teraz w wielu krajach duże publiczne inwestycje
mają zapisane w specyfikacji zamówienia obowiązek
wykonania projektu w standardzie BIM oraz dostarczenia modelu w formacie IFC. W Polsce znajdujemy się
dopiero na początku tej drogi dlatego firmy, które pierwsze zdecydują się na pracę w oparciu o jej wykorzystanie będą o krok przed konkurencją.
Dodajmy, że w niektórych krajach BIM zyskuje na
znaczeniu m.in. dzięki inwestycjom publicznym, które
obligatoryjnie realizowane są zgodnie z tą koncepcją.
BIM jest powszechnie stosowany m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii czy Czechach.
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BIM w budownictwie
przemysłowym
Przemysłowe obiekty budownictwa energetycznego cechują się wysokim stopniem skomplikowania,
związanym z dużymi rozpiętościami, znacznymi
i wielokierunkowymi obciążeniami statycznymi i dynamicznymi, interakcyjnym wytężeniem elementów
prętowych ustroju oraz koniecznością stosowania indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych. W takich
przypadkach nieocenione jest wsparcie projektowe
systemu klasy BIM, pozwalające uzyskać wyjątkową
jakość strukturalną. Dynamiczne środowisko pracy
3D w znaczący sposób ułatwia dobór optymalnego,
pod względem technologicznym i montażowym, rozwiązania konstrukcyjnego. Praca w przestrzeni, która
ukazuje budowlę tak, jak będzie ona wyglądała w rzeczywistości, zmniejsza również ryzyko popełnienia
błędów projektowych. Dotyczy to nie tylko błędów
mniej istotnych – typowo kolizyjnych, ale również
tych znaczących – zagrażających bezpieczeństwu
konstrukcji i ludzi. Wgląd
w wirtualny model konstrukcji prętowej w technologii BIM umożliwia
inżynierowi
łatwiejszą
identyfikację przepływu sił
w elementach ustroju i jego
rzeczywistej pracy statycznej.
BIM odnosi się do każdego obiektu budowlanego – nie tylko do budynku.
Tak więc z jednej strony
BIM to stworzenie cyfrowego modelu 3D z kompletem informacji graficznych
i funkcjonalnych a z drugiej
– zdefiniowanie całego procesu inwestycyjnego i zarządzania nim. Technologia ta
może być więc stosowana wszędzie tam gdzie buduje
się np. drogi, mosty, obiekty kolejowe, przemysłowe,
bloki energetyczne, budynki użyteczności publicznej i prywatnej. Dzięki BIM informacje zgromadzone
w trakcie planowania i projektowania mogą zostać użyte
i połączone z dodatkowymi danymi o projekcie i aktywach zgromadzonych w trakcie budowy.
Marek Figiel

Źródło: Raport EFL „Budownictwo Pod Lupą”, Raport PZPB
„Sytuacja finansowa Przedsiębiorstw Budowlanych”, Construsoft,
Data Comp, PMJ, Hochtief
http://www.bimblog.pl/2012/10/czym-jest-bim/ Jacek Rusin,
Archicadownia
http://www.bimblog.pl/2013/08/bim-punkt-widzenia-konstruktora/
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Dotychczasowa jakość
pod nową nazwą
Rozmowa z Piotrem Barzantnym
– Wiceprezesem spółki Kelvion Central Europe
Panie Prezesie na globalnym rynku wymienników
ciepła pod koniec ubiegłego roku powstała nowa firma Kelvion Central Europe. Jak rynek i odbiorcy
przyjęli nową spółkę?
Kelvion Central Europe Sp. z o.o., czy Kelvion
w ogóle, to rzeczywiście nowa firma, ale wciąż w większości ci sami specjaliści i te same świetne kompetencje, które nasi klienci poznali już pod marką GEA, gdyż
właśnie z niej się wywodzimy. Nie ukrywam, że musieliśmy klientów przyzwyczaić do poważnej zmiany
na rynku i pojawienia
się nowego podmiotu.
Zrobiliśmy to, moim
zdaniem w najlepszy możliwy sposób
– z szacunkiem do
klientów – osobiście:
odbyliśmy pewnie już
blisko tysiąca spotkań
z klientami, prezentowaliśmy
Kelvion
na
wystąpieniach,
wskazywaliśmy
na
sens zmiany i to czym
będziemy się zajmować, podkreślaliśmy
nasz unikatowy sposób działania. Na początku nie było łatwo,
ponieważ, w jakimś sensie, musieliśmy od nowa zbudować zaufanie i ta ważna praca u podstaw wciąż trwa,
ale sam słyszę teraz od klientów o licznych pozytywach:
dostrzegają jakość, przejrzystość i zbliżenie do klientów, na których przede wszystkim nam zależało.
W Grupie Kelvion powstała nowa struktura organizacji. Na czym polegają zmiany?
Nowa struktura jest wyrazem strategii, którą przyjął Kelvion na całym świecie: znacznie zbliżyć się do
klienta, oferując pełną gamę możliwości produktowych,
nie tylko polskich, ale i rozsianych po całym świecie
fabryk. I tak oto, w Kelvion Central Europe zebrane są
wszystkie siły sprzedażowe Kelvion w Polsce, który-
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mi mam przyjemność kierować. My jesteśmy pierwszą
twarzą koncernu, odpowiadamy za zrozumienie potrzeb
i charakterystyki klientów z różnych rynków i przygotowanie dla nich oferty najlepszych rozwiązań. Za
nami, niejako w tle, pracują Global Market Segment
Leaders, czyli wybitni specjaliści z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie wymienników ciepła
dla różnych branż i różnych zastosowań – stanowią dla
nas niesamowite wsparcie, konieczne, by móc oferować
pełną gamę produktów, nieraz takich, które w naszym
regionie stanowią nowość.
Nad rozwojem produktów oraz koordynacją produkcji
stoją Product Line Directors w koncernie, którzy mają
za zadanie współpracować z nami – wspólnie identyfikujemy trendy, staramy się dopasować do wymagań
klientów, jesteśmy aktywnie włączeni w prace badawczo-rozwojowe. Product Line Directors również odpowiadają za kontakt z fabrykami, produkującymi poszczególne typy wymienników. Wszyscy jednak mamy
wspólny cel – być bliżej klienta i zaoferować mu pełną
gamę produktów wysokiej jakości. Jesteśmy jednością.
Czy pod wciąż stosunkowo nową marką Kelvion została zachowana dotychczasowa jakość wykonania
i działania produkowanych urządzeń?
Jakość stanowi obok zbliżenia się do klienta i zaoferowania mu pełnej oferty, kluczowy element strategii
Kelvion. Jakość to wysokie kompetencje techniczne
i procesowe, ale przede wszystkim znajomość potrzeb
klientów, a zatem te dwa elementy strategii bardzo ze
sobą współgrają. Można nawet stwierdzić, że w Kelvion
jakość zaczyna się od nas, od inżynierów sprzedaży, którzy mają pierwszy kontakt z klientem. Każdy z nas ma
za sobą wieloletnie doświadczenie w różnych branżach
i stale się rozwijamy. Wspominałem o Global Market
Leaders – to są naprawdę doskonali fachowcy, bardzo
często wywodzą się ze struktur naszych największych
klientów na świecie – pomagają w lepszym zrozumieniu
potrzeb klientów i zaoferowaniu rozwiązań o odpowiedniej jakości.
Product Line Direcotrs podejmują decyzję o tym, kto
wyprodukuje dany wymiennik. W niektórych wymiennikach najlepszymi specjalistami na świecie są nasze
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rodzime fabryki, a w innych produktach przodują zagraniczne podmioty.
Ostatecznie, produkcją zajmie się ta
fabryka, która ma największe kompetencje – posiada nieraz 30-letnie
doświadczenie w danym typie wymienników i gwarantuje bardzo wysoką jakość. W ten sposób powstają
naprawdę dobre produkty.
Jakie wynikają udogodnianie dla
Państwa Klientów w związku z reorganizacją struktury?
Pokazanie tych udogodnień stanowiło jeden z celów naszych licznych spotkań z klientami. Po pierwsze, jesteśmy jednością – jest jeden
Kelvion. Z klientami w Europie
Środkowo-Wschodniej, bez względu
na branżę i potrzeby, rozmawia mój Zespół. Klient nie
musi szukać właściwej fabryki, tracić dni lub tygodni na
ustalenie danych kontaktowych do specjalisty z danej
dziedziny. Wybiera nas. My ze wsparciem specjalistów
z całego świata oraz menedżerów linii produktowych
przygotowujemy dla niego właściwe rozwiązanie. Dla
każdego klienta to ogromne udogodnienie – może zająć się swoim biznesem, gdyż wie że posiada zaufanego partnera od wszystkich wymienników, który działa
w przejrzysty i znany mu sposób.
Proszę nam opowiedzieć o kompetencjach nowo powstałej spółki sprzedażowej?
Dużą część tych kompetencji przedstawiłem już w odpowiedziach na poprzednie pytania, gdyż wszystkie te
elementy są ze sobą mocno powiązane: znajomość i bliska współpraca z klientem, szeroka gama produktowa,
wysoka jakość wymienników spełniająca potrzeby.
Jesteśmy jednością, ale nasz Zespół podzieliliśmy na
5 głównych segmentów rynkowych:
Przemysł energetyczny, Oil&Gas,
Przemysł spożywczy, chemia, i pozostałe przemysły,
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC),
Chłodnictwo przemysłowe,
Serwis.
Nasza spółka sprzedażowa odpowiada za relację i zrozumienie klienta oraz zaoferowania właściwego rozwiązania. Prowadzimy również tę ważną pracę w edukacji
rynku – pomagamy klientom zrozumieć nasze podejście, poznać bliżej nasze możliwości, przekonać się do
nowego wygodniejszego modelu. Stale pytamy o to, co
się dzieje, jakie są pomysły, jakie nowe trendy, czego
klient dokładnie potrzebuje. Połączyliśmy kompetencje
i doświadczenia wielu specjalistów działających dotąd
oddzielnie, w oddzielnych Spółkach. Synergię widzą
klienci i my każdego dnia. Wspólnie pozyskujemy też
więcej zleceń niż działając pojedynczo.
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Spółka Kelvion Central Europe zarządza sprzedażą
Grupy w Europie Centralnej. Mój Zespół odpowiada za
Europę Środkowo-Wschodnią – w Polsce mamy 4 lokalizacje, działamy również w sąsiednich krajach. Stawiamy teraz bardzo mocno na rozwój wiedzy produktowej,
na jeszcze lepsze poznanie pełnej gamy produktowej
Kelvion. Koncern również na to stawia.
Jak zaistniała reorganizacja i zmiany wpłyną na cele
i plany rozwoju Kelvion w Polsce jak i całej Grupy
Kelvion?
Kelvion ma ambitne cele w Polsce i na świecie – chcemy
rosnąć. Strategia bliskości z klientem oraz jedność i jakość
mają nam w tym pomóc. Klienci zauważają jawne korzyści z nowej klarowniejszej struktury oraz wprowadzenia do
naszej oferty nowych produktów. Będziemy podążać tym
tropem – dążyć do coraz lepszego rozumienia biznesów
naszych klientów i oferować im rozwiązania, które sięgają
dalej niż inne rozwiązania dostępne na rynku.
Dziękuję za rozmowę.
Więcej informacji o Kelvion na stronie www.kelvion.com
Kelvion Central Europe Sp. z o.o.
ul. Kobaltowa 2
45-641 Opole
tel. + 48 7 45 99 800
e-mail: poland@kelvion.com
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