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RACJONALNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ W CZASIE DOBY – 

SPOSÓB NA OGRANICZENIE KOSZTÓW 
 

THE SCHEDULED USAGE OF ENERGY CONSUMPTION  
– THE WAY TO REDUCE ELECTRICITY COSTS 

 
Abstract: The paper presents benefits from conscious management of electricity consumption in manufactur-
ing plant. The undertaken activities to reduce the cost of consumed electricity are shown. The work was done 

in Manufacturing Plant of  Research and Development Centre of Electrical Machines Komel in Sosnowiec, 

Poland. 

Due to implementation of scheduled usage of large energy consuming receivers (furnaces, heaters and dryers) 

the change of  the tariff on which the energy from the supplying company is bought was changed. The change 

of tariff and scheduled usage of large energy consumers enabled to reduce the cost of electricity of 20%. The 

savings were reached without reducing the energy consumption and almost without any capital investments. 

The next step should be replacing the energy consumers by energy efficient devices. 

 

1. Wstęp 
Obniżenie kosztów działalności wytwórczej to 

jeden ze sposobów na umocnienie pozycji na 

rynku oraz polepszenie wyniku finansowego. 

Wprawdzie tylko w niewielu zakładach koszty 

zużywanej energii elektrycznej są znaczącą po-

zycją kosztów (ich udział w całości kosztów 

zwykle oscyluje w przedziale kilku procent), 

jednakże w wartościach bezwzględnych w skali 

roku mogą stanowić pokaźną kwotę.  

Obniżenie kosztów energii elektrycznej można 

osiągnąć bądź poprzez modernizację istnieją-

cych urządzeń i stosowanie urządzeń i napędów 

energooszczędnych (obniżenie energochłonno-

ści na jednostkę wytwarzanego produktu), bądź 

też poprzez racjonalne gospodarowanie energią 

(rozłożenie zużycia w czasie) i dobór odpo-

wiedniej taryfy według której kupowana jest 

energia z zakładu energetycznego. 

W artykule przedstawiono doświadczenia 

BOBRME Komel wynikające z wprowadzenia 

„grafikowania” zapotrzebowania na energię 

elektryczną zużywaną przez Zakład Doświad-

czalny oraz Laboratorium Maszyn Elektrycz-

nych. 

2. Stan dotychczasowy 
Ośrodek Komel posiada w Sosnowcu zabudo-

waną nieruchomość, w której prowadzona jest 

małoseryjna i specjalna działalność produk- 

 

 

 
 

cyjna z zakresu maszyn elektrycznych i urzą-

dzeń ręcznych napędzanych silnikami elek-

trycznymi. Ponadto na tym terenie ulokowane 

jest Laboratorium Maszyn Elektrycznych wy-

konujące badania modeli i prototypów różnego 

rodzaju silników elektrycznych (o mocach do 

150 kW) – badania te służą zarówno na po-

trzeby pracowni konstruktorskich (weryfikacja 

opracowywanych nowych rozwiązań), jak też 

są wykonywane dla zleceniodawców zewnętrz-

nych. Ponadto, część pomieszczeń jest wynajęta 

firmom zewnętrznym na potrzeby prowadzonej 

przez nich działalności wytwórczej bądź usłu-

gowej. 

Opisany obiekt jest zasilany na napięciu 6 kV. 

Miesięczne zużycie energii elektrycznej oscy-

luje w granicach 10-15 MWh w zależności od 

pory roku i nasilenia produkcji. Do czasu 

wprowadzenia świadomej gospodarki energią 

elektryczną energia dla obiektu była kupowana 

w Będzińskim Zakładzie Elektroenergetycznym 

(Enion) według cen z taryfy B21 (stawka cało-

dobowa) i   przy mocy zamówionej 130 kW. 

Na przestrzeni 2 miesięcy  pracownicy 

BOBRME  „Komel” za pomocą analizatora 

sieci rejestratora typu TOPAS 100 firmy LEM, 

który to analizator jest na wyposażeniu Labo-

ratorium  przeprowadzili rejestrację poboru 

mocy . Przebiegi zapotrzebowania mocy przed-

stawiono na rys 1. 
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Rys.1a. Zapotrzebowanie mocy w ciągu tygodnia 

      

 
Rys. 1b. Zapotrzebowanie mocy w ciągu doby 

 

Zaobserwowano znaczne wahania mocy w cią-

gu doby – było to efektem niekontrolowanego 

w czasie i nieplanowanego uruchamiania róż-

nych urządzeń w zakładzie produkcyjnym. 

Przeprowadzono więc identyfikację odbiorni-

ków o dużym zapotrzebowaniu na moc oraz 

chwil czasowych ich włączania. Okazało się, iż 

największe zapotrzebowanie mają: 

- piec hartowniczy o mocy 45 kW 

- suszarki stosowane w procesie impregnacji 

uzwojeń  o mocy 2 x 21kW 

- przepływowe podgrzewacze wody o mocy 

3 x 24 kW 

Pozostałe odbiory generują zapotrzebowanie na 

moc około 30 kW - są to różnego rodzaju obra-

biarki, elektronarzędzia, oświetlenie, klimaty-

zatory oraz pozostałe drobne odbiorniki. Moc 

pobierana przez Laboratorium, nawet przy wy-

konywaniu prób obciążenia silników o mocach 

100 kW z reguły nie przekracza 20÷25 kW - 

następuje to dzięki zwracaniu energii hamowa-

nia do sieci poprzez układy tyrystorowe. 
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Ponieważ nikt nie prowadził świadomego załą-

czania poszczególnych odbiorników, dlatego 

częstokroć jednocześnie były włączone najbar-

dziej energochłonne odbiory, co czasami powo-

dowało pobór  mocy zbliżony do mocy zamó-

wionej lub jej przekroczenie.  

3. Racjonalizacja gospodarowania ener-
gią 
Po przeanalizowaniu struktury zapotrzebowania 

na moc i możliwości rozłożenia w czasie korzy-

stania z najbardziej energochłonnych urządzeń 

stwierdzono, iż zamiast z taryfy całodobowej 

B21 korzystniej będzie stosować trójstrefową 

taryfę B23. Porównanie kosztów MWh w obu 

taryfach przedstawiono w tabeli 1. 

Decyzją Dyrektora Komel od dnia 1.03.2007r. 

wprowadzono tzw. grafikowanie zapotrzebo-

wania mocy, tj. takie włączanie najbardziej 

energochłonnych urządzeń (piec hartowniczy  

i suszarki), aby moc pobierana z sieci nie prze-

kraczała mocy zamówionej oraz, aby pracowały 

w czasie obowiązywania strefy pozaszczytowej 

(pozostałe godziny doby) lub sporadycznie 

szczytu przedpołudniowego. Osoby obsługujące 

w/w urządzenia zostały poinformowane o 

wprowadzonych zmianach, a na urządzeniach 

umieszczono informacje o godzinach obowią-

zywania poszczególnych stref w taryfie B23. 

Zamontowano też w obwodach sterowania su-

szarek i pieca hartowniczego programowalne 

zegary sterujące umożliwiające bezobsługowe 

włączanie urządzeń np. w czasie drugiej lub 

trzeciej zmiany, gdy zakład nie pracuje. Oczy-

wiście od dnia 1.03.2007r. zmieniono również 

taryfę z B21 na B23.  

 

 

 

Tabela 1.Porównanie kosztów MWh w taryfach 

B21 i B23 (ENION) 

 

 

 
 

Rys. 2. Rozkład mocy w czasie doby po wprowadzeniu grafikowania 

 

 

Okres czasowy Koszt energii zł/MWh  (netto) Numer 

strefy 

Strefa doby 

Lato 

1.04-30.09 

Zima 

1.10 -31.03 

Taryfa B23 Taryfa B21 

1 2 3 4 5 6 

1. Szczyt  

przedpołudniowy 

7-13 7-13 218,37 

2. Szczyt 

popołudniowy 

19-22 16-21 287,03 

3. Pozostałe godziny  

doby 

13-19 

22-7 

13-16 

21-7 

165,89 

 

 

 

    239,30 
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4. Poniesione nakłady i uzyskane efekty 
ekonomiczne 
 

Wprowadzenie grafikowania zapotrzebowania 

mocy wymusiło poniesienie pewnych nakładów 

inwestycyjnych związanych z zakupem i mon-

tażem programowalnych zegarów sterujących . 

Wysokość  tych nakładów, to około 500zł (net-

to). 

Z analizy poniesionych kosztów energii  w mie-

siącach 03-07.2007r. i porównania ich z kosz-

tami w przypadku obowiązywania dotychcza-

sowej taryfy B21 wynika, że zmiana taryfy na 

B23 i wprowadzenie grafikowania zapotrzebo-

wania mocy powoduje obniżenie miesięcznych 

kosztów energii na poziomie 14-15% kosztów 

dotychczasowych. 

Jak widać na podstawie Tabeli 2 nakłady inwe-

stycyjne związane z wprowadzeniem grafiko-

wania zwróciły się  w ciągu  jednego miesiąca 

kalendarzowego. 

Efekty ekonomiczne na poziomie 15% mie-

sięcznie, to w głównej mierze wynik takiego 

ukierunkowania zużycia energii, aby jej duży 

pobór następował głównie w strefie pozasz-

czytowej (najtańsza energia)  i w bardzo małym 

zakresie w szczycie popołudniowym (najdroż-

sza energia). Z analizy zużycia energii w 

poszczególnych strefach taryfy B23 wynika, że 

zużycie energii w strefie pozaszczytowej sięga 

w chwili obecnej 60%, a w szczycie po-

południowym tylko 4.5% miesięcznego zużycia 

energii. Należy podkreślić, że wprowadzone 

zmiany  nie wymusiły żadnych zmian czasu 

pracy pracowników, gdyż odbiorniki energo-

chłonne włączane są automatycznie nawet w 

czasie, gdy w obiektach nie ma obsługi. 

Wprowadzenie grafikowania zapotrzebowania 

mocy spowodowało również - zgodnie z na-

szymi przewidywaniami - obniżenie mocy ma-

ksymalnej pobieranej. W związku z powyższym 

w 2008r. moc zamawiana dla naszego obiektu 

w Sosnowcu zostanie zmniejszona ze 130 na 

104 kW - dalsze jej obniżanie wymagałoby 

zmiany zabudowanych przekładników w ukła-

dzie pomiarowym, co pociągałoby za sobą 

znaczne koszty. Ponadto wysokość mocy za-

mówionej na poziomie 104 kW wydaje się być 

w chwili obecnej optymalna. Obniżenie mocy 

zamówionej przyniesie kolejny zysk na pozio-

mie około 4% miesięcznych kosztów energii. 

 

 

 

Tabela 2. Porównanie kosztów energii poniesionych przez Zakład po wprowadzeniu grafikowania  

zapotrzebowania mocy i zmianie taryfy z B21 na B23 

Lp. Miesiąc 

2007r. 

Zużycie energii 

(MWh) 

Koszt energii 

dla B23 (zł) 

Koszt energii 

dla B21 (zł) 

 

Obniżenie kosztów 

5-4 ( zł ) 

1 2 3 4 5 6 

1 03/2007           13,432 3623,8 4207,2 583,4 (13,9%) 

2 04/2007 13,021 3483,8 4108,1 624,3 (15,2%) 

3 05/2007 9,371 2771,5 3234,7 463,2 (14,3%) 

4 06/2007 10,367 2967,2 3473,0 505,8 (14,6%) 

 
Tabela 3.  Rozkład zużycia energii w Zakładzie na poszczególne strefy taryfy B23 w okresie  

03-06.2007r. 
 

Zużycie energii MWh Lp. Miesiąc 

2007r. Całkowite Szczyt 

przedpołudniowy 

Szczyt 

popołudniowy 

Pozostałe godziny 

doby 

1 2 3 4 5 6 

1 03/2007            13,432 4,677 1,298 7,457 

2 04/2007 13,021 4,957 0,584 7,480 

3 05/2007 9,371 3,281 0,428 5,662 

4 06/2007 10,367 3,736 0,483 6,148 
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5. Podsumowanie 
 

Reasumując należy zauważyć, że wprowadze-

nie niewielkich zmian w organizacji produkcji  

i uświadomienie pracowników zarządzających 

produkcją spowodować może znaczące obniże-

nie kosztów kupowanej energii elektrycznej. 

Dla opisywanego przypadku oszczędności się-

gają 20% poniesionych kosztów. Oszczędności 

te osiągnięto bez konieczności ponoszenia wy-

sokich nakładów inwestycyjnych (nakłady 

zwróciły się w ciągu jednego miesiąca) . 

 

 

 

 

 


