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Szanowni Państwo,

 Oddajemy w Pań-
stwa ręce kolejny nu-
mer „Wiadomości Cie-
płowniczych”. 
 Przygotowując to  
wydanie gazety mieli- 
śmy kłopot z wybra-
niem inwestycji, które 
chcielibyśmy Państwu 
przedstawić. Ostatni 
czas obfitował w znaczące i ciekawe zadania 
w których uczestniczył Microtech International 
S.A. Po dyskusji wybraliśmy kilka inwestycji  
a opisy pozostałych znajdą się w kolejnym wyda-
niu gazety.
 Poza opisem właśnie zrealizowanych inwesty-
cji,  na chwile chcemy wrócić do modernizacji 
Ciepłowni Centralnej w Bolesławcu sprzed 
prawie pięciu lat i przedstawić opinię o jej efek-
tach z dystansu kilku lat eksploatacji.
 Od poprzedniego wydania minęło trochę czasu 
i w Microtechu zaszły kolejne zmiany formalne  
i organizacyjne. Chcielibyśmy te zmiany wraz  
z planami na przyszłość Państwu przybliżyć.
 W „Wiadomościach Ciepłowniczych” przed-
stawiamy jak zwykle informacje o firmach
współpracujących z Microtechem oraz zamiesz-
czamy rozmowy z ich szefami. Ponieważ są to 
osoby od wielu lat pracujące na rzecz energetyki 
cieplnej i przemysłowej to mamy nadzieje, że ich 
zdanie będzie dla Państwa interesujące.
 Mamy nadzieje, że informacje zawarte  
w „Wiadomościach Ciepłowniczych” będą dla 
Państwa ciekawe oraz pomogą Państwu w codzien- 
nej pracy i planowaniu działań inwestycyjnych.
 Zapraszamy do czytania i podzielenia się z nami 
Państwa komentarzami i uwagami. Zarówno na 
uwagi jak i na propozycje współpracy, czekamy 
pod adresem redakcja@microtech.com.pl

Krzysztof Wlazik
Redaktor Naczelny
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Modernizacja Ciepłowni Zasanie w Przemyślu

Założenia modernizacji 

 W ciepłowni Zasanie przed modernizacją za-
instalowane były trzy kotły WR-25 w technologii 
tradycyjnej a układ hydrauliczny był typowym 
układem dla ciepłowni z lat siedemdziesiątych  
i osiemdziesiątych. Automatyka w ciepłowni była 
wykonana jedynie w ograniczonym zakresie i tylko 
niektóre napędy posiadały możliwość płynnej regu-
lacji.
 Stan przed modernizacją posiadał wiele wad:
 Układ hydrauliczny ciepłowni był przewymia-
rowany, a jego konfiguracja nie była odporna na
urządzenia regulacyjne w węzłach sieci i wynikające 

stąd zmiany przepływów w sieci cieplnej.
 Regulacja w układach hydraulicznych opierała 
się przede wszystkim na dławieniu a agregaty pom-
powe były wyeksploatowane.
 Konfiguracja kotłów w ciepłowni nie była dos-
tosowana do aktualnych potrzeb w lecie i okresie 
przejściowym a sprawność istniejących kotłów  
w technologii tradycyjnej była niezadawalająca.
 Energochłonność produkcji ciepła (kotłów  
i układu hydraulicznego) była zbyt duża.

I etap modernizacji ciepłowni

 Modernizacja realizowana była w dwóch etapach. 
W pierwszym etapie modernizacji ciepłowni Zasa-
nie zrealizowanym w latach 2006/2007 wykonana 
została modernizacja kotła WR-10 w technologii 
ścian szczelnych, przebudowa układu hydraulic-
znego, system automatyki kotła WR-10, system au-
tomatyki układów hydraulicznych oraz komputer-
owy system nadrzędny ciepłowni.
 Zmodernizowany kocioł WR-10 posadowiony 
został na fundamencie połowy kotła WR-25. Kon-
strukcja kotła WR-10 została tak opracowana aby 
w przyszłości na drugiej części fundamentu kotła 
WR-25 można było umieścić kolejny kocioł o mocy 
dostosowanej do potrzeb ciepłowni. 

Parametry kotła WR-10:
 wydajność nominalna kotła 10MW,
 wydajność maksymalna trwała 12MW
 temperatura nominalna wody wlotowej 70OC
 temperatura maksymalna wody wylotowej 150OC
 nominalny przepływ przez kocioł 107,5m3
 sprawność nominalna ≥85%
 Zmodernizowany został układ hydrauliczny 
ciepłowni, zabudowane zostały dwie nowe pompy 
obiegowe, pompy kotłowe dla każdego z kotłów, 
pompy stabilizujące i uzupełniające.
 System automatyki kotła WR-10 i układów hy-
draulicznych został wykonany w oparciu o stero-
wniki firmy GeFanuc RX3i RX695CPU310 oraz
panele dotykowe GeFanuc 12”. Przygotowany został 
komputerowy system wizualizacji oparty o opro-
gramowanie InTouch 9.5 firmy Wonderware.

II etap modernizacji 

 W drugim etapie modernizacji w roku 2008 
zabudowany został kocioł WR-12, wykonany 
został system automatyki kotła WR-12 oraz wyko-
nano modernizację niektórych napędów pomp nie 
objętych I etapem modernizacji. Parametry kotła 
WR-12:
 wydajność nominalna kotła 12MW,
 wydajność maksymalna trwała 14MW
 temperatura nominalna wody wlotowej 70OC
 temperatura maksymalna wody wylotowej 150OC
 nominalny przepływ przez kocioł 125m3
 sprawność nominalna ≥85%
 W układzie hydraulicznym ciepłowni zamon-
towane zostały dwie nowe pompy sieciowe a układ 
sterowania wszystkich pomp (także nie moderni-
zowanych) został uporządkowany i ujednolicony. 
System automatyki kotła WR-12 został wykonany 
analogicznie do kotła WR-10 w oparciu o sterowni-
ki firmy GeFanuc RX3i RX695CPU310 oraz panele
dotykowe GeFanuc 12”.

Efekty modernizacji

 W efekcie modernizacji zainstalowano jed-
nostki kotłowe o wysokiej sprawność które mogą 
pracować z wysoką sprawnością w okresie let-
nim na potrzeby przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Konfiguracja dwóch kotłów WR-10 

i WR-12 poprawiła także pracę ciepłowni w okresie 
przejściowym i zimowym.
 Ponieważ znacząca ilość ciepła produkowana jest 
z wykorzystaniem nowych jednostek posiadających 
pełną automatykę procesu spalania wzrosła 
sprawność średnioroczna ciepłowni oraz spadła 
energochłonność kotłów.
 Zmiana układu hydraulicznego ciepłowni 
zwiększyła elastyczność pracy ciepłowni, umożliwiła 
kadrze MPEC Przemyśl korektę sposobu pracy 
całego systemu ciepłowniczego miasta Przemyśl oraz 
spowodowała znaczący spadek zużycia energii ele-
ktrycznej w ciepłowni Zasanie. Rozdzielenie obiegów 
sieciowych i kotłowych spowodowało uniezależnienie 
pracy kotłów od zmian w sieci cieplnej.
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PORÓWNANIE CIŚNIENIA DYSPOZYCYJNEGO NA SIECI
[MPa]
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Budowa nowego źródła produkcji pary w Cukrowni Krasnystaw

 W roku 2008 Przedsiębiorstwo Remontu i Mon-
tażu Urządzeń Energetycznych „Energoserwis” S.A. 
w Lublinie wybudowało w systemie „pod klucz” 
dwa kotły parowe OR-50 dla potrzeb technologi-
cznych Cukrowni Krasnystaw.
 Inwestorem i właścicielem Cukrowni Krasnystaw 
jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Warszawie. 
Cukrownia Krasnystaw jest jednym z największych 
tego typu obiektów w Polsce i w czasie kampanii 
cukrowniczej 2008/2009 jej produkcja wyniosła 80 
tys. ton cukru.

Decyzja o uruchomieniu zadania 
inwestycyjnego

 Przed modernizacją para niezbędna do pro-
wadzenia procesu technologicznego produkcji 
cukru oraz do wytwarzania energii elektrycznej  
z wykorzystaniem dwóch turbin AP6 produkowana 
była w dwóch kotłach parowych, opalanych ciężkim 
olejem opałowym (mazutem) o następujących  
parametrach:
 wydajność pary 80 t/h,
 ciśnienie pary za kotłem 40 bar,
 temperatura pary za kotłem 450OC.
 Zapotrzebowanie godzinowe pary dla potrzeb 
technologicznych Cukrowni Krasnystaw zamyka 
się w przedziale 80÷110 ton i wydajność kotłów ole-
jowych z trudnością zaspokajała potrzeby cukrowni. 
 Kotły olejowe były wyeksploatowane i wymagały 
ponoszenia znaczących kosztów bieżących remon-
tów, które nie dawały gwarancji niezawodnej pracy 
źródła pary w czasie kampanii cukrowniczej.
 Rosnące ceny oleju opałowego, a tym samym ko-
szty produkcji pary skłoniły Zarząd Krajowej Spółki 
Cukrowniczej S.A. do szukania alternatywnego, 
tańszego rozwiązania. W tym celu zostało wyko-
nane studium opłacalności inwestycji, zakładające 
wybudowanie nowego źródła produkcji pary,  
w oparciu o rusztowe jednostki kotłowe opalane 
węglem kamiennym. Opracowane materiały nie 
pozostawiały żadnej wątpliwości:
 różnica pomiędzy kosztami zakupu oleju 
opałowego i węgla oszacowana na kwotę 11 mln 

zł w ciągu jednej kampanii cukrowniczej (około  
3 miesiące),
 planowany całkowity koszt zadania inwesty-
cyjnego łącznie z kosztami finansowymi oszaco-
wany został na poziomie 58 mln zł,
 przewidywana stopa zwrotu 5,3.

Zakres inwestycji

 KSC S.A. podjęła decyzję o budowie nowego 
źródła produkcji pary w następującym zakresie:
 dwie jednostki kotłowe opalane węglem o wy-
dajności nominalnej pary 50 t/h każda,
 plac nawęglania łącznie z systemem rozładunku 
węgla,
 układ nawęglania zewnętrznego,
 budynek nowej kotłowni,
 układ odpylania w oparciu o filtry workowe,
 układ odżużlania,
 instalacje elektryczne oraz wentylacji i klimatyza-
cji niezbędne do funkcjonowania obiektu.

 Podjęcie decyzji o realizacji inwestycji w maju 
2007 roku pozwoliło na dobre przygotowanie całego 
procesu inwestycyjnego oraz umożliwiło rekordowo 
krótki czas ukończenia obiektu:
 2 listopada 2007 roku rozpoczęto od wykopów 
pod płyty fundamentowe kotłów,
 1 marca 2008 roku rozpoczął się montaż kon-
strukcji wsporczej kotła i budynku kotłowni,
 30 września 2008 roku nastąpiło przekazanie 
kotłów do eksploatacji.

 Wybudowane kotły parowe OR-50, realizowane  
w systemie „pod klucz” posiadają  następujące para- 
metry:
 wydajność nominalna pary 50 t/h,
 wydajność minimalna pary 20 t/h,
 temperatura pary przegrzanej 450OC,
 ciśnienie pary na wylocie 40 bar,
 sprawność kotła dla wydajności nominalnej  
≥ 86%,
 emisja pyłu przeliczona na 6% O2 ≤ 100 mg/m3,
 emisja SO2 przy 0,6% siarki w węglu 
≤ 1300 mg/m3,
 emisja NOx ≤ 400 mg/m3.
 Projekt kotłów wykonało Biuro Techniki Kotłowej 
Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. System odpylania 
wykonała Ekomega Sp. z o.o. w Łodzi.

System automatyki

 System automatyki kotłów został zrealizowany 
przez firmę Microtech International S.A. Automaty-
ka każdego kotła OR-50 obejmuje następujące 
układy regulacji:
 obwód regulacji wydajności kotła, 
 obwód regulacji podciśnienia w komorze spalania, 
 obwód regulacji ilości powietrza podmuchowego, 
 obwód regulacji rozkładu ciśnienia powietrza 
podmuchowego w strefach rusztowych każdej  
strony kotła, 
 obwód regulacji poziomu w walczaku, 
 obwód regulacji temperatury pary na wylocie  
z kotła, 
 obwód regulacji odsalania kotła.

 Poza wymienionymi powyżej układami regulacji 
zrealizowane są następujące obwody sterowania:
 obwód sterowania zasuwy na rurociągu pary wy-
lotowej,
 obwód sterowania zaworu rozruchowego,

 obwód sterowania zaworu awaryjnego spustu wody,
 obwód sterowania zaworu zaporowego zdmu-
chiwaczy popiołu i zaworu odwadniającego kole-
ktor parowy wdmuchiwaczy,
 obwód sterowania zdmuchiwaczy popiołu,
 obwód sterowania wentylatorów i przepustnic 
powietrza wtórnego.

 Podstawowym elementem systemów automatyki 
każdego kotła jest sterownik Siemens S7-300 oraz 
panel operatorski MP377 12” Touch.

Efekty ekonomiczne i sprawnościowe

 Wykonane badania energetyczne kotłów 
potwierdziły uzyskanie założonych parametrów 
technologicznych.

 Parametry pary za kotłem w trakcie pomiarów 
energetycznych wynikały z potrzeb procesu tech-
nologicznego produkcji cukru.
 Znacząco niższa sprawność kotła K-1 wynikała 
ze spalania podczas pomiarów węgla o parametrach 
powodujących powstawanie na ruszcie spieków  
i w efekcie dużą zawartość części palnych w żużlu.

 W okresie kampanii cukrowniczej 2008/2009 
osiągnięto następujące efekty ekonomiczne 
wynikające z realizacji inwestycji:
 produkcja ciepła w parze wyniosła 529 638 MJ,
 uzyskane oszczędności wynikające z różnicy kosz- 
tów oleju opałowego i węgla wyniosły 12 261 tys. 
złotych,
 rzeczywisty całkowity koszt budowy obiektu  
59,3 mln złotych,
 uzyskana stopa zwrotu inwestycji 4,84.

Wnioski
 Po zakończeniu pierwszej kampanii cukrowniczej 
uzyskane efekty ekonomiczne w pełni potwierdziły 
trafność decyzji o budowie nowego źródła pro- 
dukcji pary w oparciu o węgiel kamienny.
 Zabudowane jednostki kotłowe osiągnęły z za-
pasem zakładane efekty sprawnościowe i emisyjne.
Podjecie decyzji o budowie z niezbędnym 
wyprzedzeniem czasowym pozwoliło na:
 dobre przygotowanie procesu inwestycyjnego,
 skrócenie czasu realizacji obiektu,
 efektywne wykorzystanie środków inwesty-
cyjnych.

Widok placu budowy

Szafa sterownicza
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W trakcie pomiarów spalany węgiel posiadał następujące parametry

Badania energetyczne kotłów potwierdziły uzyskanie założonych parametrów technologicznych

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Przemyślu swoją działalność 
rozpoczęło 1 lipca 1984 roku i w roku 2009 
obchodzi 25-lecie swojej działalności. Od 
roku 1992 przedsiębiorstwo funkcjonuje jako 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Założycielem i jedynym udziałowcem spółki 
jest Gmina Miejska Przemyśl. Zarząd w chwili 
obecnej jest dwuosobowy: mgr Kazimierz Stec 
– Prezes Zarządu, mgr inż. Maciej Patoczka 
– Wiceprezes ds. Produkcji i Sprzedaży.
 Podstawowym źródłem ciepła w Przemyślu 
jest ciepłownia Zasanie w której zainstalow-
ane są cztery wodne kotły rusztowe opalane 
miałem węglowym: dwa kotły WR-25, jeden 
kocioł WR-10 oraz jeden kocioł WR-12. 
Łączna moc zainstalowana w ciepłowni wy-
nosi 80,14MW.
 Ciepło z ciepłowni Zasanie przesyłane jest 
poprzez sieć ciepłowniczą o łącznej długości 
około 26 km i pojemności zładu 2100m3. 
Nośnikiem ciepła jest gorąca woda o temper-
aturze 75-130OC, w zależności od temperatury 
zewnętrznej.
 MPEC w Przemyślu eksploatuje 193 węzły 
cieplne stało i zmienno parametrowe oraz 
dostarcza ciepło do 38 węzłów należących 
do odbiorców. Ciepło wykorzystywane jest 
na potrzeby centralnego ogrzewania, przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji 
pomieszczeń i na cele technologiczne.
 Łączna moc zamówiona przez wszyst-
kich odbiorców ciepła ogrzewanych z sieci 
ciepłowniczej MPEC wynosi około 65,5MW. 

Roczna sprzedaż ciepła wynosi około 400 tys. 
GJ. Z usług przedsiębiorstwa korzysta około 
25 tys. mieszkańców Przemyśla.
 Ostatnie pięć lat to okres dynamicznego roz-
woju przedsiębiorstwa. Rozbudowana została 
sieć cieplna w okolicach Starego Miasta, 
wprowadzono szeroki program przyłączania 
odbiorców do miejskie sieci cieplnej, wprow-
adzono do eksploatacji mieszkaniowe stacje 
cieplne i indywidualne opomiarowanie 
mieszkań oraz lokali użytkowych. Wykonana 
została kompleksowa modernizacja ciepłowni 
Zasanie z zabudową kotłów WR-10 i WR-12 
w technologii ścian szczelnych, zmodernizow-
any został układ hydrauliczny ciepłowni oraz 
wykonana została kompleksowa automatyza-
cja ciepłowni.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Płowiecka 8, 37-300 Przemyśl 
tel. (0-16) 670-41-53, fax (0-16) 670-53-84

www.mpec.przemysl.pl 
mpecprzemysl@pro.onet.p;s

MPEC W  PRZEMYŚLU  SP. Z O.O.MPEC W  PRZEMYŚLU  SP. Z O.O.



 Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu 
Urządzeń Energetycznych “Energoser-
wis” S.A. w Lublinie istnieje od roku 1991 
specjalizując się w realizacji kompleksowych 
usług w zakresie energetyki zawodowej  
i przemysłowej.
 W dwóch oddziałach w Lublinie i Rze-
szowie zatrudnionych jest 135 osób. Kadrę 
wykonawczą stanowią pracownicy o wielo-
letniej praktyce zawodowej.
 W zakładzie produkcji kotłów energe-
tycznych w Lublinie w hali o powierzchni 
3240 m2 jest zainstalowana i uruchomio-
na linia do produkcji szczelnych ekranów 
kotłów energetycznych. Linia przystosowana 
jest do spawania ciągłego ekranów kotłów 
wodnych i parowych stosowanych w ener-
getyce komunalnej i przemysłowej oraz 
wysokociśnieniowych kotłów energetycznych 
stosowanych w energetyce zawodowej.
 Całość produkcji i usług oparta jest o Zin-
tegrowany System Kontroli Jakości zgodnie 
z ISO 9001:2000 oraz stosowne uprawnienia 
Urzędu Dozoru Technicznego na produkcję, 
montaże i naprawy elementów ciśnieniowych 
wykonanych z materiałów stopowych i wy-
sokostopowych.
 Prace spawalnicze prowadzone są z wyko-
rzystaniem najnowszej wiedzy w tym zakre-
sie, z użyciem nowoczesnego sprzętu oraz 
w oparciu o posiadane uprawnienia UDT. 
Własne Laboratorium Badań Materiałowych 
kontroluje zarówno produkcję jak i prowadzi 
szeroką działalność usługową.
 PRiMUE “Energoserwis”  S.A. w Lublinie 
w ciągu kilkunastu lat opracował, wypro-
dukował i zainstalował wiele jednostek 
kotłowych w technologii tradycyjnej i tech-

nologii ścian szczelnych. Linia do produkcji 
ścian szczelnych jest uzupełnieniem cyklu 
produkcji i montażu kotłów energetycznych 
umożliwiając produkcję kotłów począwszy 
od materiałów podstawowych takich jak rury  
i kształtowniki.
 Kotły w technologii ścian szczelnych produ-
kowane i oferowane przez PRiMUE “Ener-
goserwis” S.A. w Lublinie charakteryzują się 
następującymi cechami:
 efektywne powierzchnie ciśnieniowe,
 wysoka szczelność kotła i urządzeń 
współpracujących,
 instalacje  podgrzewaczy wody i/lub powie-
trza,
 instalacje zapewnienia czystości powierz-
chni ogrzewalnych,
 właściwy rozdział powietrza (podmuchowe-
go i wtórnego),
 wysoki stopień automatyzacji procesu spa-
lania,
 poziom emisji spalin zgodny z normami,
 szeroki zakres mocy nominalnej,
 szeroki zakres pracy z wysoką sprawnością.
 PRiMUE „Energoserwis” S.A. w Lublinie 
wspomaga użytkowników i potencjalnych 
użytkowników nowych jednostek kotłowych 
w zakresie optymalnego doboru kotła do 
potrzeb konkretnej ciepłowni i systemu 
ciepłowniczego.

Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu 
Urządzeń Energetycznych 

“Energoserwis” S.A.
ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin

tel. (0-81) 746-30-50, fax (0-81) 746-30-51
www.energoserwis.lublin.pl
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technologie dla energetyki cieplnej i przemysłowej

 Firma Microtech International S.A. jest 
obecna od kilkunastu lat na rynku nowocze-
snych technologii w dziedzinie automatyki, 
elektroniki oraz systemów informatycznych. 
W roku 2006 nastąpiło połączenie z firmą
Softechnik Sp. z o.o. i Microtech International
S.A. jako następca prawny z powodzeniem 
kontynuuje działalność firmy Softechnik 
w branży energetyki. W roku 2008 nastąpiła 
zmiana formy prowadzenia działalności  
w Spółkę Akcyjną.
 Skuteczność i solidność firmy została po- 
twierdzona realizacją wielu ambitnych i inno-
wacyjnych projektów, obejmujących najczę-
ściej pełen cykl realizacyjny począwszy od kon-
cepcji poprzez projekty, badania, produkcję, 
kompletację, instalację i uruchomienie oraz  
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 Realizowane zadania dotyczą między in-
nymi projektowania i realizacji inwestycji  
z zakresu kompleksowej automatyzacji obiek-
tów przemysłowych,  realizacji i integracji 
systemów oprogramowania przemysłowego, 
projektowania urządzeń i oprogramowania  
w zakresie elektroniki profesjonalnej.
 Microtech International S.A. oferuje 
klientom z branży energetyki komunalnej  
i przemysłowej:

MICROTECH  INTERNATIONAL  S.A.MICROTECH  INTERNATIONAL  S.A.

 automatyzację wodnych i parowych kotłów 
rusztowych,
 modernizację i automatyzację układów hy-
draulicznych źródeł ciepła,
 systemy wizualizacji i oprogramowania 
przemysłowego,
 modernizację układów energetycznych.
 Doświadczenie firmy, znajomość procesów
energetycznych, unikalne algorytmy regu-
lacji opierają się na zrealizowanych zadaniach 
obejmujących automatyzację kilkudziesięciu 
wodnych i parowych kotłów rusztowych, 
automatyzację i modernizację kilkunastu 
układów hydraulicznych ciepłowni i ele- 
ktrociepłowni oraz realizację komputerowych 
systemów nadrzędnych w wielu obiektach  
energetycznych.
 Microtech International S.A. jest dla 
klientów partnerem w zakresie oferowanych 
rozwiązań technicznych oraz w najefekty-
wniejszym wykorzystaniu tych rozwiązań do 
optymalizacji procesów technologicznych.

Microtech International S.A.
ul. Wołowska 20, 51-116 Wrocław

tel. (0-71) 346-35-00, fax (0-71) 346-35-99
www.microtech.com.pl

 Redakcja: Rok 2006 był rokiem znaczących 
zmian a w 2007 i 2008 nastąpiły kolejne  
zmiany organizacyjne i techniczne w firmie 
Microtech….
 Mirosław Loch: Zmiany dotyczą przede 
wszystkim spraw formalnych w spółce. 
Skorygowana została nazwa, lub inaczej 
„firma” pod jaką działamy oraz zmieniła 
się forma prawna. Dziś Microtech Inter-
national nie jest już spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością tylko spółka akcyjną. 
Jednak to przecież ta sama firma. 
Przekształcenie Microtech International 
w spółkę akcyjną miało na celu przede 
wszystkim zwiększenie ochrony formalnej  
i prawnej naszych klientów i wierzycieli oraz 
umożliwienie w bezpośredniej przyszłości 
upublicznienie spółki na rynku New-
Connect stworzonym przecież dla spółek 
nowych technologii. Microtech Interna-
tional S.A. ma kilkunastu akcjonariuszy  
a głównym akcjo-nariuszem jest Innovation 
Technology Group S.A. wrocławska firma 
z branży informatycznej. W marcu 2009 
zmieniliśmy siedzibę i przenieśliśmy się do 
Wrocławskiego Parku Biznesu 2.

 Redakcja: Jaką ważną rolę dla Microtechu 
odgrywają zadania związane z energetyką 
cieplną i przemysłową?
 Mirosław Loch: Mamy wieloletnie 
doświadczenie związane z realizacją dużej 
ilości zadań w ciepłownictwie, rozumiemy 
automatyzowane przez nas procesy techno- 
logiczne, znamy potrzeby energetyków  
i ciepłowników. Dla nas, a mam nadzieje, 
że także dla naszych klientów, stanowi to 
bardzo dużą wartość. Energetyka ciplna  

Zmiany, rozwój, przyszłość !!!

Działamy na rzecz Energetyki

 Redakcja: W ostatnim czasie Energoserwis 
realizował wiele zadań dotyczących kotłów 
parowych … 
 Mieczysław Fornal: Budowa i moderniza-
cja kotłów wodnych utrzymuje się na mniej 
więcej równym poziomie od kilku lat. Widać 
jednak rosnącą ilość inwestycji dotyczących 
kotłów parowych pracujących w większości 
w układach skojarzonych.  Są to dużo większe 
inwestycje na pograniczu energetyki cie-
plnej i energetyki zawodowej. Myślę, że  
w najbliższym czasie właśnie układy skoja-
rzone średniej mocy w elektrociepłowniach 
komunalnych i przemysłowych będą stanowiły 
znaczący udział w inwestycjach realizowan-
ych przez Energoserwis. Staramy się działać  
i w energetyce zawodowej, i w komunalnej,   
i w przemysłowej.

 Redakcja: A oferta dla mniejszych obiektów ?
 Mieczysław Fornal: Mamy dwa bardzo ciekawe 
rozwiązania dotyczące energetyki rozpros-
zonej. Wraz z Instytutem Energetyki w Warsza-
wie opracowaliśmy i zbudowaliśmy przemysłową 
zgazowarkę nowej generacji. Przeprowadziliśmy 
badania dotyczące zgazowania zrębków oraz 
śmieci i odpadów nie przeznaczonych do 
bezpośredniego spalania. Do końca roku planuje-
my wykonanie komercyjnej instalacji zgazowania 
wraz z zabudową palników w rusztowym kotle 
parowym OR-50. Drugie rozwiązanie dla ener-
getyki rozproszonej związane jest z układami ko-
generacyjnymi w oparciu o gaz z biogazowni. We 
współpracy z naszymi niemieckimi partnerami 
przygotowujemy szereg inwestycji dotyczących 
wytwarzania energii elektrycznej ze zgazowania 
biomasy, która nie nadaje się do spalenia lub zga-
zowania termicznego.

i przemysłowa jest 
w tej chwili naj-
ważniejszą branżą 
dla firmy. Mam 
nadzieje, że podję- 
te działania w fir-
mie spowodują roz-
szerzenie oferty 
i dalszy rozwój 
współpracy z sze-
roko pojętą branżą 
ciepłowniczą

 Redakcja: Znaczącą rolę w działalności 
firmy odgrywa udział w programach bad-
aw-czo-rozwojowych….
 Mirosław Loch: Microtech Interna-
tional uczestniczył i uczestniczy w wielu 
międzynarodowych projektach badawczo-
rozwojowych. W ramach tych projektów opra-
cowywana jest elektronika na najwyższym 
światowym poziomie oraz przygotowywane 
jest wyrafinowane oprogramowanie. Ucze-
stniczyliśmy w programie Eureka oraz  
6 i 7 Programie Ramowym Unii Europej- 
skiej, których celem jest wspieranie 
działalności badawczo-rozwojowej. Jesteśmy 
bardzo wysoko w rankingach firm innowa-
cyjnych w Polsce i na Dolnym Śląsku. Dzięki 
współpracy międzynarodowej oraz prowa- 
dzonych pracach możemy oferować roz-
wiązania innowacyjne w innych branżach, 
także w automatyce przemysłowej dla ener-
getyki cieplnej i przemysłowej.

 Redakcja: Dziękuję za rozmowę.

 Redakcja: We współpracy z Microtechem  
i Inwelem została zrealizowana kolejna mod-
ernizacja układów hydraulicznych ciepłowni …
 Mieczysław Fornal: Modernizacja układów 
hydraulicznych w oparciu o rozdzielone 
układy sieci i kotłów jest to przykład inwesty-
cji o szybkim zwrocie. Wzrastająca nieustająco 
cena energii elektrycznej powoduje, że czasy 
zwrotu tych inwestycji to 2-4 lat. Zasada jest 
prosta „im gorzej - tym szybciej”. Zdarzają się 
obiekty, ze średnioroczną energochłonnością 
powyżej 10kWh/GJ i efekty wtedy są 
bardzo szybkie. Według nas sumaryczna 
energochłonność pomp w układzie hydrau-
licznym, kotłach oraz związana z eksploatacją 
budynku wraz z otoczeniem powinna wynosić  
3-4,5kWh/GJ w zależności od specyfiki sys-
temu ciepłowniczego. Z Microtechem i In-
welem współpracujemy od wielu lat i ta 
współpraca daje gwarancje jakości wykonania 
zadania oraz gwarancje osiągnięcia założonych 
efektów ekonomicznych i technicznych.

Redakcja: Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Mieczysławem Fornalem 
Prezesem Zarządu PRiMUE „Energoserwis” S.A. w Lublinie

Rozmowa z Mirosławem  Lochem 
Wiceprezesem Zarządu, Microtech International S.A.
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Modernizacja układów 
hydraulicznych ciepłowni 
komunalnych i przemysłowych

 W latach 2004-2005 konsorcjum Fabryki 
Kotłów Sefako S.A. oraz Softechnik Sp. z o.o. 
(dzisiaj Microtech International S.A.) zapro-
jektowało i wykonało kompleksową modernizację 
Ciepłowni Centralnej w Bolesławcu obejmującą 
między innymi modernizację w technologii  
ścian szczelnych trzech kotłów WR-10,  
przebudowę układu hydraulicznego ciepłowni 
oraz kompleksową automatyzację ciepłowni.

 Redakcja: Jak po kilku latach eksploatacji 
zmodernizowanej Ciepłowni Centralnej ocenia 
Pan decyzje i program modernizacji?
 Józef Król: Przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej przyjęto założenia techniczne 
oraz założenia dotyczące przyszłych efektów 
ekonomicznych. O ile efekty techniczne były 
łatwiejsze do weryfikacji i „pewniejsze” o tyle
efekty ekonomiczne są uzależnione od wielu 
czynników i były obarczone pewnym ryzykiem. 
Jednak od początku założone efekty się 
potwierdziły. Były na tyle dobre, że musieliśmy 
sprawdzać czy nie ma w nich błędu. Teraz po 
latach pracy w różnych warunkach można 
jednoznacznie powiedzieć, że jeżeli chodzi  
o spadek zużycia energii elektrycznej i wzrost 
sprawności ciepłowni modernizacja spełniła 
przyjęte założenia.

 Redakcja: Dzisiaj kontynuowany jest pro-
gram modernizacji systemu ciepłowniczego  
w Bolesławcu…
 Józef Król: Od momentu rozpoczęcia mod-

Efekty modernizacji po latach eksploatacji

ernizacji w roku 2004 
system ciepłowniczy 
miasta Bolesławiec jest 
ciągle modernizow-
any i rozbudowywany.  
Nieustająco moderni-
zujemy węzły cieplne 
ale bardzo ważne było 
przyłączenie Jednostki 
Wojskowej i związana 
z tym rozbudowa sieci 

i budowa węzłów. Ten przyrost mocy w syste-
mie zrekompensował nam ograniczenia mocy 
zamówionej wynikającej z termomodernizacji 
budynków. 
 Efektywność produkcji ciepła i bezpieczeń-
stwo jego wytwarzania to nasze priorytety. Dlate-
go w Ciepłowni Centralnej zainstalowaliśmy  
w ubiegłym roku agregat prądotwórczy dużej 
mocy i zmodernizowaliśmy zasilania urządzeń 
aby się zabezpieczyć od zaniku zasilania na 
dużym obszarze. 
 Jedno z bardzo dużych zadań inwestycyjnych, 
dotyczyło efektywności produkcji i polegało 
na wykonaniu połączenia dwóch systemów 
ciepłowniczych do niedawna funkcjonujących 
oddzielnie w Bolesławcu i wyłączenia Ciepłowni 
Komunalnej. Wykonana została „spinka”  
o długości 2,6 km rurami preizolowanymi  
o średnicy 250mm.

 Redakcja:  Połączenie dwóch systemów cie-
plnych ciepłowni Komunalnej i Centralnej było 

Rozmowa z Józefem Królem 
Prezesem Zarządu ZEC Sp. z o.o. w Bolesławcu

 Redakcja: Jest Pan projektantem od bardzo 
wielu lat. Jak w tym okresie zmienił się proces 
projektowania?
 Bohdan Chorążak: Podstawowa różnica 
wynika z narzędzi jakimi posługuje się dzisiaj 
projektant: szeroki dostęp do informacji tech-
nicznej i prawnej z wykorzystaniem internetu, 
duża oferta nowoczesnych urządzeń techno-
logicznych oraz bogate wyposażenie biura 
projektowego w narzędzia ułatwiające pracę. 
Wykorzystanie tych narzędzi łącznie z wiedzą 
fachową i doświadczeniem, stwarza możliwość 
projektowania rozwiązań technologicznych, 
które mają cechy twórcze a nie odtwórcze.
 W ostatnim czasie rośnie także znaczenie 
procesu przygotowania inwestycji. Na tym 
etapie bardzo duże znaczenie ma właściwe 
określenie założeń i zdefiniowanie celów. Błędne
założenia lub cele prowadzą często do zapro-
jektowania inwestycji kosztownej i przynoszącej 
mierne efekty techniczno-ekonomiczne. W 
branży ciepłowniczej na tym etapie inwestorzy 
powinni korzystać z usług specjalistów, projek-
tantów systemów ciepłowniczych, którzy mają 
doświadczenie i wiedzę w zakresie projektow-
ania źródeł ciepła, systemów przesyłowych, 
węzłów ciepłowniczych i wiedzę o ich wzajem-
nym oddziaływaniu. Dzięki usługom specjal-
istów na etapie przygotowania inwestycji i pro-
jektowania można uniknąć wielu błędów w tym 
dość powszechnych dotyczących zbyt dużych 
kosztów inwestycji lub też nieprzewidzianych, 
wieloletnich i znaczących kosztów eksploatacji.

 Redakcja: Proponowane przez Pana 
rozwiązania mają charakter nowatorski … 
 Bohdan Chorążak:  Podejmując się opracow-
ania danego projektu, w szczególności mod-
ernizacji obiektów ciepłowniczych, analizuję 
rozwiązania stanu istniejącego i ich wpływ na 
cały system, omawiam z inwestorem przyjęte 
przez niego założenia sugerując ich zmianę 
lub nie. Pod pojęciem „nowatorski” należy 

Właściwe przygotowanie inwestycji 

rozumieć, że zawarte 
w nim rozwiązania 
wyróżniają się od pow-
szechnie stosowanych. 
Takim przykładem mo- 
że być właśnie rozwią- 
zanie dotyczące moder-
nizacji układów hy-
draulicznych ciepłowni 
z rozdziałem obiegu 
zewnętrznego i wewnę-

trznego. Rozwiązanie to jest chronione 
zgłoszeniem patentowym P-368019/INWEL.
 Projekt nowatorski to również filozofia jego
konstrukcji z wykorzystaniem nowoczesnych 
technik, z uwzględnieniem całego otoczenia 
projektu i jego wpływu na cały system, korzys-
tanie ze specjalistów poszczególnych dziedzin 
i projektantów: oprogramowania, operacji 
technologicznych, automatyki, konstrukcji 
inżynierskich, architektów. Projekt nowator-
ski powinien być także przejrzysty, czytelny  
i estetyczny w zakresie instalacji, konstrukcji   
i rozmieszczenia urządzeń.

 Redakcja: Od poprzedniego wydania 
Wiadomości Ciepłowniczych upłynęły prawie 
dwa lata. Jak wyglądała współpraca z Micro-
techem w tym czasie?
 Bohdan Chorążak:  Zrealizowaliśmy wspól-
nie kolejne kilka projektów rozumianych 
zarówno jako dokumentacja jak i wykonanych 
w „metalu” kompletnych zadań inwestycyjnych. 
Myślę, że tak powinna wyglądać współpraca 
między projektantami różnych branż oraz 
między projektantem a wykonawcą. Jeżeli 
dwie strony „wiedzą o czym mówią” to może 
powstać coś dobrego i nowoczesnego a efektem 
współpracy nie będą „pomniki nieudolności”  
a efektywne ekonomicznie inwestycje.

 Redakcja: Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Bohdanem Chorążakiem, 
Dyrektorem Biura Projektowego „Inwel” Sp. z o.o. w Opolu

 Podstawowym źródłem strat energii elektrycznej 
w układach hydraulicznych jest dławienie jako pod-
stawowy sposób regulacji przepływów.
 Największe straty wynikające z dławienia 
występują na zaworze zmieszania zimnego oraz 
na zaworach regulacyjnych w węzłach cieplnych 
w wyniku utrzymania stałego ciśnienia dyspozy-
cyjnego na sieci cieplnej. Spadek ciśnienia na za-
worze zmieszania zimnego jest identyczny jak 
dla zespołu kotłów a dławiony przepływ stanowi  
różnicę pomiędzy przepływem sieciowym i sumą 
przepływów przez kotły. W okresach przejściowych 
niepotrzebnie dławiony przepływ jest często 
większy niż przepływ przez kotły.
 W efekcie zmian technologicznych wewnątrz 
ciepłowni, układ rur, zaworów, armatury pomia-
rowej jest często nadmiernie skomplikowany i ge-
neruje znaczące opory przepływu. Znaczące straty 
energii elektrycznej wynikają między innymi z: 
 wadliwie skonfigurowanej pompowni i jej stanu
technicznego, 
 niskiej sprawności pomp w porównaniu do aktu-
alnie produkowanych,
 obniżonej sprawności pomp częściowo zmoderni- 
zowanych poprzez wymianę lub toczenie wirnika,
 pracy pomp w nieoptymalnym punkcie char-
akterystyki lub wręcz na granicy dopuszczalnych 
charakterystyk w wyniku zmiany parametrów sieci 
cieplnej i ciepłowni,
 pracy pomp w nieoptymalnych punktach pracy 
przy współpracy pomp zasilanych z falowników 
z dużą redukcją obrotów oraz pomp bez regulacji 
obrotów.

 Proponowana jest zmiana układu technolo-
gicznego polegająca na rozdzieleniu obiegu sie-
ciowego i kotłowego, montażu indywidualnych 
zespołów pomp kotłowych oraz montaż zaworów 
trójdrogowych indywidualnego zmieszania dla 
każdego z kotłów.

Efekty modernizacji

 W wyniku zastosowania nowoczesnego 
układu hydraulicznego ciepłowni uzyskiwane są 
następujące efekty:
 rozdzielenie obiegów wodnych kotłowych i sie-
ciowych,
 zwiększenie sprawności pompowania agregatów 
pompowych,
 minimalizacja strat dławienia w układzie hydrau-
licznym,
 maksymalne ograniczenie mocy elektrycznej za-
stosowanych urządzeń,
 ograniczenie wskaźnika zużycia energii elektrycz- 
nej (w kW/GJ wyprodukowanej energii cieplnej),
 uproszczenie schematu technologicznego kotłowni,
 uproszczenie układu automatycznej regulacji,
 zapewnienie regulacji ciśnienia dyspozycyjnego,
 zapewnienie regulacji ciśnienia na powrocie  
z sieci cieplnej, z sygnalizacją sytuacji awaryjnych  
i algorytmem ochrony pracujących kotłów,
 możliwość zmiany przepływu przez kocioł, w za-
kresie określonym przez producenta i konstruktora 
kotła,
 swoboda ustalania temperatury zasilania każdego 
z kotłów,
 możliwość ograniczenia straty wylotowej z kotła 
(temperatury spalin wylotowych), poprzez jedno-
czesne obniżenie temperatury przed i za kotłem 
oraz zwiększenie przepływu przez kocioł,
 zabezpieczenie systemu ciepłowniczego, zgod-
nie z PN-91/B-02415, z wykorzystaniem zaworów 
upustowych na kolektorze tłocznym pomp sie-

ciowych i zasilaniu sieci ciepłowniczej, pomp 
uzupełniających i stabilizacyjnych oraz zaworu 
nadmiarowego na powrocie z sieci ciepłowniczej. 

 W wyniku modernizacji zużycie energii liczone 
w kWh/GJ wyprodukowanego ciepła może być  
zmniejszone o 30-50%
 Łączne oszczędności wynikające z dokonanej mo-
dernizacji pozwalają, w zależności od stanu obiektu, 
na zwrot poniesionych nakładów w ciągu 2-4 lat.
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 Dla kolejnych kilku źródeł ciepła zostały 
wykonane prace projektowe oraz koncepcyjne  
z planowaną realizacją modernizacji w najbliższym 
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Schemat nowoczesnego 
układu technologi- 

cznego ciepłowni

przewidziane w konfiguracji układów hydraulic-
znych w roku 2004. Jak przebiegało łączenie tych 
dwóch systemów w roku 2009 i jak teraz pracuje 
układ hydrauliczny ciepłowni Centralnej?
 Józef Król: Trochę obawialiśmy się jak 
przebiegnie samo łączenie sieci i jak będzie 
wyglądało zaopatrzenie w ciepło naszych 
klientów podłączonych do tych najbardziej 
odległych węzłów. Okazało się, że poza 
chwilowym wzrostem ilości zanieczyszczeń 
na odmulaczach cała procedura łączenia sieci 
przebiegła bezproblemowo. Układ hydrau-
liczny w ciepłowni centralnej jest naprawdę 
bardzo elastyczny i nie wymagał jakichkolwiek 
korekt w momencie łączenia sieci. W efekcie 
wyłączenia Ciepłowni Komunalnej prawie 
niezauważalnie wzrosło zużycie energii elektry-
cznej w Ciepłowni Centralnej natomiast łączne 
zużycie energii elektrycznej w ZEC Bolesławiec 
spadnie o kilkaset MWh. Mamy nadzieje także 
na oszczędności w zużyciu węgla gdyż zmo-
dernizowane kotły w Ciepłowni Centralnej 
mają znakomicie wyższą sprawność niż te które 
zostały wyłączone w Ciepłowni Komunalnej.
 Po tych kilku latach eksploatacji, chcę  
jednoznacznie potwierdzić zasadność podej-
mowanych przez ZEC Bolesławiec decyzji  
o inwestycjach, jakość i efektywność rozwiązań  
proponowanych przez Sefako S.A. i Micro-
tech a także wysoki poziom współpracy z tymi  
Firmami.
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