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Zarządzanie energią i środowiskiem  w GMMP Gliwice 



Zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskiem w  GMMP  

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

 W zakresie poprawy efektywności energetycznej zakłada się : 

• dążenie do utrzymania zero-energetycznego 

wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki 

następującego bez wzrostu zapotrzebowania na 
energię pierwotną  

• konsekwentne zmniejszanie energochłonności 
polskiej gospodarki do poziomu UE-15. 
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Zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskiem w  GMMP  

Czy możliwa jest poprawa efektywności 
energetycznej przedsiębiorstwa  zgodna z 

założeniami Polityki Energetycznej poprzez 
wykorzystanie instrumentów 

zrównoważonego rozwoju ? 

GMMP Gliwice -  case study   
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Oszczędzanie energii  ma  wpływ  na  konkurencyjność  firmy  

 Wiele firm traktuje energię  jako koszt stały  ale oszczędzanie energii jest 
aktualnie jedną z  najprostszych dróg redukcji kosztów  i poprawy 
wizerunku firmy.  

 Oszczędzaj  pieniądze – Po prostu wyłączając urządzenia po zakończeniu pracy  lub  

obniżając temperaturę zadaną  urządzeń grzewczych  w   cieplejsze dni  można osiągnąć 
rzeczywiste oszczędności na rachunkach za energię. I obniżając zużycie  o 20 % można dodać tę 
samą wartość do zysków porównywalnych z  5% wzrostem sprzedaży .  

 Popraw swój wizerunek  -  Coraz większa liczba konsumentów  i klientów biznesowych 
będzie kupowało  od,  oraz inwestowało  w firmy, w  których prowadzi się  politykę i  metody 
produkcji przyjazne  środowisku.  Poprzez demonstrację  zaangażowania w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych , możesz  zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku, przyciągnąć nowych  i 
rozszerzyć swoją bazę  klientów   

 Wyprzedzaj rządowe regulacje  - Zmiany  klimatyczne  są  obecnie  jednym z 
priorytetów działań  politycznych rządów i Unii Europejskiej. Będziemy prawdopodobnie 
obserwować coraz więcej inicjatyw jak  Podatek od Zmian Klimatycznych ,”Białe Certyfikaty” i 
System  Handlu Emisjami  na równi z  coraz bardziej  ostrymi wymaganiami  budowlanymi. Będąc 
przygotowanym teraz na te zmiany będziemy  mogli zaoszczędzić  czas i pieniądze kiedy regulacje  
te  będą wprowadzone. Dodatkowo, jeżeli  rozpoczniemy oszczędzać  energię od razu , będziemy  
natychmiast  redukować obciążenia  na  naszych rachunkach za energię .   
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GMMP- Gliwice  aktywny energy management  

Cel  wdrożenia normy Zarządzania energią ISO 50 001:  
 Osiągnięcie określonych  korzyści  finansowych  - np.  redukcja budżetu 

energii o  15% w ciągu 3 lat  - ta norma jest wdrażana dla pieniędzy; 
 Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa:  zwiększenie 

produkcji przy  „zerowym”  wzroście zużycia energii - bez konieczności 
ponoszenia  kosztów rozbudowy infrastruktury energetycznej;  

 Ograniczenie  oddziaływania na  środowisko – zwiększenie 
odpowiedzialności społecznej; 
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Zarządzanie energią zgodnie z ISO 50 001 

 GMMP Gliwice od lat  aktywnie wdrażał zasady zarządzania energią.  Ale ISO 50001 
wymaga ciągłego doskonalenia nie  definiując jednak specyficznych wymagań 
poprawy.  Wartością ISO 50001 jest to, że poraz pierwszy dostarcza ramy  do ciągłej 
poprawy  wydajności energetycznej  obiektów  w całej organizacji.  Wprowadzony 
system zarządzania energią został  w GMMP poddany procesowi certyfikacji przez 
BSI (British Standard Institute)  na zgodność z normą  ISO 50001;  

Plan 

Do 

Check 

Action 
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Plan redukcji zużycia energii  ( bez wpływu zmian wielkości produkcji )    

I Krok – Wprowadzenie zarządzania 
energią & kontroli (etap 
bezinwestycyjny – wprowadzanie 
zaleceń audytów wewnętrznych i 
warsztatów  GoFast ) 

II Krok – Modyfikacja urządzeń ,zmiany 
w technologii i działaniach 
operacyjnych, wymiana 
nieefektywnych urządzeń na 
energooszczędne (niski poziom 
inwestycji  - audyt zewnętrzny  jest 
pomocny ) 

III Krok – Modyfikacja technologii i 
procesów (wyższy poziom 
inwestycji, wymagane 
opracowanie mapy energii zakładu, 
studium zużycia energii) 

Master Plan Study for Energy Conservation
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 Plan redukcji zużycia energii zakłada wprowadzanie kolejnych kroków, od  działań bez-
inwestycyjnych lub niskonakładowych, poprzez działania o krótkim czasie zwrotu ( poniżej 
jednego roku) do działań, wymagających zaangażowania kapitałowego ( o czasie zwrotu powyżej 
jednego roku )   
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Zero- energetyczny rozwój produkcji  

 Wprowadzanie efektywnych zasad zarządzania energią, przy zwiększeniu produkcji z 
97 do 162 tys. samochodów tj. o  66% (porównując rok 2000 vs.  2010), spowodowało 
obniżenie całkowitego rocznego zużycia energii o  5%.  
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Całkowite zużycie energii  vs. produkcja   

Całkowite zużycie energii Produkcja
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Obszary poprawy energoefektywności  zakładu  

 Wprowadzenie regularnych audytów 

energetycznych 

 Zwiększanie zaangażowania i poprawa 
świadomości wszystkich pracowników  

 Optymalizacja systemu sprężonego 
powietrza 

 Zwiększenie efektywności układów 
pompowych  

 Optymalizacja systemu oświetleniowego 

 Optymalizacja systemów wentylacji 

 Optymalizacja  systemów grzewczych 

 Wdrażanie bardziej  
energoefektywnych  procesów 

technologicznych  

 Odzysk ciepła  technologicznego 
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 Optymalizacja systemu sprężonego powietrza  - opracowanie  metody wykrywania i 
eliminacji  miejsc powstawania strat sprężonego powietrza, optymalizacja poziomu  
ciśnień w sieci , optymalizacja pracy kompresorów -               saving  2,2 GWh 

 Modyfikacja sterowania  systemem  wentylacyjnym HVAC  –  opracowanie 
kombinowanego systemu recyrkulacji i rekuperacji  - zmniejszenie zapotrzebowania 
na ciepło  o 60 %  –           saving    7 GWh 

 Opracowanie map termicznych  pomieszczeń i obszarów budynku lakierni oraz 
opracowanie systemu optymalizacji temperatur  - obniżenie  temperatur  średnio  o 
4oC  –         saving     6 GWh 

 Opracowanie  koncepcji zmian strumieni powietrza  wentylacyjnego na lakierni  - 
zmniejszenie  strumieni  świeżego powietrza –     saving     8 GWh 

 Opracowanie  i wdrożenie koncepcji  optymalizacji  przepływów  wód chłodzących 
urządzenia  technologiczne  ( Heat transfer system) , redukcja  zużycia energii  w 
układach pompowych  o 40 %  –          saving     4 GWh 

 Opracowanie koncepcji  wymiany źródeł światła i wdrożenie  urządzeń LEC   
(Lighting energy controllers ) oszczędzających energię  w obwodach świetlówkowych 
i  lamp wyładowczych o 25 %  -                     saving       0,8 GWh 

 Identyfikacja i optymalizacja napędów  wentylatorów i pomp  z regulacją dławieniową 
– zastąpienie  regulacją  za pomocą falowników  -   saving       2 GWh 

Total saving   -  30 GWh    

Done 

Inicjatywy  oszczędności energii     

W wyniku prac zespołu opracowano szereg  koncepcji i  nowatorskich rozwiązań  

Done 

Done 

Done 

Done 

Done 

Done 
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Poprawa efektywności  układów pompowych na lakierni  

 Optymalizacja napędów  pomp  - 
strategia  

 Identyfikacja  wszystkich pomp  z 
regulacją dławieniową , pomiar  
przepływów 

 Ustawienie  wydajności na  minimalną 
wymaganą procesem  

 Zastąpienie  regulacji dławieniowej 
poprzez  sterowanie  za pomocą  
napędów  o regulowanej  

Current energy consumption 
Energy consumption after installation  

of frequency controllers 

 Zastąpienie  regulacji dławieniowej  pomp 
falownikami  na linii fosforanowania  

 Zastąpienie regulacji dławieniowej  na 
klapach wentylatorów ciągu głównego 
pieców lakierniczych  regulacją za 
pomocą  falowników  

 Czas  zwrotu inwestycji   - 10 miesięcy  
 Rezultat : oszczędność ok. 2 GWh /rok 
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Optymalizacja zespołów pompowych i wież chłodniczych     

20.04.2014 GMMP Page 12 

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.09 3.09 5.09 7.09 9.09 11.09 13.09 15.09

2006

2007

2010

Tygodniowy  wykres zużycia  energii w  systemie transferu ciepła  technologicznego przed  i 
po wykonaniu  modernizacji  

 Koncepcja  optymalizacja systemu transferu ciepła 
technologicznego  

 Identyfikacja zużycia energii we wszystkich napędach   
pomp i wentylatorów ,  pomiar  przepływów 

 Opracowanie koncepcji sterowania wydajnością 
napędów  na  minimalną wymaganą procesem i 
czynnikami zewnętrznymi  

 Zastąpienie wszystkich  elementów dławieniowych 
nowymi , niskostratnymi elementami ( np. klapy 
zwrotne, armatura )   
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Optymalizacja obwodów oświetleniowych  

Analiza systemu oświetleniowego  
Instalacja  LEC  w  wytypowanych  
obwodach oświetleniowych 
Czas zwrotu inwestycji  -  do 12 miesięcy  
 Zysk :  

redukcja zużycia energii,  
 zmniejszenie częstotliwości wymian  źródeł 
światła ( mniejsze obciążenie środowiska) ,  

 

 Strategia  optymalizacji    

 Zastąpienie  niskowydajnych źródeł energii 
nowoczesnymi źródłami światła  

 Optymalizacja  systemów oświetleniowych  
 Instalacja  w obwodach  ze  źródłami 

wyładowczymi  i jarzeniowymi  urządzeń  
Light Energy  Controlers – obniżającymi i 
dostosowującymi  poziom napięcia do 
rzeczywistych wymagań    

current energy 
consumption 

energy consumption 
with  LEC  

Electric energy 

consumption for lighting 
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GMMP 

Optymalizacja systemu  sprężonego 
powietrza  – redukcja zużycia energii  
elektrycznej  o 35 % : 
 Analiza  systemu spręż. powietrza  
 Ograniczenie strat    

 Optymalizacja poziomu ciśnień 

 Optymalizacja pracy kompresorów 

 

       Compressors  energy consumption (MWh/ shift)  2008 -2010   
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Odzysk ciepła ( rekuperacja)  

 Realizacja inwestycji na lakierni polegająca na instalacji systemu rekuperacji 
ciepła z gorących  spalin  po dopalaczach pieców oraz z systemów wentylacji 
wyciągowej. Odzysk tego ciepła spowoduje, że średni strumień ciepła  zasilającego 
lakiernię -11MW zostanie obniżony o ok.1,5MW.  W skali roku przyniesie to dla zakładu 
oszczędność ok. 8 GWh .   
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Paint shop energy savings  PBT ≈ 1,5 Y  

  Lakiernia – aktualne działania mające na celu ograniczenie zużycia energii 
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Poprawa efektywności poprzez odzysk ciepła  ze spalin i wentylacji  wyciągowej   

 Rekuperacja ciepła z lakierni   - 
strategia  

 Identyfikacja i opracowanie modelu 
strat  energii  w  lakierni  

 Opracowanie koncepcji odzysku ciepła 
ze spalin  pieców lakierniczych  

 Opracowanie koncepcji odzysku ciepła 
z strumienia zużytego powietrza  
wentylacyjnego   

 

 Instalacja jednostek wentylacyjnych 
nawiewno- wywiewnych  z odzyskiem za 
pomocą koła  cieplnego .  Odzysk 
strumienia  ciepłego powietrza 
wyrzucanego do atmosfery  i 
wprowadzenie go do  kabin  

 Instalacja   rekuperatorów ciepła w 
ciągach kominowych  - odzysk ciepła do 
podgrzewania wody technologicznej  

 Czas  zwrotu inwestycji   - 12 miesięcy  
 Rezultat : oszczędność ok. 8 GWh /rok 
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Odzysk ciepła  odpadowego   

Usprawnienie  transferu ciepła  z użyciem ciepła odpadowego z 
kompresorów, linii pras i procesu produkcji wody lodowej do ogrzewania 
procesu technologicznego lakierni z wykorzystaniem pompy ciepła. 
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Alternatywne sposoby wytwarzania energii  
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Heat consumption 

Delivery minimum demanded heat. 

Photovoltaic cells cost : 2 144 k€ 

Income : 187 k€ 

Cogeneration cost : 620 k€ 

Income : 300 k€ 

Wind turbine cost : 5 955 k€ 

Income :  241 k€ 
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Poprawa oddziaływania na środowisko 

 Tylko niecałe 40% energii pierwotnej w elektrowniach węglowych  jest transformowana na 
energię elektryczną. Efektywność procesu wytwarzania i transportu sieciowego energii 
elektrycznej w którym istotnym elementem są straty energii elektrycznej na pokrycie potrzeb 
własnych elektrowni i elektrociepłowni jest niska a straty  wynoszą ok.10% produkcji energii 
elektrycznej brutto. 

 Tylko niecałe 70% energii pierwotnej zużytej  w ciepłowni dociera do naszego zakładu w postaci 
gorącej wody o temp. 120 st.C. Reszta to straty w ciepłowni i przesyłowe.  

 Wprowadzenie wysokosprawnej  kogeneracji  rozproszonej o sprawności powyżej 80%, 
znacząco  obniża zużycie energii pierwotnej  
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Dalsze możliwości  rozwoju firmy bez  zwiększania  zużycia energii pierwotnej 

 Rozważana jest budowa w naszym zakładzie małej  siłowni  w technologii wysokosprawnej 
kogeneracji, która pokryłaby tzw. base load zarówno co do energii elektrycznej jaki 
cieplnej. Analizy techniczne wykazują, że jednostka taka mogłaby pracować przez ponad 
6500h/rok  , przetwarzając ponad 80% energii pierwotnej na energię elektryczną i cieplną. 
W skali roku ta mini siłownia,do której należy dostarczyć energię pierwotną w postaci gazu 
w ilości 50GWh, mogłaby wytworzyć ok. 45GWh energii elektrycznej i cieplnej. Aby 
uzyskać ten sam efekt energetyczny zasilając  zakład z źródeł zewnętrznych, należy zużyć 
ok. 85GWh. Oszczędność w zużytej energii pierwotnej  to 35GWh.  
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Czy możliwa jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa  zgodna 
z założeniami Polityki Energetycznej i koncepcją zrównoważonego rozwoju  ? 

• dążenie do utrzymania zero-energetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki 

następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną   
 - Tak, poprzez promowanie  i wsparcie ze strony Państwa energoefektywnych działań : 
  - „białe certyfikaty” dla przedsiębiorstw,  
  -  wspieranie wysokowydajnej kogeneracji rozproszonej ( „żółte certyfikaty”, 

 stabilność cen gazu, obniżenie akcyzy na energię z kogeneracji, system wsparcia 
 inwestycji  itd.) zamiast budowy dużych centralnych jednostek wytwórczych 

• konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15 

  – Tak, poprzez właściwe zarządzanie energią w przedsiębiorstwach oparte o : 
  -  zasady benchmarkingu  

  - zwiększanie świadomości pracowników, szkolenia, audyty energetyczne, 
  - wprowadzanie kryteriów oceny energoefektywności  przy  wdrażaniu nowych 

 technologii, zakupie nowego sprzętu, budowie / rozbudowie zakładów 

  - wprowadzanie na szeroką skalę rekuperacji  ciepła   

Podsumowanie  


