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KGHM jest globalnym graczem na rynku metali nieżelaznych 

Projekty wydobywcze KGHM 

Kopalnie KGHM  

Huty  

Polska 

Kopalnia Polkowice-Sieroszowice (Cu, Ag) 

Kopalnia Lubin (Cu, Ag) 

Kopalnia Rudna (Cu, Ag) 

Huta Miedzi Głogów 

Huta Miedzi Legnica 

Eksploracja w regionie 

Grenlandia 

Malmbjerg (Mo) 

Niemcy 

Weisswasser  

(Cu, Ag) 

Kanada 

McCreedy (Cu, Ni, TPM*) 

Morrison (Cu, Ni, TPM) 

Podolsky (Cu, Ni, TPM) 

Victoria (Cu, Ni, TPM) 

Chile 

Franke (Cu) 

Sierra Gorda (Cu, Mo, Au) 

USA 

Robinson (Cu, Au, Mo) 

Carlota (Cu) 

Kanada 

Afton-Ajax (Cu, Au) 
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Zintegrowana działalność górnicza i hutnicza KGHM 

Wydobycie 

rudy 

Wzbogacanie 

rudy 
Hutnictwo  Rafinacja Przetwórstwo miedzi 

Strefa górnictwa Strefa hutnictwa 

Ołów Srebro Złoto 

Ruda miedzi 
Koncentrat 

miedzi 
Miedź w 

blistrach 

Katody miedzi 

elektrolitycznej 
Walcówka Wlewki 



Łączna powierzchnia Obszarów Górniczych 466,7  km2 

Ilość oddziałów wydobywczych  

Ilość pól eksploatacyjnych 

32  

82 

Liczba pracowników dołowych 

- własnych 

- firm zewnętrznych 

 

11 649 

 5 800 

Wielkość wydobycia rudy  110 000 Mg/dobę 

Ilość szybów  27 

Ilość szybów w budowie  2 

Ilość powietrza w szybach wentylacyjnych  
433 000  m3/min 

750 000 Mg/dobę 

Długość dróg wentylacyjnych  1 700 km 

Ilość samojezdnych maszyn ciężkich [szt.] 

- własnych 

- firm zewnętrznych 

 

 ~ 1200 

  ~   250 

Powierzchnia OG    -  158,2 km2 

Wydobycie roczne  ~ 7,8 mln Mg    

Powierzchnia OG    -  205,9 km2 

Wydobycie roczne  ~ 11,9 mln Mg    

Charakterystyka Zakładów Górniczych 

O/ZG „Lubin” 

O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 

Powierzchnia OG    -  102,6 km2 

Wydobycie roczne  ~ 12,4 mln Mg    

O/ZG „Rudna” 

3 



Hutnictwo 
Łączna 

 produkcja miedzi  

elektrolitycznej 

565 155 tys. ton, 

- 1160 ton Ag, 

- 1 066 kg Au, 

 



KGHM w skrócie 

• Wiodący światowy producent miedzi i srebra; ponad 

50 lat doświadczenia 

• Jedno z największych co do wielkości zasobów 

złoże miedzi na świecie – produkcja przez kolejne 

40 lat 

• Zaawansowana technologicznie działalność 

górnicza i hutnicza 

• Jest Przedsiębiorstwem energetycznym 

• Jest jednym z największych odbiorców energii 

elektrycznej w Polsce  - 2,6TWh rocznie 

• Zaliczane jest do przedsiębiorstw 

energochłonnych oraz Odbiorców 

Przemyslowych 

• Roczny koszt kupowanej energii elektrycznej to 

prawie 700mln zł. 

• Aktywnie poprawiające efektywność energetyczną – 

uzyskało 23%   białych certyfikatów w I przetargu 

PURE. 

• Systematycznie poprawiające bezpieczeństwo 

energetyczne. 



Schemat ideowy zasilania 110kV KGHM Polska Miedź S.A. 
18 stacji 110/6kV + 3 stacje 110/10kV; 52 linie elektroenergetyczne110kV; 60 transformatorów 110/6kV i  4 transformatory 110/10kV  



Źródła zewnętrznych dostaw energii elektrycznej do KGHM 
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Bezpieczeństwo energetyczne KGHM Polska Miedź S.A. 

Poważniejsze awarie linii 110kV zasilających Oddziały 

 KGHM Polska Miedź S.A., które miały miejsce w ostatnim czasie. 

18-21 stycznia 2007r. 
 

      Bezpośrednią przyczyną powstałych zakłóceń była wichura (huragan CYRYL), która 

przeszła nad Dolnym Śląskiem (huraganowy wiatr, opady gradu, ulewny deszcz, 

wyładowania atmosferyczne), powodująca liczne uszkodzenia linii napowietrznych 110kV. 

Uszkodzenia linii spowodowane były przede wszystkim przez drzewa padające pod 

naporem wiatru powodujące zrywanie linii i łamanie słupów. Huragan spowodował 

uszkodzenia ponad połowy linii energetycznych zasilających stacje energetyczne KGHM 

Polska Miedź S.A. 

 W wyniku przerw w dostawie energii elektrycznej wystąpiły zakłócenia w procesach 

technologicznych (dotyczyło to przede wszystkim Hut i ZWR), powodując straty w 

produkcji. Nastąpiło również zagrożenie zdrowia, a nawet życia ludzi przebywających pod 

ziemią z powodu braku wentylacji, braku możliwości odwadniania oraz braku możliwości 

wywiezienia załogi na powierzchnię.  

 W celu zwiększenia bezpieczeństwa zasilania Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. oraz 

zapewnienia prawidłowego współdziałania energetycznych służb dyspozytorskich 

Oddziałów KGHM PM S.A. oraz EnergiaPro S.A. odbyło się szereg spotkań, w czasie 

których ustalono m.in.  
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Bezpieczeństwo energetyczne KGHM Polska Miedź S.A. 

• Potrzebę poszerzenia pasów ochronnych pod liniami 110kV. 

• Potrzebę zastosowania źródeł zasilania rezerwowego. 

• Potrzebę weryfikacji instrukcji współpracy pomiędzy służbami dyspozytorskimi    

  EnergiaPro oraz Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. 

• Potrzebę uruchomienia bezpośrednich łączy telefonicznych pomiędzy ZDR z    

  dyspozytorem każdego Oddziału KGHM. 

• Potrzebę budowy systemu wymiany informacji pomiędzy układami  

  telemechaniki KGHM i EnergiaPro. 

 

 

Poleceniem Służbowym Nr PT/4/2007 Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji z dnia 

12.04.2007r. powołano Komisję w sprawie bezpieczeństwa energetycznego KGHM 

Polska Miedź S.A., która w trakcie swojego działania, ustaliła: 
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Bezpieczeństwo energetyczne KGHM Polska Miedź S.A. 

   4 lipca 2009r. 
 

     W dniu 04.07.2009r. z powodu rozległych awarii w sieci 

przesyłowej 220kV PSE Operator S.A. wystąpiły 

zakłócenia i wyłączenia w sieci dystrybucyjnej 

EnergiaPro S.A. W następstwie tego w sieci 

EnergiiPro Oddział w Legnicy pojawiły się deficytowe 

obszary mocy i w konsekwencji groźne zjawiska 

przeciążeń linii oraz spadków napięć. 

 Dla ustalenia przyczyn i przebiegu zdarzenia została 

powołana komisja przez PSE Operator S.A., która 

między innymi ustaliła, że planowane uruchomienie 

linii 400kV Czarna – Polkowice praktycznie całkowicie 

wyeliminuje zagrożenia, jakie niesie za sobą awaryjne 

wyłączenie obu torów linii 220kV Mikułowa – 

Polkowice. 

  

 Pismo nr TS2/JK-4110-322/09/7776 z dnia 04.09.2009r. 

otrzymane z EnergiaPro S.A.: 

  



Aktualne regulacje prawne w Polsce 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

a) Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz 

sposób załatwiania reklamacji. 

b) Wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci urządzeń wytwórczych, sieci 

dystrybucyjnych elektroenergetycznych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń 

międzysystemowych oraz linii bezpośrednich. 

c) Wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci wytwórców energii elektrycznej. 

d) Wymagania techniczne dla układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej. 

e) Wymagania techniczne w zakresie przyłączenia do sieci urządzeń wytwórczych, sieci 

dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii 

bezpośrednich podmiotów zaliczanych do III, IV, V i VI grupy przyłączeniowej. 

• PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

rozdzielczych. 

• Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A. 

(OSDn). 

• Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. 

(OSDp) 
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Przyczyna zakłóceń napięcia zasilającego są czynniki leżące tak po 

stronie dostawcy energii elektrycznej (zwarcia w sieci, przerwy w 

zasilaniu, niedostateczna kompensacja mocy biernej, jakość urządzeń 

zasilających i dystrybucyjnych….), jak i po stronie odbiorcy (odbiorniki 

pobierające prąd odkształcony, niewłaściwie zaprojektowana  

i eksploatowana sieć i urządzenia elektroenergetyczne. 



JAKOŚC ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
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Zła jakość energii elektrycznej generuje 

koszty wynikłe z postoju urządzeń 

wrażliwych na warunki zasilania. 

Zaburzenia takie, jak zapady napięcia, 

mogą spowodować przerwę w pracy 

krytycznych, z punktu widzenia zakładu 

górniczego, odbiorników, jak maszyny 

wyciągowe, wentylatory, pompy głównego 

odwadniania itp. W przypadku odbiorcy 

energii zasilanego z kilku linii konieczne 

staje się zbieranie informacji  

o jakości energii przez rozproszony 

system pomiarowy zainstalowany we 

wszystkich punktach zasilania. System 

taki umożliwia podjęcie decyzji o 

wykonaniu przełączeń w sieci zasilającej 

w momencie zaistnienia stanu awaryjnego 

oraz wykonanie dokładnej analizy 

zdarzenia po jego zakończeniu. 
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Zarejestrowane zdarzenia 
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Rysunek 2.  Przebiegi wartości skutecznej napięcia fazowego – wartości 10 min: a) faza L2 KLZ Tr. 1; b) faza L2 KLG Tr. 2; c) faza L2 KLW Tr. 

1; d) faza L2 KLW Tr. 2. 

 

 

Rysunek 3.  Przykładowe rejestracje zapadów napięcia – wartości skuteczne 20 ms napięć fazowych: a) zapad z godz. 9:59 na KLG Tr. 2; b) zapad z godz 9:59 na KLZ Tr. 1; c) zapad z godz. 12:02 na KLG Tr. 2; d) zapad z godz 12:02 na KLZ Tr. 1 



Podjęte działania – Ekspertyza wykonana przez KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR  

 „Ocena ryzyka związanego z dalszą eksploatacją 20-40 letnich transformatorów 

zabudowanych w  Głównych Stacjach Transformatorowych oraz na zasilaniu 

podstawowym obiektów i ciągów  technologicznych oddziałów  

KGHM Polska Miedź S.A. w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego oraz  

obowiązujących przepisów energetycznych i ochrony środowiska.” 

NME-1/306/10 



Ciągłe doskonalenie  

podstawą sukcesu 



Wrzesień 2011  

Rozwój infrastruktury energomechanicznej 

 

Aktywna Efektywność Energetyczna 
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Obniżenie kosztów zużycia energii poprzez 

poprawę efektywnego wykorzystania energii oraz 

infrastruktury energomaszynowej  

 

 

„AKTYWNA EFEKTYWNOŚC 

ENERGETYCZNA” 

CEL 



Ekspert 
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Ekspert 
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Ekspert 
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FOX 515 FOX 515

FOX 515 FOX 515

#Szyb 1 #Szyb 2

ROZDZIELNIE WN/SN

KONCENTRATOR

ETHERNET

RS-232

RS-485

STACJE WENTYLATORÓW

ETHERNET

RS-232

RS-485

STEROWNIK 

PLC

SERWERY SYSTEMÓW SCADA

WindEx, Control Maestro

ETHERNET

RS-232

RS-485

DOŁOWE ROZDZIELNIE SN

KONCENTRATOR  

ETHERNET

RS-232

RS-485

STEROWNIK

 PLC
STEROWNIK 

PLC

ETHERNET

 RS-232

  RS-485

DOŁOWE STACJE (PALIW, ODWADNIANIA)

PRZENOŚNIKI TAŚMOWE

STEROWNIK 

PROMOS

STEROWNIK 

INCOM

       RS-232

             RS-485

                    ETHERNET

RS-232/RS-485

       via RTU
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Co robimy w celu poprawy jakości energii elektrycznej 
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Audyt energetyczny dotyczący kierunków działań w zakresie kompensacji mocy 

biernej w KGHM Polska Miedź S.A. połączony z propozycją poprawy jakości energii 

elektrycznej. 

 

Zostały zrealizowane IV etapy, z zaplanowanych VII, pracy pt. ”Audyt energetyczny 

dotyczący kierunków działań w zakresie kompensacji mocy biernej w KGHM Polska Miedź 

S.A. połączony z propozycją poprawy jakości energii elektrycznej” 

Etap - O/ZG Rudna oraz Rejon ZWR Rudna (zrealizowany) 

Etap - O/ZG Polkowice-Sieroszowice oraz Rejon ZWR Polkowice (zrealizowany) 

Etap - O/ZG Lubin oraz Rejon ZWR Lubin (zrealizowany) 

Etap - Oddział Zakład Hydrotechniczny (zrealizowany) 

Etap - O/HM Cedynia (obecnie realizowany – planowany odbiór etapu:  

grudzień 2014 r.) 

  

Celem pracy jest przeprowadzenie audytu energetycznego w zakresie kompensacji mocy 

biernej i zaproponowanie sposobu kompensacji mocy biernej w oddziałach KGHM Polska 

Miedź S.A., zapewniającego uzyskanie na przyłączach tgφ<0,4. Pozwoli to na zmniejszenie 

przepływów mocy biernej w sieciach należących do KGHM i tym samym zmniejszenie strat 

energii elektrycznej wynikających z obecnego poziomu skompensowania oraz 

niedostatecznej jakości energii elektrycznej. 

 



Program Oszczędności Energii  - POE – Podział Zadań w ramach 

KGHM VCP 

• Aktualizacja opracowanego programu oszczędności 

energii ciągu technologicznego Oddziałów KGHM (tzw. 

POE). 

• Poprawa efektywności energetycznej procesów 

technologicznych w Oddziałach KGHM poprzez 

zmniejszenie jednostkowego zużycia nośników energii: 

energia elektryczna, gaz, ciepło, woda, sprężone 

powietrze, olej i inne paliwa. 

• Aktywne uczestnictwo w systemie tzw. „Białych 

certyfikatów” wynikających z ustawy o efektywności 

energetycznej. 

 

• Coroczna aktualizacja opracowanego programu 

oszczędności energii ciągu technologicznego  

Oddziałów KGHM (tzw. POE) – w zakresie nowych 

działań oszczędnościowych + weryfikacja zgłoszonych.  

• Poprawa efektywności energetycznej procesów 

technologicznych w Oddziałach KGHM poprzez 

zmniejszenie jednostkowego zużycia nośników energii: 

energia elektryczna, gaz, ciepło, woda, sprężone 

powietrze, olej i inne paliwa. 

• Przeprowadzenie dodatkowych audytów 

energetycznych wybranych procesów 

technologicznych 

KGHM VCP - Działania na lata 2015 -2018 

KGHM VCP – Cele Programu na rok 2014 
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Spodziewane efekty dotyczące realizacji POE w KGHM Polska Miedź S.A. 

 

Do 2020 roku  planowane jest zaoszczędzenie w KGHM Polska Miedź S.A. około  640  GWh energii. 

Łączne efekty oszczędności energii  w  latach 2014 – 2020  przedstawione w odniesieniu do roku 

bazowego. 
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Efekty udziału KGHM Polska Miedź S.A. w I przetargu na świadectwa 

efektywności energetycznej ogłoszonym przez  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Spółka w pierwszym przetargu otrzymała świadectwa o wartości  ok. 3 mln. zł.  

 

W wyniku działań podjętych przez Zakłady Wzbogacenia Rud i Zakłady Górnicze  

Polkowice –Sieroszowice, zmniejszono energochłonność procesów technologicznych o 12,5 GWh,  

co spowodowało dalszą obniżkę kosztów z tytułu zakupów energii elektrycznej o kwotę  ponad 3,3 mln. zł.  

23% 

77% 

Oferty KGHM

Pozostałe oferty

W roku 2013 KGHM uzyskała 23 % wszystkich świadectw  efektywności energetycznej  

w grupie odbiorców końcowych wydanych w Polsce – najlepszy wynik wśród 

przedsiębiorstw startujących w przetargu. 
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Spodziewane efekty udziału KGHM Polska Miedź S.A. w przetargach na 

świadectwa efektywności energetycznej, ogłoszonych przez  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

W wyniku  II przetargu Spółka spodziewa się 

przyznania  świadectw efektywności 

energetycznej  

o wartości  ok. 5,5 mln. zł.  

W wyniku działań zgłoszonych na II przetarg, 

podjętych przez Zakład  Hydrotechniczny  

i Zakłady Górnicze  Rudna spodziewane jest 

zmniejszenie energochłonności o 14,5 GWh  

i obniżka kosztów z tytułu zakupów energii 

elektrycznej o około 3,9 mln zł.  

3,9 mln zł 
5,5 mln zł 

Zmniejszenie zużycia energii

Świadectwa efektywności energetycznej
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Spodziewane efekty udziału KGHM Polska Miedź 

S.A. w I i II przetargu na świadectwa efektywności 

energetycznej, ogłoszonym przez  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Zmniejszenie ilości zużycia energii 

Świadectwa efektywności energetycznej - uzyskanie 

prawa majątkowe wpływające na zmniejszenie ceny 

zakupu energii 
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Produkcja energii elektrycznej 

2014 
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 BEZPIECZEŃSTWO ENERGTYCZNE KGHM 



BEZPIECZEŃSTWO ENERGTYCZNE KGHM 
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Dane techniczne: 

Dwa bliźniacze bloki energetyczne opalane gazem w 

lokalizacji Polkowice i Głogów 

Technologia: gazowo-parowy, układ wielowałowy 

skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej 

• Moc elektryczna: ok. 42MWe; cieplna: ok. 40 MWt; 

• Turbiny gazowe:  2 x Titan 130 produkcji 

Turbomach (Szwajcaria); 

• Kotły odzysknicowe: 2 x pionowe kotły parowe 

produkcji Aalborg (Dania); 

• Turbina parowa: 1 x turbina upustowo-

kondensacyjna prod. Siemens (Czechy). 

• Produkcja energii elektrycznej:   

• Blok w Polkowicach 313 895 MWh    

• Blok w Głogowie  247 000 MWh 

• Produkcja energii cieplnej:   

• Blok w Polkowicach  1 028 000 GJ/rok  

• Blok w Głogowie                 798 000 GJ/rok 

Bloki pełnienią rolę awaryjnego źródła zasilania 

na wypadek black-out’u Krajowego Systemu 

Energetycznego (KSE): 
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W O/ZG Rudna wprowadza się sukcesywnie trójfazowe analizatory 

jakości energii. Modernizowane stacje elektroenergetyczne 

110/6kV projektuje się z wykorzystaniem stacjonarnych 

analizatorów w celu ciągłego monitorowania dostarczanej przez 

koncern energetyczny Tauron S.A. energii elektrycznej. 

Przedmiotowe urządzenia umożliwiają ciągłą rejestrację, 

zapisywaną na nośnikach, szczegółowych pomiarów m.in. 

współczynników szczytu, harmonicznych, migotań sieci, spadków i 

skoków napięcia. Zastosowana klasa pomiarowa A pozwala w 

pełni analizować jakość dystrybuowanej energii elektrycznej. W 

przypadkach dostarczenia energii nie spełniającej obowiązujących 

norm zarejestrowane przebiegi są w pełni akceptowalne przez 

stronę dostarczającą energię.   
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trójfazowy analizatory jakości energii 



Działania mające na celu poprawę jakości energii 
 
 

Największymi odbiorami neliniowymi w O.ZG Rudna są maszyny wyciągowe, które 
charakteryzują się dużym negatywnym wpływem na system elektroenergetyczny 
zakładu. Widoczny jest wpływ mocy biernej na wahania napięcia sieci, które są 
proporcjonalne do chwilowej wartości mocy biernej i odwrotnie proporcjonalne do mocy 
zwarciowej systemu. Występują znaczne zniekształcenia sieci spowodowane 
występującymi harmonicznymi prądu oraz załamaniami komutacyjnymi napięcia 
powstające na skutek załączania tyrystorów przekształtnika maszyny wyciągowej. 
Trwają prace nad wdrożeniem dynamicznego układu kompensacji o liniowej 
charakterystyce kompensacji. Składa się on z dwóch ściśle ze sobą współpracujących 
części pasywnej i aktywnej. Składa się on z klasycznej, załączanej tyrystorami baterii 
kondensatorów oraz z układu dynamicznego kompensatora opartego na falowniku 
napięcia. Obie te części są sterowane za pomocą regulatora wyższych harmonicznych i 
mocy biernej. 
 
  

Zdjęcie przedstawia filtr aktywny chłodzony cieczą 

zastosowany do kompensacji nadążnej maszyny 

wyciągowej  
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Łącznie z tytułu wdrożenia pomysłów absolwentów studiów 

podyplomowych JEE szacuje się roczne oszczędności dla KGHM Polska 

Miedź S.A. na poziomie od 873 – 1 423 tyś. zł/rok (przy założeniu, że 

wszystkie pomysły zostaną wdrożone). 

  

Główne powody braku wdrożeń: 

Zmiany technologii produkcyjnej, uniemożliwiające pomiary poprzedzające 

modernizację poprawiającą jakość energii elektrycznej. 

Przyrządy pomiarowe nie zostały uwzględnione w aktualnym budżecie lub zostały 

z niego wykreślone. 

Zmiany harmonogramów projektów / prac modernizacyjnych. 

Absolwent studiów podyplomowych nie jest osobą decyzyjną w przypadku 

niektórych propozycji działań poprawiających jakość energii elektrycznej. 
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•  

100 % studentów deklaruje, że zorganizowane studia wpłynęły na podwyższenie 

ich wiedzy i umiejętności. 

•          

Zdobyta wiedza wpłynęła na ścieżkę kariery w  przypadku 31,25  % studentów.  

     

•  Najczęściej pojawiające się uwagi na temat zorganizowanych studiów podyplomowych: 

 

 

• Prośba o więcej zajęć praktycznych w obiektach KGHM. 

  
 



Dziękuję za uwagę 


