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Teleinformatyka w zarzàdzaniu dystrybucjà gazu p∏ynnego
Obecnie, w dobie zaawansowanych czych instalacji. Dzi´ki teleinformatyce
rozwiàzaƒ techniczno-informatycz- wszystkie te aspekty mo˝na po∏àczyç
nych, sukces firmy opiera si´ ju˝ nie tyl- ze sobà i sprawiç, aby funkcjonowa∏y
ko na jakoÊci oferowanych produktów, w jednej p´tli informacyjnej.
us∏ug czy wydajnej technologii. Zmiany
zachodzàce w otoczeniu przedsi´- Charakterystyka rynku
biorstw i w nich samych, wymagajà od
Od poczàtku lat 90. obserwujemy
firm ciàg∏ego procesu uaktualniania posiadanych przez nie systemów groma- systematyczny rozwój rynku w obszadzenia i przetwarzania danych. Ka˝da rze gazu p∏ynnego. Z ka˝dym rokiem
organizacja, aby zrealizowaç jeden ze zwi´ksza si´ liczba u˝ytkowników tego
swych podstawowych celów, tj. prze- alternatywnego paliwa i mo˝liwoÊci jetrwanie, musi dzia∏aç w sposób dyna- go zastosowania. Decyduje o tym kilka
miczny, zdolny do zaadoptowania si´ czynników, z których najwa˝niejsze to:
do nieustannie zmieniajàcych si´ warunków rynkowych. Problemem nie jest
ju˝ jak produkowaç, ale,
w jaki sposób skoordynowaç
przep∏yw zasileƒ w∏aÊciwych
dla ka˝dej organizacji, tak
aby w jak najlepszy sposób
odpowiedzieç na szanse
oraz ograniczyç zagro˝enia,
èród∏o: AIUT GSM
jakie stawia przed firmà
zmieniajàce si´ otoczenie.
Niezb´dnym czynnikiem decydujà- niska cena jednostki rozliczeniowej,
cym o sukcesie podejmowanej przez wysoka kalorycznoÊç surowca, czystoÊç
przedsi´biorstwo gamy dzia∏aƒ jest uzyskiwanej energii oraz ∏atwoÊç i bezuzyskanie w∏aÊciwych i rzetelnych da- pieczeƒstwo transportu. Roczne zu˝ynych o jego bie˝àcej kondycji. Otrzyma- cie na poziomie oko∏o 1,4 mln ton
ne tà drogà informacje dajà mo˝liwoÊç w 2002 roku stawia nasz kraj w gronie
efektywnego planowania dzia∏aƒ w ró˝- zdecydowanych faworytów na kontynych aspektach funkcjonowania organi- nencie europejskim. W Polsce funkcjozacji, a zw∏aszcza tam, gdzie musimy nuje ju˝ prawie 3000 stacji autogazu,
w jak najlepszy sposób wykorzystaç ju˝ wiele zbiorników grzewczych oraz inposiadane zasoby bàdê zdefiniowaç za- stalacji technologicznych dedykowanych dla przemys∏u.
potrzebowanie na nowe.
Poszczególne firmy dysponujà coraz
Te dà˝enia nabierajà szczególnego
charakteru w przypadku przedsi´- wi´kszà siecià instalacji, rozproszonych
biorstw funkcjonujàcych na konkuren- na terenie ca∏ego kraju. Rozwiàzania
cyjnym i kapita∏och∏onnym rynku dys- prawne powodujà, ˝e ich s∏u˝by techtrybucji gazu p∏ynnego. Wahania ceno- niczne muszà realizowaç opiek´ serwiwe surowca, nierytmicznoÊç i brak dy- sowà, nie tylko w okresie ustalonym
wersyfikacji êróde∏ dostaw powodujà, gwarancjà i wynikajàcym z r´kojmi, ale
˝e newralgicznym punktem ∏aƒcucha tak˝e w kilka lat po uruchomieniu indystrybucyjnego staje si´ zarzàdzanie stalacji. Ka˝dy z ponad 30 tysi´cy zainp∏aszczyznà logistycznà takiego pod- stalowanych w Polsce zbiorników na
miotu. Zarówno od strony zaplecza ma- gaz p∏ynny wymaga systematycznego
gazynowego i uzupe∏niania stanów, po- dozoru i okresowych przeglàdów w zaprzez system dostaw paliwa do odbior- kresie corocznej rewizji zewn´trznej,
ców, a˝ do monitorowania pojedyn- a tak˝e, w przypadku starszych instala-
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cji, za terminowe badanie wewn´trzne,
prób´ ciÊnieniowà itp.
Najbardziej popularnà formà w∏asnoÊci instalacji jest dzier˝awa modu∏u gazowego. Jest to rozwiàzanie nie tylko
w∏aÊciwe dla zbiorników przydomowych, ale równie˝ dla stacji autogazu.
W ten sposób wszystkie nak∏ady inwestycyjne ponosi wykonawca instalacji
i zarazem dostawca paliwa. Dzi´ki temu buduje on sieç swoich odbiorców
koƒcowych, którzy sà z nim zwiàzani
umowami obligujàcymi do odbioru gazu tylko i wy∏àcznie od niego.
Ka˝dy z dzia∏ajàcych na naszym rynku dystrybutorów
gazu p∏ynnego dysponuje zatem coraz wi´kszym potencja∏em o rozproszonej powierzchni magazynowej. Wolne zasoby pojedynczych
zbiorników mogà bowiem
stanowiç uzupe∏nienie typowego zaplecza logistycznego,
jakie do tej pory reprezentowa∏y tylko terminale prze∏adunkowe bàdê ruchome modu∏y transportowe (cysterny kolejowe). Jednak
w przeciwieƒstwie do tych ostatnich
korzystanie z nich nie jest obcià˝one
dodatkowymi czynniki kosztowymi.

Model dystrybucji
Gaz p∏ynny wykorzystywany przez pojedynczego odbiorc´ jest dostarczany
do indywidualnej instalacji za poÊrednictwem specjalistycznego transportu drogowego, który operuje z lokalnych terminali magazynowo-prze∏adunkowych.
W Polsce funkcjonuje kilkanaÊcie takich
punktów o ró˝nych mo˝liwoÊciach magazynowych. Najwi´ksze umo˝liwiajà
jednorazowe zgromadzenie kilku tysi´cy ton gazu. Jednak takich terminali jest
zaledwie kilka. Wi´kszoÊç to ma∏e rozlewnie, nale˝àce do lokalnych operatorów, którzy nie majà takiego zaplecza,
zaÊ ich bie˝àce zasoby oscylujà wokó∏
kilkuset ton propanu-butanu.
W obecnym ∏aƒcuchu dystrybucyjnym,
to u˝ytkownik decyduje, kiedy i ile gazu
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zamówiç. Na wykonawcy cià˝y obowiàzek zapewnienia ciàg∏oÊci dostaw zgodnie z podpisanà umowà. DoÊwiadczenie
pokazuje, ˝e w wielu przypadkach klient
decyduje si´ na z∏o˝enie zamówienia
przy bardzo niskim stanie medium czy
nawet przy zaniku poboru gazu, wymagajàc natychmiastowej reakcji. Czasem
bywa to niemo˝liwe do zrealizowania
bez pewnej zw∏oki czasowej, przewidzianej co prawda w umowie, jednak nie
do koƒca uwzgl´dniajàcej wiele zmiennych otoczenia. Poza tym, firmy muszà
stale utrzymywaç sta∏à rezerw´ gazu
w zbiornikach magazynowych. Dotyczy
to zw∏aszcza propanu u˝ywanego do celów grzewczych. Wzrost zu˝ycia tego
surowca nast´puje zimà. Natomiast latem, gdy cena tony paliwa jest du˝o ni˝sza, tylko nieliczni mogà je zmagazynowaç, nie rezygnujàc ze sprzeda˝y mieszanki propanu-butanu do stacji autogazu. Pozostali nie sà w stanie na tak d∏ugi
czas blokowaç dost´pnych powierzchni
magazynowych.
W przypadku instalacji przydomowych mamy do czynienia z kilkunastoma tysiàcami punktów, które przez
wi´kszà cz´Êç roku majà niewykorzystane i wolne przestrzenie zbiorników.
W sytuacji gdy firma dystrybucyjna posiada sieç kilku-set modu∏ów grzewczych o standardowej pojemnoÊci 2,7
m3, daje to znaczne mo˝liwoÊci elastycznego kszta∏towania swojej polityki zaopatrzeniowej.

Kierunki i mo˝liwoÊci
Rozwój urzàdzeƒ telemetrycznych
oraz technologii GSM sprawia, ˝e mo˝na dokonaç znacznego usprawnienia
dzia∏ania przedsi´biorstwa dystrybucyjnego. Poprzez rozszerzenie funkcjonalnoÊci obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych o modu∏ monitorowania zbiorników gazu LPG mo˝na
uzyskaç nast´pujàce korzyÊci:
• centralnà informacj´ o poziomie gazu w ka˝dym z dzier˝awionych zbiorników
• inwentaryzacj´ i bilansowanie gazu
dla wszystkich instalacji
• alarmowanie o zdefiniowanych stanach krytycznych, jak rozszczelnienie
instalacji czy niski poziom gazu
• natychmiastowa znajomoÊç wolnej
przestrzeni magazynowej ka˝dego ze
zbiorników
• wykrywanie nieuczciwych klientów,

którzy nie przestrzegajà zasady wy- wisowego bàdê kierowcy autocysterny.
Niezale˝nie od tego, dost´p do bazy da∏àcznoÊci w zakresie dostaw gazu.
nych jest mo˝liwy z ka˝dego urzàdzenia
Architektura systemu
wyposa˝onego w przeglàdark´ internetowà, z dowolnego miejsca.
FunkcjonalnoÊç systemu nie jest ograSystem zosta∏ zaprojektowany do obs∏ugi ka˝dej instalacji zbiornikowej. Dane niczona tylko i wy∏àcznie do monitoroo stanie modu∏u gazowego generowane wania zbiorników instalacji gazowych.
sà z przetwornika poziomu oraz z czujni- Omawiane rozwiàzanie jest w pe∏ni skaka dozymetrycznego. Oba sygna∏y zasila- lowane i mo˝liwe do zintegrowania z injà lokalne urzàdzenie telemetryczne, któ- nym rozwiàzaniami informatycznymi.
re przechowuje odczyty w swojej pami´ci. W okreÊlonym dniu i godzinie lub
Literatura
w momencie wystàpienia zdefiniowanego zdarzenia krytycznego nast´puje Pipkin D.L., Bezpieczeƒstwo informacji. WNT,
transmisja zapisanych danych do centralWarszawa 2002.
nej bazy, zlokalizowanej na dedykowa- Klauer P., Brobst S. Tworzenie hurtowni danych.
WNT, Warszawa 2000.
nym serwerze. Dodatkowo odbiorcà taDaniluk R., Zarzàdzanie wiedzà – teoria i praktyka.
kiego komunikatu, w postaci wiadomoÊci
Materia∏y z konferencji naukowej Kazimierz Doltekstowej SMS, mo˝e byç okreÊlony nuny, 30 XI-2 XII 2001. Wyd. UMCS, Lublin 2001.
mer telefonu, np. grupy reagowania ser- „Rynek gazowy”, 2002, nr 3.

