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Oddajemy do rąk Czytelników drugi zeszyt naukowy DWSPiT w Polkowicach, poświęcony wybranym zagadnieniom z zakresu nauk technicznych. Jest to następny krok
na drodze do wypracowania akademickiej pozycji polkowickiej Uczelni. Różnorodność
zawartej w tym zeszycie tematyki łączy wykorzystanie narzędzi komputerowych i informatycznych.
Na zawartość zeszytu składa się osiem artykułów dotyczących różnego wykorzystania tych narzędzi. Zdzisław Pólkowski i Jacek Gruber dokonują analizy stanu przestępstw
komputerowych w wybranych krajach w kontekście aktualnego wykorzystania systemów internetowych. Autorzy przedstawiają różne definicje i klasyfikacje oszustw oraz
prezentują wybrane metody oszustw systemów płatności elektronicznych. Zdzisław
Pólkowski opisuje mechanizmy płatności, architekturę i funkcje elektronicznego systemu płatności i e-pieniądza, co skutkuje pojawieniem się przestępstw i nadużyć internetowych. Kazimierz Grzywa omawia budowę i zasadę działania schładzacza pary wodnej
firmy KEYSTONE jako urządzenia mechatronicznego, uwypuklając istotne problemy
projektowe i eksploatacyjne. Zastosowanie metod symulacyjnych z użyciem oprogramowania MATLAB/Simulink prowadzi do szybkich i skutecznych rozwiązań optymalnych.
Krzysztof Jamroziak, Stanisław Piesiak i Wiesław Jarguliński dokonują analizy wpływu
powłok z tworzyw sztucznych na wytrzymałość zmęczeniową konstrukcji metalowych.
Dokonują analizy i syntezy procesów chemicznych zachodzących pomiędzy powłoką
a warstwą metaliczną. Prezentowane problemy wzbogacane są autorskimi komentarzami i wynikami badań doświadczalnych. Paweł Kucharski wprowadza nas w zagadnienia
dotyczące dyrektyw Unii Europejskiej, co bezpośrednio łączy się z redukcją emisji O2 , to
natomiast przekłada się na ogromne zmiany dotyczące gospodarki energetycznej. Z kolei
Grzegorz Łukaszewicz omawia zagrożenia i stopień ryzyka inwestycyjnego związanego
z wyborem lokalizacji inwestycji pod energetykę wiatrową.
Wydanie drugiego zeszytu zbiega się ze śmiercią w dniu 21 września 2013 r. prof. dr.
hab. inż. Edwarda Palczaka. Doceniając Jego zasługi dla rozwoju naszej Uczelni, udokumentowane w dydaktyce zarówno poprzez budowę laboratorium specjalistycznego
z hydrauliki, jak i prowadzenie zajęć z kursów specjalistycznych związanych z szeroko
rozumianą dynamiką maszyn i układów hydraulicznych, ten zeszyt poświęcamy pamięci
Profesora.
Stanisław Piesiak

Polkowice, 12 listopada 2013 r.

Wspomnienie o profesorze Edwardzie Palczaku
(1931–2013)

Prof. zw. dr hab. inż. Edward Palczak urodził się 21 czerwca 1931 r. w Konkolnikach, woj.
Stanisławów. Szkołę podstawową i średnią kończył we Wrocławiu. W latach 1953–1958
studiuje na Wydziale Mechanicznym. W roku 1958 otrzymuje dyplom mgr inż. mechanika.
Od 1958 do 1965 r. pracuje w przemyśle – ZREMB-Wrocław. W latach 1965–1967 pracuje
jako wykładowca w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych.
W roku 1965 powraca na Wydział Mechaniczny do Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, gdzie pracuje jako konstruktor. Pracę doktorską pt. „Wpływ ukształtowania
szczeliny sterującej rozdzielacza suwakowego na stabilność mechanizmu kierowniczego
ze wspomaganiem hydraulicznym” broni w 1973 r, w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji
Maszyn. Stopień dr hab. nadaje Mu Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej w 1986 r. za pracę habilitacyjną pt. „Badania zjawisk wpływających na stabilność
serwomechanizmów hydraulicznych z rozdzielaczami suwakowymi”.
Tytuł profesora otrzymuje w 1996 r.
Śp. Prof. Edward Palczak był autorem lub współautorem ponad 185 prac naukowych,
w tym monografii, skryptów i podręczników akademickich, wielu artykułów o zasięgu
międzynarodowym. Był promotorem 5 prac doktorskich i recenzentem 14 prac doktorskich i habilitacyjnych, a także niezliczonej liczby prac magisterskich.
W swojej pracy naukowej koncentrował się na zagadnieniach dynamiki maszyn i układów hydraulicznych, napędów i sterowań hydraulicznych, serwomechanizmów hydraulicznych oraz mikrohydrauliki. W pracy naukowej podejmował i inicjował często tematy trudne, nowatorskie i ciągle aktualne, wyznaczając kierunki prac na wiele lat w przyszłość.
W obszarze dydaktyki również był wyjątkowo bardzo aktywny, prowadził wykłady,
ćwiczenia, laboratoria z takich przedmiotów jak: serwomechanizmy, elementy automatyki, dynamika układów hydraulicznych. Ciągle udoskonalał i rozbudowywał laboratoria
dydaktyczne, poprzez budowę oryginalnych nowatorskich stanowisk badawczych.
Odszedł od nas człowiek wielkiej uczciwości i wrażliwości serca. Z racji swojej wiedzy,
doświadczenia zawodowego i rozlicznych osiągnięć naukowych był niekwestionowanym
autorytetem dla całego środowiska zajmującego się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą hydrauliką. Nieskazitelny poziom etyczny i moralny, którym się wyróżniał w połączeniu z tragicznymi przeżyciami z okresu dzieciństwa, podczas pamiętnych czystek
etnicznych w czasie drugiej wojny światowej na Podolu, z którego pochodził sprawiały, że
zawsze odnosił się z niezwykłą wrażliwością, troskliwością i delikatnością do współpracowników i kolegów oraz studentów. Wszystko, co robił, robił z niezwykłą sumiennością,
starannością i rzetelnością dla otaczającego środowiska, z serca, bez oczekiwania na pochwały i dowody wdzięczności. Bardzo znaczącym faktem w Jego życiu było uczestniczenie wraz z małżonką w Ruchu Światło-Życie.

Wstąpił do tego ruchu wraz z małżonką w 1983 r. i w tym roku przypadała 30. rocznica
uczestnictwa. Pełne zaangażowanie się w działalności ruchu dawało Mu wielką satysfakcję i radość życia.
Na emeryturę odszedł w 2002 r. W roku 2006 związał się z Dolnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Techniki. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazywał skutecznie
studentom naszej Uczelni. Kładł ogromny nacisk na budowę nowoczesnych laboratoriów
i o takim marzył. Doprowadził do utworzenia laboratorium napędów i automatyki hydraulicznej w bardzo krótkim czasie, nie doświadczając jego uruchomienia końcowego.
Pełnił wiele funkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej: był między innymi prodziekanem Wydziału Mechanicznego (1987–1990), kierownikiem studium
podyplomowego pt. „Napęd i sterowanie hydrauliczne”. Był też członkiem stowarzyszeń
zagranicznych i krajowych.
Za swoją pracę został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, nagrodą ministra edukacji narodowej oraz wielokrotnie nagrodami
rektora i dziekana za działalność naukową i dydaktyczną.
Odszedł po ciężkiej chorobie 21 września 2013 r. Pogrzeb odbył się 26 września we
Wrocławiu.
Pozostał w naszej pamięci człowiekiem nadzwyczaj przyjaznym studentom, niezwykle pracowitym, skromnym, przyjaznym ludziom. Będzie nam Go bardzo brakowało.


Stanisław Piesiak

Zdzisław Pólkowski
Ionut Cosmin Deaconescu

Online Payment Systems

1. Introduction
The ability to make electronic payments safe, efficient, competitive and innovative is
a crucial and desired element for firms. Consumers and traders take the full advantage of
the single market, especially in the current transition from physical trade into the electronic form. The world of selling goods and services in Europe is experiencing a fundamental change.
Given that, EU citizens and businesses are becoming increasingly active outside their
country of origin, the possibility to use electronic payments across borders smoothly and
significantly simplifies their daily lives.[1] Based on the results, obtained in the field of retail payments, Europe has the opportunity to move towards future technologies as far as
payments are concerned, whether it is credit card payment on the Internet or by means
of a mobile phone.
This paper examines the current spectrum of payments made by mobile phone or Internet card in Europe, especially in Romania, Poland and Russia, identifying discrepancies
between the current situation and the vision of a fully integrated payments market [2], as
well as the barriers which led to those discrepancies.

2. General aspects of payment systems
In every economy, a large number of transactions take place each day on the initiative
of a wide range of economic actors. All transactions, whether they involve the acquisition
of goods, financial assets or services, have two settlement components:

 the delivery of the goods or service,
 the transfer of funds – i.e. payment using cash (banknotes and coins) or deposits,
 held with banks (funds in accounts held with banks).
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A payment is therefore a transfer of funds which discharges an obligation on the part of
a payer vis-a-vis a payee. A payer is the party to a payment transaction which issues the
payment order or agrees to the transfer of funds to the payee.
A payee – or beneficiary – is the final recipient of funds [3].

Fig. 2. System architecture of electronic payment system [6]

2.2. Payment systems
Fig. 1. A typical e-commerce scenario1

2.1. The principal payment instruments (credit transfers and direct
debits)
Operations for Credit transfers and direct debits are the only payment instruments
which specify pan-European payment systems, namely the rules: SEPA2Credit Transfer3
and SEPA Direct Debit4 and those developed by the EPC for5.
In December 2010, the Commission presented a proposal in order to regulate the
establishing mandatory deadlines by which the national payments systems migrate to
the pan [4]. Once this important step has been completed, it will provide the basis for
further market integration in terms of payment instruments and channels described
below [5].

1 Own elaboration.
2 Single Euro Payments Area.
3 SCT.
4 SDD.
5 European Payments Council.

10

Fig. 3. Paying for goods and services in the traditional way [7]
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2.2.1. Payment cards
Payment card is the most commonly used electronic payment instrument for retail
payments. In terms of volume (the number of transactions), card payments in 2009 accounted for one third of all retail payments. In the EU, about 726 million payment cards
were used, representing 1.45 cards per capita. On average, EU consumers spent 2 194 EUR
per card in 43 card transactions at points of sale [5].
However, the integration of the European market for payment cards is far from being
completed and tangible results are still limited. The strong growth in the volume of card
payments in the last decade and the effects of major findings resulted in a significant
decrease in costs to consumers and interchange fees or paid by merchants. In addition,
national debit card systems are not always accepted outside the Member State of origin,
which prevents the development of the single market. The fraudulent use of payment
cards also remains a problem, especially in terms of remote operations [5].
Fig. 5. Security of payment card transactions [10]

2.2.1.2. E-Wallet
This software, residing as a plug-in in the Web browser, enables a cardholder to conduct online transactions, store digital certificates and manage payment receipts. Like in
the real wallet, in your digital wallet you can store your credit card number and details for
shipping. This wallet initiates the data encryption in a SET7 transaction [11].

2.2.1.3 Smart card
A smart card is about the size of a credit card, made of plastic with an embedded miFig. 4. The transaction Processing Cycle [8]

2.2.1.1. Credit card
In online Payments an Internet Merchant Service and a Payment Service Provider are
needed to collect card details over the Internet. A Payment Service Provider acts like a
virtual PDQ6 machine. The bank carries out the transaction through credit checks and
charges the customer for the service. To make card transactions, there are two steps:
Authorization and Capture. Authorization is the process where the credit card is verified. Here the card possessor will respond to the authorization request with one of these
three answers: accepted, rejected or invalid data and the capture is when the card is
actually debited [9].

croprocessor chip that holds important financial and personal information. The microprocessor chip is loaded with the relevant information and periodically recharged. In
addition to these pieces of information, the systems to store cash onto the chip have
been developed. The money on the card is saved in an encrypted form and is protected by
a password to ensure the security of the smart card solution [12].

2.2.2. Internet payments (e-payments)
Electronic payments are payments made via the Internet, usually in one of the three ways:
1. Making a payment card transactions remotely via the Internet.
2. Credit transfer or direct debit online banking, where the payer uses an online portal for authentication (currently it works only at the national level)8.
7 Secure Electronic Transaction.

6 Colloquial.: Pretty Damned (or darn) Quick(ly).

12

8 These operations can be performed either directly through online banking payer system, or through a third
party (eg, Ideal in Benelux, Giropay and Sofortüberweisung EPS in Germany or in Austria).
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3. Payments through electronic payment providers, where consumers create their
individual accounts. Accounts can be powered by the “traditional” payment, for
example bank transfers or credit card payments.

2.2.3. Payments made by mobile phone
Payments made by mobile phone are those in which payment data and instructions
are initiated, transmitted or confirmed via a phone or mobile device. They can be made
for online purchase or offline services, for both digital or physical goods. The figure in-

With the development of electronic commerce (buying and selling products on the

cluded presents an example case of a mobile payment process.

Internet), electronic payments play an increasingly important role. According to Forrester

NFC - Near Field Communication is a set of short-range wireless technologies, typi-

Research, the number of people shopping online in Europe will increase from 141 million

cally requiring a distance of 4cm or less to initiate a connection. NFC allows you to share

in 2009 to 190 million by 2014. In the next five years, the annual growth rates of e-com-

small payloads of data between an NFC tag and an Android-powered device, or between

merce market are estimated at around 10%. According to estimates, the average expendi-

two Android-powered devices [15].

ture per capita in the EU will increase from 483 EUR in 2009 to 601 EUR in 2014. Considering
its considerable growth potential, electronic commerce currently represents only 3.4% of
total retail trade in Europe9, so there are growth resources yet untapped.
Following a public consultation on the prospects of e-commerce, payments have been
identified as one of the main obstacles that hamper future growth of e-commerce. Among
other key issues identified in the consultation, a variety of methods of payment are used
in Member States i.e. the costs of payments to consumers and traders, especially for low
value payments (micro-payments) and payment security. In the absence of a (self) regulatory coherent and comprehensive European electronic payments, the environment is
largely fragmented from one country to another, with a small number of efficient, national electronic payment systems and a limited number of major international players
outside Europe [2].

Fig. 7. Monetary Flow for NFC Mobile Payment [14]

Mobile phone payments can be classified in two main categories:
1. Distance payments (remote payments) are made mainly through internet / WAP10
or SMS11, premium services that are invoiced to the payer through mobile network
operator.

Fig. 6. An Online Payment Using Cybercash Software [13].

10 WAP (Wireless Application Protocol) was developed by the Open Mobile Alliance (OMA), a forum for stakeholders in the field in which they agree on common specifications for the mobile industry. A WAP browser is a web
browser commonly used for mobile phones.

9 Euromonitor 2010.

11 Short Message Service.
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Most remote payments made via the Internet are currently based on payment card

The SSL standard has been widely adopted because it is relatively simple and easy to

systems. Other solutions based on credit transfers or direct debits are technically

use and does not place excessive demands on the average consumer’s home PC, while at

feasible and can be as safe, efficient and competitive, though some difficulties on

the same time reducing major concerns about the public character of the communica-

the market appear [16].

tion infrastructure [17].

2. Proximity payments are generally performed directly at the point of sale. This type
of payments using NFC12 proximity, best technology currently available, requires
specially equipped phones that can be recognized by reading devices at a point of
sale (for example, in shops, on public transport or parking).

2.3. Advantages and disadvantages of electronic payment instruments

2.4.2. Secure Electronic Transaction
SET15 is an alternative, more complex security system based on digital signatures and
certificates16.
SET needs specific software and is more difficult for cardholders to use and obtain,
and despite the big level of security offered it has not gained widespread use [17].

The electronic market payment instruments are modern payments constantly evolving, and considerable progress in the number of users and operation holders has been
recorded in recent years, despite the economic and financial turmoil manifested in the
world. The advantages that the electronic payment instruments have are numerically superior to the disadvantages of these modern means of payment. Out of all the difficulties
encountered in transactions by electronic payment instruments, the most prevalent and
constantly evolving is a fraud, becoming an international crime phenomenon.
The upward trend of the development of electronic payment instruments is in a close
relationship with the whole international process of globalization. For this reason, issuers and law enforcement authorities are struggling and advising their clients to prevent
security incidents and not to become the victims of potential attackers. In spite of implementing the security measures, fraudsters have specialized and constantly use new
methods, however some still work by primitive methods, managing to defraud both the
user and the issuing institution. As a consequence the financial losses are considerable,
at least for the consumers.

2.4 Security and Infrastructure for online payments
2.4.1. Secure Socket Layer
SSL13 is a widely used secure service system and is an important measure to establish
the trust and safety between an online buyer and seller. (OECD14, 2005b). To exemplify the
idea two notions must be mentioned, i.e.: encryption and decryption that allow secure
transfer of information between an Internet browser and server (for example between
buyer and seller). Data cannot be changed or identified during the transmission. SSL also
permits merchant identification through SSL server certificates.

Fig. 8. The Secure Electronic Transaction Payment Process [19]

15 Secure Electronic Transaction.
12 Near Field Communication.
13 Secure Socket Layer.
14 Organisation for Economic Co-operation and Development.

16

16 In a SET transaction the customer, retailer and bank mutually prove their identity with digital certificates and
digital signatures and all security-relevant transaction data are secured by encryption. The merchant does not
receive any financial information and the bank does not receive any on the purchase or the seller.
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The SET system is not itself a payment system, but rather a set of security protocols
that enable users to utilize the existing credit card payment infrastructure on an open
network in a secure mode [18].

3. Online payment systems used in Romania,
Poland and Russia

SET’s main advantage over other systems is that it is designed to be interoperable.

Owing to its unusually dynamic development, the Internet has been used for various

Most payment systems today require both parties have a relationship with the same

commercial purposes with e-commerce as one of the most important applications. This

company or implement the same software. SET also has limitations, at least in the first

market has already become a vital segment of retail in many countries all over the world.

version.For example, SET only accepts credit cards and related debit cards that do not

However, the degree of e-commerce development depends on many factors, including

require a personal identification number (PIN).

the availability of the Internet, the activity of users as regards shopping, the level of trust

Most SET-based transactions will be processed via credit card. Typical debit cards and

in online transactions in society, and the amount of a household’s disposable income per

forms of digital cash may be added in later versions of the protocol. SET is limited in the

capita. Consequently, there exist considerable differences in the use of e-commerce and

type of transactions it can process; straightforward purchases, returns, and voids can be

payment methods in particular countries [21].

handled, but not more complex payment scenarios such as installment payments. SET is
becoming more widely adopted, and vendors continue working on implementations and
trials of the transaction system [19].

2.4.3. Digital Signatures
The digital signatures are a type of asymmetric cryptography used to simulate the security properties of a signature in digital form. Digital signature schemes normally have
the following two algorithms: one for signing which implies the user’s secret or private
key, and another one for verifying signatures which implies the user’s public key.
These types are often used to implement electronic signatures, a broader term that
refers to any electronic data that carries the intention of a signature, however not all
electronic signatures use digital signatures [20].

2.4.4. Certificate Authority
A CA17 is a body either private or public, that seeks to fill the need for trusted third
party services in e-commerce.
In the context of credit cards, the CCA18 emit the certificate to cardholders, the MCA19
to merchants who operate e-stores and the payment portal certificate authority to payment portal service providers [20].

3.1. Poland
Customers in Poland can choose from a wide range of payment methods, including
various forms of cash payments, cards and mobile payments, as well as totally virtual
instruments. Due to customers’ concerns about the security of online transactions, the
usefulness of pre-paid instruments (limiting the amount of possible losses resulting from
fraudulent transactions) is much greater than that of payments in the local Points of Sale.
At the end of the 20th and the beginning of the 21st centuries e-commerce played
a minor role in Poland. It was just in 2004 that one could observe the start of dynamic
development of e-commerce in Poland. According to IAB data the first time e-commerce
accounted for 1% of total retail trade in Poland, in 2005. In 2007 the Polish e-commerce
turnover increased by 61% and equaled 8.07 billion PLN. A typical feature of the Polish
Internet market is a considerable share of online auction markets, accounting for 50 to
60% of the total turnover. In 2007 the value of the http://www.allegro.pl auction market
turnover, the leader in the Polish Internet auction markets, increased to 3.9 billion PLN (an
annual increase of 56%).
The other four leading auction systems had their turnover estimated at about 0.7 billion PLN, whereas approximately 4,000 online shops recorded a total turnover of more
than PLN 3.4 billion. It must be remarked that a part of the Internet shops turnover is generated through online auctions where the shops offer their products. The e-commerce development in Poland is stimulated by a dynamically increasing number of Internet users,
which rose from 8.8 million to 14.1 million between 2005 and 200720. The survey research
commissioned by the National Bank of Poland in 2008 showed that the structure of payment methods used in e-commerce in Poland significantly differs from that observed on
the main world markets [22].

17 Certificate Authority.
18 Cardholder Certificate Authority.
19 Merchant Certificate Authority.

18

20 Internet World Stats, 2008.
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3.2. Romania

In Russia, there are 34 million active e-currency accounts. The most important elec-

Romanian consumers primarily use off-line payment methods such as cash-on-de-

tronic money transfer system is Yandex-owned by Yandex Money (15%), followed by Qiwi

livery and bank transfers to pay for online purchases. Credit and debit cards are rarely

purse (10%) and WebMoney (10%). PayPal is still struggling in Russia holding 6% market

used. In 2011, the value of card payment transactions reached 18.03 million RON. Out of

share. E-Currency from www.Mail.ru, Money.Mail.ru managed to gain 2% market share

9 million cards in Romania, only 200,000 have the 3D secure standard activated, which

since the launch in 2010.

is used by the Verified by Visa system. The e-commerce market exceeded 160 million

In certain segments electronic money is more used than in others. 36% of all pay-

EUR by the end of 2011 [23]. During the first three quarters of 2011, the volume of on-

ments for mobile/telecom services and 38% of all social networking services are paid with

line payments increased by 11% as compared to the same period last year, reaching

e-currencies, for example, or others. The respondents of the TNS research say that they

121.4 million EUR [24].
Consumers use a single bank account for all payment transactions, even if they live in

used electronic money at least once for paying for products or services during the last
6 months.

another country of origin or are frequent travelers to the EU. By accelerating innovation,

It must, however, be noted that the survey was conducted on a specific target group:

payments become more affordable and adapted to the specific circumstances of each

people who are between 18 and 45 years old, and live in larger cities (from 800 000 inhabit-

purchase (online/off-line retail payment/payment of high/big value, etc.).

ants). The country-wide statistics would certainly bring slightly different results.

Companies and public administrations are able to simplify and streamline the payment processes and centralize financial transactions made in the EU and in Romania.

3.4. Most common online payment systems

This creates a significant potential for savings. Moreover, common open standards make
faster payment transactions and improve cash flow.

Yandex Money

Traders may, in turn, benefit from cheap electronic payment solutions, efficient

Yandex is a popular Russian search engine, which offers its users opening of an elec-

and secure. Increased competition makes manual handling of cash alternatives more

tronic wallet that can be used for sending and receiving online payment. It is a reliable

attractive. Also, the shift to e-commerce becomes more compelling and satisfying for

and safe system, which, however, suffered from a series of money pyramid schemes was

customer [25].

spread by its users over the Internet [27].

3.3. Russia

RBK Money

The market of electronic currencies is Russia is young, but already very aggressive.

RBK Money was formerly known as the RUpay payment system. It is a very common

Just like with social search, it is dominated by local players, leaving the world-known

system used to pay for online utility bills and shopping in Russian online stores. In the

brands behind [26].

section with Special Offers one can find plenty of great deals and discounts for those who
use RBK Money [28].

3.3.1. The structure of payment methods in Russia
Even though cash is still the most common way to pay for online shopping in Russia,

MoneyMail

other methods of payment are becoming more and more used. According to the latest

Like RBK Money, MoneyMail can be used to pay for utility, Internet services, phone, or

TNS research, 35% of the respondents use credit cards for making online purchases, 27%

a loan. There is also an option to send money to someone using only the person’s email

– electronic currencies, and 17% – online banking services. Between these, e-currencies

address. Shopping online using Russian websites is a rewarding experience with Money-

usage demonstrates the fastest growth.

Mail.
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Market turnover doubled in 2011 reaching 125 billion Russian rubles (around 4.2 billion US dollars).

Moneta.ru
Among basic services that are offered by other payment systems, Moneta.ru offers
currency exchange, which allows users to exchange e-money of some Russian payment
systems, such as Yandex Money, or transfer money from their banking account to their

21 Taylor Nelson Sofres is a leading market research and market information group.
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online Moneta.ru account [29].
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Paypal

Other actions preceded by the experiment were related with participating in HKTDC

PayPal, being the world’s leading electronic money transfer provider, is having a hard

in Hong Kong, visiting selected factories in Shenhzen, China and participating in CeBIT in

time in Russia. With its 6% market share, PayPal is mainly used when buying products on

Hanover. During the visits, a lot of material was acquired related to the functioning of econ-

eBay (up to 90% of all Russian PayPal transfers). Interestingly, the opponents, who more

omy in Asia and Europe, especially aspects such as the law, B2B platform, electronic pay-

or less copied their model of business, are very skeptical about chances of PayPal’s in

ments, B2C. While staying in Asia, quite a flexible approach to legal issues may be noted. The

Russia.

experiment confirmed that in the case of commercial trade with Asian companies, caution
should be exercised in such matters as payments, quality of products, the timing of deliv-

Dotpay
Dotpay is one of the most popular payment systems in Poland. It offers a wide range
of services, from cash payments to the performance of payment transactions using tele-

ery, CE, complaints. Reasons for optimism in legal issues may be found in visible efforts of
governments and commercial institutions of China and Hong Kong. There appear a number
of publications on this subject, for example: “A Guide to Doing Business in China”.

communication, digital or informatics systems. Dotpay is often used in the payment system because its range covers countries all over the world.

Process of the experiment

PayU

make purchases of goods and services in various countries of the world. In this case, the

The company that took part in the experiment used the B2B and B2C platforms to
The Polish PayU is designed mainly to set up the account necessary to e-purchase
with the possibility of shopping in many online stores. A PayU account ensures rate, convenience and security of online purchases.

transactions were made in countries such as the United States, the United Kingdom, India
and Germany.
All payments were made by the PayPal system, credit cards and electronic banking
transfer. Using the PayPal system, 24 transactions were performed, four of which in the
Euro currency, 7 in British pounds and 13 in U.S. dollars.

4. Development of the conduct of the experiment
In the full cycle of studies about using electronic payment, the experiment plays the
key role.

The value of the purchased goods in the case of one single transaction does not exceed 128 Euros, 140 U.S. dollars and 15 British pounds. There were no problems in the process of making payment. In the case of one transaction made in Hong Kong the money
was returned due to a lack of capacity to perform the order. This occurred in one month

Despite the fundamental meaning of the experiment in scientific studies, there is not

from the date of order. This method of payment has proven to be the fastest and most

a full agreement about the definition among scientists. For the purpose of this paper it

convenient. The use of credit card payments occurred in 12 cases, one of which in ama-

is assumed that the experiment will be any deliberate action directed at established re-

zon.com, 2 in www.amazon.com.de and 5 in amazon.co.uk. Also 4 transaction were made

search facility that the stimulation of passive observation of object will provide the infor-

in foreign online stores. There were not any problems with any case. Each transaction

mation necessary to achieve that objective tests.

was confirmed by sending emails.

Execution of the experiment was preceded by performing a series of actions:










opening a bank account with an on-line function;
modifying the telecommunication system;
modifying the existing information system;

The experiment has provided new insights into the possible use of electronic payment

implementing electronic banking systems;

systems, both in Poland and abroad. Regarding the range of the executed experiment, it

integrating the telecommunication and information system;

is worth noting that it was limited to the examination of the use of electronic payments

securing the tele-informatics system;

by SMEs. The experiment clearly confirmed the legitimacy of the traditional methods of

selecting the electronic payment platforms;

contacts with suppliers by computing resources. Using B2B portals, B2C auction systems


taking part in intensive training of English and German language skills for people

and payment systems to pay their dues, will provide additional opportunities to reach

who are participating in the experiment.
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5. Conclusions

suppliers and customers all over the world.
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It is noted that the entrepreneurs properly associated innovations with www services

List of abbreviations

and electronic payments. Obviously, the article specifically highlights intense activity in

ATM – Automated Teller Machine

this field, however in case of international transaction, there were no rewarding results.

CA – Certificate Authority

The company that takes part in the experiment repeatedly participated in trainings

CCA – Cardholder Certificate Authority

co-funded by EU’s concerned e-business. However, in the case of other companies the

EPC – European Payments Council

problem seems to be that the benefits are seen after a certain time. Entrepreneurs are

MCA – Merchant Certificate Authority

more interested in the activities, which will cause the appearance of profits in a short

NFC – Near field communication

time. In addition, they are afraid of the risk connected with making payments in the elec-

OECD – Organization for Economic Co-operation and Development

tronic way. Lack of knowledge in this field means that entrepreneurs often get discour-

PIN – Personal Identification Number

aged and do not undertake any activity in this area. This paper shows that it is possible

RFID – Radio-Frequency Identification

to implement in a rapid and effective way electronic payment systems at a low cost and

SCT – SEPA Credit Transfer

minimal risk. The problem is the lack of flexible solutions of models, where they can be

SDD – SEPA Direct Debit

implemented within a short time.

SEPA – Single Euro Payments Area

To improve the current situation, certainly trainings organized in e-business area may

SET – Secure Electronic Transaction

prove helpful, as well as increasingly used in practical solutions in the field of virtual-

SMS – Short Message Service

ization, cloud computing and business intelligence. These technologies can deliver ratio-

SSL – Secure Socket Layer

nal benefits in a short time at low costs of investments. It found its confirmation in the

TNS – Taylor Nelson Sofres

e-payments solutions presented in the field of E-commerce Park during the CeBIT IT fair in

WAP – Wireless Application Protocol

Hanover. More details may be found at: www.cebit.de.
In conclusion, it should be noted that the use of electronic payment technologies by
SMEs to conduct global commerce is inevitable. There is a noticeable difference between
Poland, Romania, Russia and the highly developed countries. Due to concerns of Polish

Streszczenie
System płatności online

entrepreneurs and emerging threats, electronic commerce is not widely used. Contrary

Niniejsza praca naukowa przedstawia aspekty dotyczące elektronicznych systemów

to the opinion of many experts, despite the progress in information technology at the

płatniczych. Zaprezentowano i przeanalizowano w niej kilka wybranych i istniejących

current stage of development, it is necessary to know the English language at least at a

systemów. Systemy płatnicze są istotnym elementem w procesie handlu elektronicznego.

basic level. Structures of telecommunication and information systems at SMEs should

Handel elektroniczny lub w skrócie e-handel jest pojęciem, które oznacza proces kupna-

be appropriately adapted to the needs of e-payment, taking into account factors such as

sprzedaży lub wymiany produktów, usług i informacji, z wykorzystaniem różnych sieci

safety, low cost, rate of payment, ease of implementation and ease of use.

komputerowych włącznie z Internetem. W większości przypadków, e-handel jest ściśle

Electronic payments, credit cards or mobile phone payments seem to be an increasingly

związany z systemami płatności, które prowadzą do tworzenia niektórych rodzajów

popular trend in all the countries of the world. The rate and convenience of transactions

pieniądza elektronicznego oraz niektórych specyficznych usług płatniczych. W tej pracy

attract a growing number of customers by offering more solutions in shorter time of ex-

zostały opisane mechanizmy płatności, architektura i funkcje elektronicznego systemu

ecution, which nowadays is a huge advantage of the electronic commerce market.

płatności i e-pieniądza.
Wraz z elektronicznym systemem płatności, pojawiły się również przestępstwa
i nadużycia internetowe.
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Summary
Online Payment Systems
The paper presents aspects concerning online payment systems. Several selected and
existing systems are presented and analyzed. Payment systems are vital elements in the
process of e-commerce.
The electronic commerce or E-Commerce is a concept that represents the buy and
sale process or exchange of the products, services, information, using a computer net-

10. Study on a Security of Payment Products and Systems in the 15 Members States,
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/fraud/study-security/200309finalreport_en.pdf, p. 55 [Accessed 7 November, 2013].
11. Electronic Payment Systems, http://www.freewebs.com/mkurnia/chap6.doc, p. 13
[Accessed 7 November, 2013].
12. http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/354/mod_resource/content/0/Lecture_4.pdf,
p. 5 [Accessed 9 November, 2013].

work, inclusively the Internet. In the majority of cases, E-Commerce is closely linked to

13. Da Costa E., Global E-Commerce strategies for small businesses, MIT 2001, p. 69.

payment systems that lead to creation of kinds of electronic money and specific payment

14. h t t p : / / w w w . g o o g l e . p l / s e a r c h ? q = m o b i l e + p a y m e n t & s o u

services. The payment mechanisms, the architecture, the functions of the online payment

r c e = l n m s &tbm=isch&sa=X&ei=GuN4UqLmC6iN7Abqm4GoCw&ved=0CAcQ_AU-

system and E-Cash are described. Along with the online payment systems Internet fraud

oAQ&biw=1600&bih=770#facrc=_&imgdii=_&imgrc=tx7Zl0JwPDwRxM%3A%3BMijB-

and cheating appeared. To prepare this article, information available from the Internet, as

P-oL9oioM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.puremobile.ca%252Finsiderblog-ca-

well as the official websites of government institutions, banks, portals, European Union,

n%252Fwp-content%252Fuploads%252F2011%252F07%252FProposed-Model-Mo-

national and international media was used.

netary-Flow-for-NFC-Mobile-Payment-A.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.
puremobile.ca%252Finsiderblog%252Fgoogleadds-nfc-for-android-app-gets-
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E-Fraud
1. Introduction
Most business transactions are concerned with three types of security. First, they wish
to ensure the positive identity of the customer, and that all transactions are sent to the
right customer. Secondly, they want to protect sensitive customer information, such as
credit card numbers, bank account numbers, or other personal and financial data. Thirdly,
they want to make sure that the data is not altered or changed as it is transmitted across
the Internet [1].

Fig. 1. Examples of e-crime, fraud, and e-fraud [2]

2. Definitions of e-fraud
E-fraud (Electronic-FRAUD) refers to any and all types of deception perpetrated online. Numerous definitions of e-fraud have been advanced in the e-crimes literature. Graham (2001) defines e-fraud as:
“a fraudulent behavior connected with computerization by which someone intends
to gain dishonest advantage”.
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E-Fraud

In this definition e-fraud equates to, and supersedes, the term computer fraud. Some

fraudster and to other customers of the fraudster’s website (that is, buying goods

definitions specify e-fraud in relation to electronic commerce or the Internet such as

from another website which the customer has ordered from the fraudster’s website). The

Smith (2001) in which e-fraud is seen as “any dishonest activity that involves the Internet

purpose of this fraud is to cause a lot of confusion in order to buy some time for the fraud-

as the target or means of obtaining some financial reward”. The USA Department of Jus-

ster’s website to operate on and collect credit card numbers.

tice also defines e-fraud in relation to the Internet.
“a fraud scheme that uses one or more components of the Internet - such as chat
rooms, e-mail, message boards, or Web sites - to present fraudulent solicitations to
prospective victims, to conduct fraudulent transactions, or to transmit the proceeds
of fraud to financial institutions or to other connected with the scheme”.
Alternatively, some studies define such crimes as ‘Internet fraud’ [2].
According to other sources:
“E-fraud in defined as a deception deliberately practiced to secure or unlawful gain
where part of the communication between the victim and the fraudster is via a computer network and/or some action of the victim and/or the fraudster is performed on
a computer network” [3].

3. Classification of e-fraud
You can distinguish the following types of e-frauds:

 
Phishing is a type of e-fraud where someone is cheated to give away personal financial data (credit card numbers, account numbers, pin codes, passwords etc.) to
the fraudster. The victim is convinced to give away the data through spoofed emails and fraudulent spoofed websites where trusted brands are used,

 
Online extortion is an e-fraud based on a threat which is presented to a company.

 
Business-to-business fraud is an e-fraud scheme where a company or an organization uses the Internet to commit fraud against other companies or organizations.
This is possible due to the systems used in e-commerce. A company (the fraudster)

The company is asked to pay a sum of money to the fraudster, otherwise the fraud-

can for example neglect to update price reductions on their products in automatic

ster will expose the company’s website to a denial of service attack.

systems which companies (the victims) use to buy goods from the fraudster’s com-

 
A fraudster can collect credit card numbers by using false merchant sites. On these
websites the victims are offered free or very cheap services, and the victims are
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Fig. 2. How Phishing is Accomplished [11]

pany using the Internet. The victims will not notice that they are being overcharged
unless they manually compare the prices to the market prices.

asked to provide their credit card details in order to pay for services or to verify

 
Internal fraud is another type of e-fraud. An employee can, for example, steal in-

their age or similar personal details in exchange for free services. Later, the credit

formation from a workplace by e-mailing the information to a personal e-mail

card details are used by the fraudster.

account. Plagiarism and academic misconduct can also be carried out using the

 
A sophisticated type of e-fraud is triangulation. In this type of fraud the fraudster

Internet. In these cases the fraudster uses information found on the Internet and

operates from a website which offers goods at heavily discounted rates and the

either claims that the information is from a fraudster or uses the information in a

goods are also shipped before payment. The site appears to be legal. The custom-

different context and thereby alters its meaning.

ers must provide the name, the credit card number etc. when buying. When the

 
It is also possible to do money laundering using the Internet. Gambling websites

customer makes an order, the fraudster orders the same product (in the name of

provide a big opportunity for a money launderer. Money can be laundered by, for

the customer) from another, legal, website with the stolen credit card details. After

example, opening an account on a gambling website, putting in some dirty money,

a while the credit card details from the customer are used to buy goods, both to the

gambling for a small amount of it and then withdrawing the remaining amount.
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Thereby a legitimate source (a gambling website) is provided for the dirty money.

E-Fraud

4.2. Fraud by the Phishing method

If an owner of the gambling website is in cooperation with money launderer, the

Expansion of the Internet and the rise of web pages, social networks portals lead of-

person may as well lose the whole amount on the gambling website, providing

fenders to turn to those areas, which contain a huge database of personal information

a legitimate income for the owner of the gambling website [3].

such as birth dates, family relations, residence details, places frequented, etc., which can
be obtained by them effortlessly, and subsequently used fraudulently [8].

4. Methods to fraud electronic payment systems

Phishing is a form of criminal activity in the area of cybercrime, which involves creating web pages and sending false messages to customers performing electronic transac-

In the existing financial market the are many products and useful payments systems for

tions, as, for instance, offering the cheapest on the Internet, in order to obtain confiden-

traders and clients, but on the other hand, causes that some types of electronic payment

tial data and information, required for a card or a bank account authentication, using

instrument offences are committed by computer professionals. For this reason it is vital

manipulating techniques on the identity of a person, an institution or a company [9].

to focus on fraud electronic payments. Fraud electronic payment instruments started by

The phishing method involves, in most cases, the offender sending an email, or in-

manually changing cards, a method called „delete and copy” mode consisting of grating the

stant messaging programs or mobile services, in which the user is required to submit his

surface of lost or stolen cards, then sticking to it [4] the numbers from other cards.

or her confidential data to gain some awards, or is informed that the data is necessary
to remedy technical errors that led to deleting the original database. The email is usually
indicated in a web address that contains a copy of the actual website of the card issuing
institution or company.

Fig. 3. Revised e-fraud model

Developing the IT field causes the emergence of ATMs1 and electronic payment instruments on the electronic market, but even if the producers and their issuers have taken
security measures by introducing authentication codes, criminals, often operating in organized groups, have identified many different methods to fraudulently obtain confidential data of these modern means of conducting transactions and electronic transactions,
to withdraw money from bank accounts.
The major methods of electronic payment fraud are skimming, phishing, forking and
the latest methods discovered and applied in committing such crimes: the ATM blast
method, as well as the so called “electronic pick-pocketing”.

4.1. Fraud by the Skimming method
Skimming is an illegal action, which involves stealing confidential data and information of a bank account from the magnetic strip of a card after they are transferred to
a fake card or unlawfully detained and then used fraudulently [5]. This action raises ma-

Fig. 4. From Phishing to Financial Fraud and Crime [11]

jor investigative bodies in identifying and proving criminal activity of those involved in

In most cases, the phishing messages include links to a web page apparently true in

such cases and injury recovery [6]. By the skimming method both CVC2 or CVV3 codes are

other situations, require the recipient to send, accept and download a particular file. By

copied, also other information is recorded, so that institutions issuers are not able to dis-

clicking the link in the e-mail received, the user will be redirected to a fake site, a clone of

tinguish between genuine and counterfeit cards [7].

the entire website or only the pages from which the customer is required to transmit the
card number, the account PIN4 and other data required for authentication.

1 Automated Teller Machine.
2 Card Verification Code.
3 Card Verification Value.
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4 Personal Identification Number.

33

Zdzisław Pólkowski, Jacek Gruber, Ionut Cosmin Deaconescu

The fictional website will receive confidential data sent by the client and will send
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4.5. Fraud by the „Electronic Pickpocketing” method

the transaction receipt by e-mail, as an institution or official company would do so that

A new type of crime in the electronic payment instruments, is based on producing

the customer does not suspect anything, while the perpetrators have all the details they

a growing number of cards that work according to the principle of the RFID5 technology,

need to commit fraud on bank accounts.

widely used in security badges and electronic toll systems. Criminals, acting usually in

Fraudsters who have ordered goods or services are relatively easy to detect, but research bodies take a long time to identify and track the sites administrators because they
can work almost anywhere in the world [10].

large crowded, shopping centers, through a close reading device the size of an iPad, steal
data [14] from cards hidden in bags, purses, wallets or pocket.
Withdrawing RFID cards and chip cards from the market is the easiest and the fastest

Phishers (or other criminals) obtain confidential information by methods ranging

way to fight against this crime. On the other hand, if customers accept this type of card,

from social engineering to a physical theft. The stolen information (e.g., credit card num-

they can keep the cards in metal covers, aluminum foil, cans for business cards or covers

bers, social security numbers) is used by the thieves to commit financial fraud or is sold in

made of special materials.

the underground Internet marketplace to other criminals, who then use the information
to conduct financial crime [11]. The graph above describes how such systems work.

4.3. Fraud by the Forking method
The unique method invented and used by members of organized criminal groups specializing in fraud of electronic payment instruments, especially the cards was called the
Forking method and was first implemented in March 2012.
Criminals can apply this method by introducing the card slot of a real cash dispenser
for a bank account from which to withdraw a small amount of money. After they receive
the money from the first ejection, fraudsters perform identically, another ejection, this
time requesting a substantially higher amount accepted by the bank. When preparing
the ATM dispensing money, the offender shall cling a specific tool and extract it, canceling the transaction before debiting takes place so that the card holder keeps the money
fraudulently withdrawn [12].
Investigators consider this method as one rudimentary, lacking complexity and ingenuity, but easy to apply, given its simplicity and the tools of the offense.

4.4. Fraud by the „ATM explosion” method
A newly discovered ATM explosion method, also called the Dutch method, has been
used by criminals since 2012. With this method, the criminals use a mixture of oxygen and
acetylene inside an ATM and produce a spark with an electric ignition device.

Fig. 5. An Online Payment Using Cybercash Software [15]

4.6. Other ways to fraud electronic payment systems
In addition to the methods presented above, members of organized criminal groups

The mode of operation involves placing the gas – a mixture of acetylene and oxygen-

have adopted other ways to fraud electronic payment instruments, especially those used

with an electric cable for a remote use through a tube with a cylinder in the ATM slot,

in a less extensive way as compared to those we frequently use, respectively the Leba-

Then, the explosion is triggered. Immediately after the detonation and destroying the

nese loop method using sensors, sending cards, opening an account in the halls of institu-

ATM, criminals extract the money from the box, that is supposed to protect the money

tions, and many others [16].

against fire and other factors [13].
5 Radio-Frequency Identification, is an automatic identification method that relies on storing and retrieving
data by touch or within a few meters, using radio waves. Currently globally in circulation about 200 million
cards that work on this principle.
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Prosecutors say Ulbricht ran the “Silk Road Hidden Website” and was known as “Dread
Pirate Roberts” or “DPR,” after a character in the 1987 film “The Princess Bride.” Federal
agents seized Silk Road, along with digital currency Bitcoins worth $3.6 million, and shut
down the site on October 2. Prosecutors said, in court filings in Manhattan, that the site
generated more than a billion dollars in illicit sales and took in $80 million in commissions in less than three years.
The prosecutors called the site “the most sophisticated and extensive criminal marketplace on the Internet,” and charged Ulbricht with narcotics-trafficking conspiracy,
computer-hacking conspiracy and money-laundering conspiracy. Ulbricht was also indicted in federal court in Maryland for allegedly trying to arrange the murder of an employee he feared would become a witness against him [17].

Case 2 – Anonymous attack on FBI
Minutes after the U.S. Department of Justice shut down notorious file-sharing site
Megaupload.com, the department’s own website was brought down in a cyber attack orchestrated by the hacker group called Anonymous (…).
The group also disabled the sites of Universal Music, the RIAA, the U.S. Copyright Office, Broadcast Music Inc., the FBI and the Motion Picture Association of America in what it
called its “largest attack ever.” By late evening, however, most sites were back online.(…)
Fig. 6. Screenshot of a fraud mail

Megaupload.com, dubbed by prosecutors as “Mega Conspiracy,” was accused of engaging in a scheme that took more than $500-million away from copyright holders and

5. Case studies

generated more than $175-million in proceeds from subscriptions and advertising, according to the indictment unsealed on Thursday.

The following cases are examples of performed and discovered fraud activities con-

At one point, Megaupload was estimated to be the 13th most frequently visited web-

cerning the USA, followed by cases from Poland and Romania, given to illustrate the char-

site on the Internet. Users could upload material to the company’s sites, which then would

acter and the scale of the phenomenon.

create a link that could be distributed. The sites included video, music and pornography,
as well as child pornography and terrorism propaganda videos, according to the indict-

Case 1 – Money Laundering

ment [18].

Ross William Ulbricht denied charges that he ran a billion-dollar online drug “bazaar”
and plotted a murder-for-hire, his lawyer said after persuading a judge to postpone a bail
hearing until Oct. 9.

Case 3 – Hackers hit FBI and NATO ‘for fun’
A gang of hackers who attacked computers at the Pentagon and NATO for ‘laughs’ were

Ulbricht, curly-haired, clean-shaven and wearing a red jail jumpsuit with his hands

jailed yesterday for their campaign of havoc. The four British hackers acted as ‘latter-day

and legs shackled, made his second appearance in federal court in San Francisco the

pirates’, crashing computer systems and stealing confidential data including passwords

same week after being arrested by the FBI on October 1, at a city public library.

and credit card details (…).

“We deny all charges and that’s the end of the discussion,” defense attorney Brandon

Three of the hackers were teenagers, the youngest only 16, yet they attained celebrity

LeBlanc told reporters outside the courtroom today after U.S. Magistrate Judge Joseph

status on the internet, where one bragged: ‘We are gods now.’ They boasted about their

Spero agreed to give him time until next week to compile more financial information for

ability to attack high-profile targets, including Sony, the FBI and the UK’s Serious Orga-

a bail proposal.

nized Crime Agency (…).
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Working from their bedrooms, often in their parents’ homes, they accessed the confidential details of 26.4 million Sony customers and 74,000 would-be X Factor contestants
in the US. They released police officers’ personal details onto the internet after an attack
on Arizona State Police and another raid left the website of Britain’s Serious Organized
Crime Agency disabled for 12 hours.
Prosecutor Sandip Patel said the gang had displayed extraordinary computer skills

E-Fraud

6. Examples of case studies in Poland
Case 1 – Skimming Gang
In this case, a gang specializing in skimming, forgery or fraudulent cards and using the
money was smashed by police officers and prosecutors from several European countries..
Officers from Lublin were those who found out about the group.

but added: ‘These defendants acquired destructive tools to use on the Internet. They are

The Romanian police arrested a total of five people. It was possible through the coopera-

at the cutting edge of a contemporary and emerging species of international offending

tion of prosecutors and police investigators from the department for combating economic

known as cyber crime [19].

crime in Lublin, the Police Headquarters, Europol and law enforcement forces in Romania

The conspirators never met but were members of the online group LulzSec, which

and Sweden, - said Krzysztof Hajdas the press department of the National Police Headquar-

used the motto ‘Laughing at your security since 2011’. Some attacks involved stealing us-

ters. He added that the Polish aspect of this case began at the turn of 2009/2010, in Lublin

ers’ data but others simply hijacked sites. (…)
All four defendants admitted a single charge of conspiring to target computers at
Sony, 20th Century Fox, US broadcaster PBS, Nintendo, the NHS, Arizona State Police and
News International [43].

with a number of thefts from ATMs. The police detained three people. They were driving
a car that a few days earlier was observed near one of the mugged ATMs - said Hajdas.
When the car was stopped, it turned out that the citizens of Romania were in possession of counterfeit ATM cards. They were sent to prison, and the prosecutor’s office sent
the court indictment to them [21].

Case 4 – Hackers attack FBI partner website
A group of hackers responsible for a string of high-profile cyber attacks claimed to
have stolen email addresses and passwords from associates of an FBI-affiliated security
program.

Case 2 – Skimming in Poland
In Szklarska Poręba three Romanians were arrested for trying to skim copy data from
ATM cards . Foreigners were arrested shortly after they installed the device to copy data.

The hackers, who called themselves „Lulz Security,” or LulzSec, said they had attacked

The police learned that one of the ATMs in Szklarska Poręba might have a device

the website of the Atlanta chapter of InfraGard in retaliation for US efforts to classify

mounted onto in order to download the data, and organized an ambush. It turned out that

hacking as an act of war (…).

the scammers actually had prepared to copy the security code from the client cards.

„We also took complete control over the site and defaced it,” Lulz Security” said in a
statement at their website, Lulzsecurity.com.
“Lulz Security” later claimed to have compromised more than one million passwords,
email addresses and other data from SonyPictures.com, a site which features movie trailers and email updates on upcoming releases [44].
The group posted thousands of stolen Gmail, Hotmail, AOL, Yahoo and other email addresses and passwords on Pastebin where they were publicly accessible (…) [45].
The hackers marred PBS Web pages with graffiti, exposed account information of
member stations, and posted a fake story about the late rap musician Tupac Shakur being alive in New Zealand [20].

The police detained a 29-year-old citizen of Romania, who hovered near the ATM. His
partners also appeared. In the hotel room nearby, the officers found a skimming device,
a laptop and various types of magnetic cards.
Criminals may be sentenced to 25 years imprisonment [22].

Case 3 – Poland Busts Online Fraud Group with Russian Links
On February 27, in Warsaw, - Poland’s Internal Security Agency informed that it had
completed an investigation against a group suspected of luring money from Internet users and transferring a part of its profit to accounts in Russia.
The agency said a group of 12 people, based in the city of Radom in central Poland,
used the phishing technique to lure money from unaware users.
“The money they received during such activities has been transferred to recipients, including in Russia, via a chain of bank accounts,” the Internal Security Agency said in a statement.
The group performed about 800 transfers, totaling at least $230,000.
The suspects, whose names were not disclosed, admitted their guilt in full [23].
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7. Examples of case studies in Romania
Case 1 – Romanian Cybercrime

E-Fraud

The effectiveness of data mining methods for detecting e-Fraud has been analyzed in
numerous articles describing the models and methods implemented in statistical packages, for example in STATISTICA. Many of these items can be found in the reading room on

Following a four-day trial, a federal jury in Brooklyn returned a verdict convicting

the StatSoft portal [25]. Article [26] describes how to use the STATISTICA program and data

David Ojo of conspiracy to commit wire fraud and identification document fraud. The

mining methods to detect fraud on the example of transactions completed in an online

defendant was a member of an international organized crime conspiracy, operating in

store - in this case the detection of customers who do not pay for the purchased goods in

Romania, Bulgaria, and the United States, that defrauded victims of tens of thousands of

the online shop. Paper [27] deals with the methods that are used in data mining. However,

dollars through an Internet scam.

article [28] describes the problems the effectiveness of predictive data mining in a variety

Trial testimony showed that the defendant and his co-conspirators advertised used

of dedicated systems to detect and prevent fraud incidents and e-Fraud. In [28] there are

cars for sale on websites like Craigslist and eBay. Some buyers who responded to the ad-

examples of the creation of appropriate data mining projects in STATISTICA, which have

vertisements were told variations of a story that the seller of the car had been called to

the ability to run and evaluate the effectiveness of different methods of data mining to

active duty in Afghanistan and needed to sell his car quickly. The victims were promised

prevent abuse of e-Fraud.

that their purchases would be handled by an eBay or Google Checkout agent, who would

The process of data mining project in STATISTICA was presented in article [29]. Paper

hold their payments in escrow until they had received the car. Once the victims agreed to

[30] describes how to detect fraud on the example of detecting money laundering. For

buy the cars and wired payments through Western Union, they never received any cars or

the detection of many types of attacks e-Fraud is made possible by data mining of net-

heard from the purported sellers again [24].

work traffic in the network and Internet infrastructure, business systems, as well as other

The defendant worked with individuals in Romania and the United States to make

important network infrastructure, IT systems, such as military systems - both defensive

and use false Pennsylvania and Delaware driver’s licenses, which they used to claim the

and offensive. Such applications of data mining methods are discussed in article [31]. This

money that the victims had wired through Western Union. The defendant was personally

article examines the effectiveness of classification and the efficiency of detecting attacks

responsible for making or directing more than 30 separate money pick-ups in which vic-

by means of specific methods, namely: k Nearest Neighbours - KNN, Classification and

tims were defrauded out of more than $80,000. (…)

Regression Trees - C & RT, Chi-squared Automatic Interaction Detection (CHAID), and net-

When sentenced by the Honorable Allyne R. Ross, the defendant faced a maximum
penalty of 20 years’ imprisonment [46].

work neural. It has been shown that the most efficient for the task of classifying traffic on
anomalies and irregularities - the KNN method - achieved the average results of the rankings in over 70% of cases and showed a low standard deviation. Other methods have not

8 . Application of data mining for fraud detection
in IT systems
It follows from the above- made stage, that despite the many undeniable advantages
of the Internet as a medium of communication and the environment, business and bank-

proven to be very effective. For the type of attack traffic, such as, for example, for a Denial
of Service – DoS, Classification and Regression Trees was the most effective method with
the result of the attack detection of more than 80%. The Neural Network and k Nearest
Neighbours method achieved the result of over 70%. However, Neural Networks obtained
a standard deviation of 8%, a relatively large one.

ing operations, the Internet also poses a range of threats.
The means of protection against these threats, among other intrusion detection
systems, are very significant. The purpose of these systems is to detect attacks on the

9. Conclusions

environment servers, business services and the networking environment. There are vari-

Since no it has not been required so far to classify all kinds of fraud in a non ambig-

ous methods of data mining, which can be used to detect attacks on the network infra-

uous way, it is not possible to use any of them to predict frauds in new environments,

structure systems. Detecting an attack is the problem of classification of network traffic

such as the Internet. Combining the existing classification systems or taxonomies is

for traffic safety or traffic accompanying attacks on infrastructure and related abuses in

not considered as an option, due to the diversity of the goals pursued by each meth-

business IT systems.

odology.
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Instead, there are telecom case studies compared to e-fraud case studies showing that
the concepts from the telecom cases are already existing in the e-fraud cases. This conclusion, however, cannot be made for all real world frauds, which would represent a majority
of the concepts, since frauds have a long history in the telecom environment [3].
Out of a comparison between e-fraud and telecom fraud cases studies the following
challenges with e-fraud prevention and detection may be found:











Anonymity

Automation

Available victims

Fraud cost

Speed

Ambiguity

Lack of interconnection

Novel users

But the following possibilities with e-fraud prevention and detection have also been
found:

 
Interpretation
 
Available data
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Streszczenie
Oszustwa internetowe
Elektroniczne oszustwa i matactwa stanowią największą część wszystkich przestępstw komputerowych. Nadużycie jest rodzajem oszustwa, na którego wystąpienie nie
ma bezpośrednich dowodów.
Celem niniejszego artykułu jest analiza obecnego stanu przestępstw komputerowych
w wybranych krajach w kontekście aktualnego wykorzystania systemów internetowych.
W pierwszej części artykułu autorzy przedstawiają różne definicje i klasyfikacje e-oszustw.
Kolejna część poświęcona jest prezentacji wybranych metod oszustw systemów płatności elektronicznych. Jej ostatnia część skupia się na prezentacji case studies dotyczących
e-oszustw w Polsce i Rumunii. Przeprowadzone badania stanowią wkład w zrozumienie
metod oszustw elektronicznych.

Summary
E-Fraud
On-line fraud and cheating constitute the biggest part of all computer crime. Cheating
is a kind of fraud that does not have direct evidence of its appearance. The purpose of this
article is to analyze the current state of e-fraud in selected countries in the context of contemporary Internet system. In the first part of the paper, the authors present various definitions and classification of e-fraud. The next part of the paper is devoted to presenting

These differences are extracted from a comparison between e-frauds and telecom

methods to fraud electronic payment systems. The last part of the work will be focused

frauds, but are they considered as representing the differences between e-frauds and

on case studies concerning e-fraud in Poland and Romania. This study brings its contribu-

real-world frauds. The major consequence of the challenges is that e-fraud cases are more

tion to the understanding of the methods of e-fraud. To prepare this article, information

scalable in both finding and dealing with victims [3]. The results discussed in [25] show

available from the Internet, as well as the official websites of government institutions,

that it is worthwhile to use data mining to detect fraud.

banks, portals, European Union, national and international media was used.

This paper examines the use of IT systems in the e-fraud context. Although IT systems
can give users a lot of benefits, their use is still a complicated issue, in particular in the
security aspect. Using the Internet seems to be the most commonly preferred method
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Analiza i synteza układu „serwo” schładzacza pary
w kotle energetycznym na platformie
oprogramowania MATLAB/Simulink

1. Wprowadzenie
W automatyzacji procesów, nie tylko przemysłowych, podstawową czynnością projektanta jest poznanie procesu poprzez jego analizę teoretyczną i/lub doświadczalną [9]. Analiza teoretyczna bazuje na prawach fizyki i prowadzi do opisu zjawisk przy użyciu aparatu
matematycznego. Analiza doświadczalna (identyfikacja) prowadzona jest na sygnałach
– zmiennych procesowych opisujących model procesu w funkcjonującym obiekcie. Prowadzi do poznania własności dynamicznych i statycznych modelu obiektu w wybranych
punktach pracy (jeżeli jest on nieliniowy). Analiza teoretyczna i doświadczalna wzajemnie
się uzupełniają. Wynikiem analizy matematycznej jest model matematyczny opisujący własności statyczne i dynamiczne procesu, który musi być w jakimś materialnym środowisku
praktycznie zrealizowany. Tak więc powstaje pojęcie obiekt automatyzowany, w którym
jest realizowany dany proces. Konstrukcja tego obiektu musi być zrealizowana przy spełnieniu określonych uwarunkowań technicznych, technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych, oraz musi spełniać warunki bezpieczeństwa. Poniżej na przykładzie procesu przegrzewu pary w kotle energetycznym przybliża się problematykę projektowo-techniczną
popularnych i ważnych dla funkcjonowania gospodarki narodowej obiektów przemysłowych – elektrowni cieplnych. Są one przykładem zgodnie funkcjonujących wielu dających
się wydzielić urządzeń mechatronicznych, w których są realizowane różne procesy wytwórcze. Wszystkie uczestniczą w realizacji celu nadrzędnego – wyprodukowania i dostarczenia
odbiorcom energii elektrycznej o zadanych parametrach w sposób ciągły. Prowadzenie tak
skomplikowanego procesu wymaga stosowania nowych technik i technologii z dziedzin:
mechaniki, elektroniki, informatyki. Zastosowane produktów tych dziedzin nauki w sposób
synergiczny skutkuje nowymi efektami technicznymi, organizacyjnymi, ekonomicznymi,
niezawodnościowymi w tych, i wielu innych, obiektach przemysłowych.

Kazimierz Grzywa

1.1. Ogólna wiedza o procesie przegrzewu pary w kotłach energetycznych
Proces przegrzewu pary w kotle energetycznym realizowany jest w ciągu technologicznych urządzeń-stopni przegrzewu. Każdy stopień przegrzewu jest wyposażony
w armaturę oraz aparaturę kontrolno-pomiarową i sterowniczą służącą do prowadzenia

Analiza i synteza układu „serwo” schładzacza pary w kotle energetycznym na platformie...

Wynoszą one odpowiednio dla poszczególnych stopni przegrzewu pary świeżej, np. dla
kotła BP1150:
Tab. 1

procesu przegrzewu na danym odcinku zgodnie z założeniami projektanta urządzenia kotłowego. Stopień przegrzewu składa się z przegrzewacza umieszczonego wewnątrz kotła
(na drodze spalin) i schładzacza pary instalowanego na rurociągu parowym (na zewnątrz
komory paleniskowej).
Schemat przepływu czynnika roboczego podgrzewanej wody do jej odparowania i przegrzewu pary podawanej na turbinę przedstawia rys. 1 [7, 10]. Podział strumienia pary na
poszczególne nitki – rurociągi parowe ze stopniami przegrzewu umieszczanymi w róż-

Schładzacz (rys. 1)

S1A, B

S2 A, B, C, D

S3 A, B, C, D

Maksymalny wydatek wody [t/h]

160

60

60

Tab. 2

Stopień przegrzewu

P1 B

P2a, b

P3a,
b, c, d

P4a,
b, c, d

Temperatura pary na wylocie
stopnia przegrzewu [0C]

410+5
–7

430+5
–7

495+5
–7

540+5
–7

nych obszarach komory spalania ma na celu uzyskanie stabilnej produkcji pary o określonych parametrach temperatury 540+5/–70C i ciśnieniu 17,9 MPa, przy dopuszczalnych
zmianach obciążenia kotła w granicach 40–100% nominalnej wartości strumienia Qn produkowanej pary przegrzanej, co dla kotła BP1150 wynosi 1150 t/h.

Spełnienie założeń wytrzymałościowych przy zadanych obciążeniach termicznych i ciśnieniowych jest konieczne ze względu na dokonany wybór materiału rur na zaprojektowanych i wykonanych stopniach przegrzewu pary [7].

1.2. Zdefiniowanie obiektu i struktury układu regulacji temperatury pary
na wybranym stopniu przegrzewu
Przedstawiony na rys. 1 ciąg technologiczny produkcji pary zawiera 10 stopni przegrzewu pary, a każdy stopień jest stabilizowany autonomicznym układem automatycznej
regulacji o identycznej strukturze. Różnią się parametrami zadanymi i nastawami regulatorów. Najczęściej stosuje się kaskadowe UAR (rys. 2). Kaskadowy UAR zawiera następujące obwody regulacji [8]:

 
serwo (regulacja położenia zespołu tłoczyska urządzenia wtryskowego),
 temperatury wewnętrznej,
 temperatury zewnętrznej.

Rys. 1. Schemat przepływu czynnika roboczego przez przegrzewacze pary świeżej w kotle BP1150 [7]

Projektant kotła na podstawie obliczeń termodynamicznych, wytrzymałościowych
dzieli ciąg technologiczny na stopnie przegrzewu (rys. 1) i ustala:
a) wydajność maksymalną wtrysków na poszczególnych stopniach przegrzewu,
b) wartości nominalne temperatury pary na wylocie określonych stopni przegrzewu,
c) dopuszczalne wartości odchyłek dynamicznych.
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Rys. 2. Schemat blokowy kaskadowego układu regulacji temperatury pary w procesie przegrzewu pary w kotle
energetycznym (SUP – schemat układu pozycjonującego, 3R – regulator podrzędny, trójstawny, PID –
regulator nadrzędny, ciągły typu PID)
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Obwód regulacji „serwo” zawiera element nastawczy – zawór wtryskowy, element
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1.2.1. Charakterystyka schładzacza pary wodnej

wykonawczy – siłownik, regulator trójstawny (3R), przetwornik położenia (Y/I). Schładzacz

Schładzacz pary typu TempLow firmy Keystone–Yarway pozwala na dokładną

pary typu TempLow zawiera w swej konstrukcji wszystkie wymienione wyżej elementy

i oszczędną regulację temperatury przegrzanej pary wodnej przez wprowadzenie do

bez regulatora 3R. Jest on urządzeniem mechatronicznym, a jego funkcja w układzie me-

strumienia masy przepływającej pary odpowiednio dozowanego strumienia masy wody

chatronicznym to aktuator.

chłodzącej. Woda jest dozowana automatycznie w odpowiedzi na elektryczny (może być

Obwód regulacji „serwo” stanowi kombinację sprzężenia zwrotnego ilościowego (ob-

także pneumatyczny) sygnał sterujący. W elektrowniach najczęściej stosowane jest ste-

jętościowego) i sprzężenia zwrotnego od pozycji tłoka wtryskowego. Nastawy parame-

rowanie ruchem tłoka urządzenia wtryskowego przy użyciu siłownika elektrycznego sta-

trów urządzeń w tym obwodzie muszą być dobierane kompromisowo. Pożądane skutki

łoszybkościowego.

działania obwodu regulacji to:

 
linearyzacja tego obwodu regulacji (im większy współczynnik wzmocnienia regu-

W schładzaczu pary (rys. 3) wtrysk odpowiedniego strumienia wody do pary zależy
liniowo od przemieszczenia (pozycji) tłoka napędzanego siłownikiem pneumatycznym.

latora 3R, tym lepsza linearyzacja nieliniowego obwodu regulacji),

 
szybka, stabilna – bez oscylacji praca układu „serwo”.
Dobór parametrów i własności dynamicznych podzespołów nie jest łatwy (układy
nieliniowe, zmienna dynamika procesu, stochastyczne zakłócenia, czas pracy/życia
podzespołów, koszty eksploatacji i inne). W serwomechanizmowym układzie występują
luzy, tarcie, histereza, opóźnienia (nieliniowości), które ograniczają możliwość dowolnego wzrostu współczynnika wzmocnienia regulatora/ów w pętli sprzężenia zwrotnego.
Obwód regulacji temperatury wewnętrznej zawiera układ „serwo” i dodatkowo regulator PID o parametrach zależnych od obciążenia ze względu na zmianę własności dynamicznych (K, Tm, To, T) obiektu ze zmianą obciążenia kotła [2, 3, 5].
Silnik jest włączany regulatorem trójstawnym 3R („1” – zamykanie zaworu, „–1”–
otwieranie zaworu, „0” – stop). Pozycja zaworu wtryskowego zmienia się wówczas, gdy
zmienia się wartość lub znak sygnału wiodącego – można powiedzieć, że nadąża za sygnałem wiodącym. W automatyce taki układ nazywa się „układem pozycjonującym” i jest

Rys. 3. Zastosowanie schładzacza pary w procesie stabilizacji temperatury pary w kotle energetycznym [12]

stosowany w systemach sterowania z siłownikami elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi.
Wymaga się, aby układ sterowania schładzaczem pary był odporny na:

 
zmieniające się w czasie opóźnienie transportowe, ponieważ zmienia się w czasie
doby obciążenie bloku (zapotrzebowanie na parę),

 
zmieniające się wzmocnienia i stałą czasową obiektu – przegrzewacza i schładzacza,
 
zmieniający się rząd inercji przegrzewacza ze względu na zmienny strumień pary.

Schładzacz pary TempLow [7] ma następujące cechy, których nie miały schładzacze wtryskowe z zaworami regulacyjnymi powszechnie stosowanymi w kotłach energetycznych:
1. Posiada ok. dwukrotnie większy współczynnik przepuszczalności (redukcji) od dotychczas stosowanych, co pozwala na stosowanie go w układach o dużych wahaniach strumienia masy pary.
2. Posiada małe rozmiary, co umożliwia jego montaż na rurociągu pary za pośrednictwem kołnierza NW 80.

Obwód regulacji temperatury zewnętrznej jest krytyczną częścią kaskadowego ukła-

3. Woda wtryskiwana do strugi pary (musi być pod ciśnieniem przekraczającym ci-

du regulacji z powodu bardzo istotnych zmian własności dynamicznych obiektu – prze-

śnienie pary od 3.4 do 62 bar) tworzy stożek o bardzo dużym stopniu rozproszenia

grzewacza pary, który modelujemy, stosując liniowy, o stałych skupionych model Profosa

drobinek (zastosowano szereg wirowych dysz rozpryskowych), przez co wtryski-

k
[10] w postaci transmitancji G(s) = (Ts+1)n . Ze zmianą obciążenia kotła zmienia się w spo-

sób nieliniowy n – rząd inercji i stała czasowa T modelu przegrzewacza [1, 4].
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wana mgła wodna gwałtownie odparowuje w strumieniu pary, redukując do minimum tendencję do akumulowania wody chłodzącej w rurociągu.
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4. Schładzacz stanowi konstrukcyjną całość (tj. zawór, siłownik i urządzenie wtryskowe),

Czujnik temperatury za wtryskiem ujawnia skutki temperaturowe działających zakłóceń

nie ma więc potrzeby instalowania oddzielnego zaworu regulacyjnego wody, gdyż jej

powstałe od zmian strumieni temperatury pary i wtryskiwanej wody. Mają one charakter loso-

dawkowanie sterowane jest przez podzespół schładzacza.

wy (stochastyczny), szybkozmienny w porównaniu z podobnymi skutkami temperaturowymi
działającymi na stopień przegrzewu (przegrzewacz) umieszczony w przestrzeni kotła, w któ-

W rurociągu parowym w odległości ok. 5 m za schładzaczem pary jest zamontowany

rej następuje przejęcie strumienia ciepła przez przegrzewacz od strumienia omywających

czujnik do pomiaru temperatury pary, z którego pobierany jest sygnał wyjściowy z obiek-

go spalin. Każdy stopień przegrzewu ma określone przez konstruktora warunki eksploatacji

tu – schładzacza do regulatora podrzędnego w kaskadowym układzie regulacji tempera-

(tab. 1, 2), przy założeniu których dobrano parametry konstrukcyjne przegrzewacza (materiał

tury pary (rys. 2). Sygnałem wejściowym schładzacza jest położenie tłoczyska wtryskowe-

rur, długość i średnice rur oraz miejsce usytuowania przegrzewacza na drodze spalin [7]).
Temperaturowe skutki działania zakłóceń w określonych przez konstruktora kotła

go u (t) (0–100%).
Dynamikę toru oddziaływań regulacyjnych schładzacza w przyjętym punkcie pracy

rowymi zakłóceniami ekwiwalentnymi [1, 3, 11]. Stopień przegrzewu pary ma podnieść

[50%, 395°C] opisuje się modelem parametrycznym liniowym o transmitancji:

G(s) = .K e–s.To
										
(T s+1)

miejscach pomiarowych (za schładzaczem, za przegrzewaczem) nazwiemy temperatuenergię strumienia pary kontrolowaną przez czujniki temperatury w sposób stabilny,

(1)

Parametry: K= –0,272[ C/%], T=7,3[s], T0=3[s] uzyskano z badań identyfikacyjnych schła0

dzacza pary S2A (oznaczenie zgodne z rys. 1) [1, 5].

mimo działających na proces przegrzewu zakłóceń ekwiwalentnych. Zadaniem kaskadowego układu regulacji temperatury pary (rys. 2) jest utrzymać temperaturę pary na wylocie określonego stopnia w dopuszczalnym przedziale wartości (tab. 2).
Zalecanym kryterium (technologicznym) oceny jakości regulacji jest minimalna wariancja temperatury pary na wyjściu danego stopnia, bowiem czas „życia” rur przegrzewacza zależy odwrotnie proporcjonalnie od jej wartości [3, 11].

2. Zdefiniowanie problematyki badawczej
Problem, jaki pojawia się przy projektowaniu układu „serwo” to dobór siłownika pod
względem tzw. „czasu przejścia” – Tm. Szybkość reagowania siłownika poprzez zawór
wtryskowy na zmiany temperatury pary za schładzaczem powinna być tak dobrana, aby
skutecznie zregulować pojawiające się zakłócenia. Tak więc znajomość charakterystyki
widma mocy zakłócenia ekwiwalentnego jest podstawą w oszacowaniu górnej częstotliwości widma mocy temperaturowego zakłócenia ekwiwalentnego mierzonego za schładzaczem pary [5]. Przeprowadzone przez autora badania symulacyjne kaskadowych
układów regulacji temperatury pary świeżej na trzecim stopniu przegrzewu pary w kotle
BP1150 przy wymuszeniach w postaci ciągów czasowych, tzw. zakłóceń ekwiwalentnych
[1, 5] wskazują, że górna częstotliwość gęstości widmowej mocy zakłócenia ekwiwalentnego o amplitudzie A = 10 C (należy przeliczyć na % otwarcia zaworu wtryskowego) wynoRys. 4. Schładzacz pary firmy Keystone–Yarway zamocowany na rurociągu parowym [7]

si: za schładzaczem ok. 13 mHz, za przegrzewaczem ok. 5 mHz. Układ „serwo” powinien
być tak zaprojektowany, aby sygnał sinusoidalny o amplitudzie A = 10C i częstotliwości

Temperatura pary za schładzaczem jest prawie natychmiast przetworzona na tem-

f = 13 mHz został powtórzony przez układ „serwo” bez istotnych opóźnień i zniekształceń.

peraturowy skutek – zmiany wartości temperatury pary. Zarówno czujnik temperatury

Sprowadza się to do pokrycia sygnałów z generatora fali sinusoidalnej x (t) i odpowiedzi

(człon inercyjny z opóźnieniem), jak i siłownik elektryczny (człon całkujący) posiadają

u (t) pozycji tłoczyska urządzenia wtryskowego. Szybkość zmian położenia tłoczyska za-

określone własności dynamiczne, które mają wpływ na jakość regulacji, czas życia ele-

woru wtryskowego napędzanego siłownikiem elektrycznym ustalamy przez wybór odpo-

mentów i koszty eksploatacji układu „serwo”.

wiedniej przekładni mechanicznej lub dobór wartości obrotów silnika (falownik). Liczbę
włączeń siłownika można określić (zliczyć), rejestrując sygnał m (t). Sygnały x (t), m (t), u (t)
są rezultatem badań symulacyjnych (rys. 3.1, 3.2 i dalsze).
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Praktyczną miarą tej szybkości jest „czas przejścia siłownika – Tm” przez obszar ruchu.
Im krótszy, tym większa szybkość, ale również tym większe prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnych chwilowych naprężeń termicznych w rurach przegrzewacza w miej-

Analiza i synteza układu „serwo” schładzacza pary w kotle energetycznym na platformie...

3.1. Badania symulacyjne konwencjonalnego UAR pozycji tłoczyska
schładzacza pary z regulatorem trójstawnym

scu wtrysku wody, tym większa wariancja temperatury pary za wtryskiem i tym krótszy czas
eksploatacji elementów układu (zatarcia tłoczyska, zużycie styków styczników itd.).
W celu ograniczenia liczby włączeń siłownika przy zachowaniu wymagań dotyczących jakości regulacji temperatury pary autor przeprowadził badania symulacyjne układu „serwo” przy użyciu oprogramowania MATLAB/Simulink. Poniżej zamieszczono wybrane wyniki badań symulacyjnych modelu matematycznego tego układu „serwo”, uzyskane
przy następujących założeniach:
1. Schładzacz został poprawnie dobrany ze względu na własności statyczne procesu

Rys. 3.1. Schemat blokowy modelu układu pozycjonującego z regulatorem trójstawnym i siłownikiem stałoszybkościowym (symulacja w Simulinku)

regulacji temperatury pary za schładzaczem.
2. Zastosowano schładzacz z siłownikiem elektrycznym, stałoszybkościowym o czasie przejścia Tm= 25 s.
3. Rozważa się proces przegrzewu pary na trzecim stopniu P3 (nitka C) w kotle BP 1150
– jest to istotna informacja ze względu na widmo zakłóceń ekwiwalentnych, konieczna do oszacowania górnej częstotliwości sinusoidalnego sygnału testującego
badane modele [3].
4. Temperatura za schładzaczem jest mierzona czujnikiem termoelektrycznym o stałej czasowej T = 8,2 s i czasie opóźnienia T0 = 3 s.
Teza: Zmniejszenie liczby włączeń siłownika przy zachowaniu zadanej jakości regulacji
temperatury pary za przegrzewaczem jest możliwe przez dobór odpowiedniego układu
sterownia (struktury) i jego właściwe nastawienie (parametry).
Rys. 3.2. Odpowiedź układu pozycjonującego na wymuszenie sinusoidalne (amplituda A=1, częstotliwość f=5 mHz)

Doświadczalne potwierdzenie słuszności ww. tezy dokumentują wybrane wyniki badań
symulacyjnych przedstawione poniżej.

3. Badania symulacyjne
W publikacji zamieszcza się jedynie wyniki badań układu pozycjonującego od położenia tłoczyska urządzenia wtryskowego. Oczywiście opracowanie optymalnego układu
stabilizacji procesu przegrzewu wymaga wykorzystania wiedzy o działających w tym
procesie zakłóceń (tu skutków temperaturowych mierzonych za schładzaczem i przegrzewaczem) w przyjętym przez technologa podziale obiektu regulacji i konieczności zastosowania kaskadowej struktury sterowania. Należy więc badać i optymalizować układ
pozycjonujący pobudzany sygnałem od temperatury. Badania takie były przedmiotem
innych publikacji autora [1, 4].
Rys. 3.3. Odpowiedź modelu układu pozycjonującego na wymuszenie sinusoidalne (A = 1, f = 8 mHz)
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Rys. 3.4. Odpowiedź modelu układu pozycjonującego na wymuszenie sinusoidalne (A = 1, f = 13 mHz). Oznaczenie
sygnałów: wejściowy – kolor czerwony, wyjściowy – niebieski, włączenie siłownika – zielony

Analiza i synteza układu „serwo” schładzacza pary w kotle energetycznym na platformie...

Rys. 3.6. Odpowiedź układu pozycjonującego z regulatorem impulsowym na wymuszenie sinusoidalne (A = 1,
f = 5 mHz), okres impulsowania Tim = 10 s

W powyższych obrazach jest widoczny wpływ częstotliwości sygnału wejściowego na
liczbę włączeń siłownika. Fala sinusoidalna o częstotliwości fg = 13 mHz jest odtwarzana
jako trójkątna.
Wniosek: Przekładnia siłownika jest niewłaściwa dla tej częstotliwości, należy zmniejszyć czas przejścia Tm.

3.2. Badania modelu układu pozycjonującego zawierającego regulator
impulsowy
Rys. 3.7. Odpowiedź modelu układu pozycjonującego z regulatorem impulsowym na wymuszenie sinusoidalne
(A = 1, f = 5 mHz), okres impulsowania Tim = 5 s

Komentarz: Widoczna znaczna redukcja liczby włączeń siłownika, ale występuje przesunięcie fazowe i tłumienie amplitudy sygnału wyjściowego.
Wniosek: Zastosować dodatkowo regulator PI.
Rys. 3.5. Schemat modelu układu pozycjonującego z regulatorem impulsowym
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3.3. Badania modelu układu pozycjonującego zawierającego regulator
impulsowy i regulator PI

Rys. 3.8. Schemat modelu układu pozycjonującego z regulatorami PID i regulatorem impulsowym (w Simulinku)
Rys. 3.11. Odpowiedź układu pozycjonującego z regulatorami impulsowym (czas impulsowania Tim = 10 s) i PI
(k = 1, Ti = 20 s)

Rys. 3.9. Odpowiedź modelu układu pozycjonującego z regulatorami impulsowym (okres impulsowania Tim = 10 s)
i PI (k = 1, Ti = 10 s)

Rys. 3.12. Odpowiedź układu pozycjonującego z regulatorami impulsowym (okres impulsowania Tim = 10 s)
i PI (k = 1, Ti = 66 s)

Komentarz: Regulator PI poprawia wymagany kształt sygnału wyjściowego, zmniejsza
liczbę włączeń siłownika, ale nie likwiduje przesunięcia fazowego.
Wniosek: Należy zastosować regulator PID w miejsce PI.

3.4. Podsumowanie wyników badań symulacyjnych i wnioski końcowe
Badania wykazały, że metodą na obniżenie wariancji temperatury pary za wtryskiem jest
Rys. 3.10. Odpowiedź układu pozycjonującego z regulatorami impulsowym (okres impulsowania Tim = 10 s)
i PI (k = 4, Ti = 20 s)
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zastosowanie w obwodzie serwomechanizmowym regulatora impulsowego. Wprowadza
on jednak odchyłkę statyczną i dynamiczną.
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W celu wyeliminowania odchyłek statycznej i dynamicznej należy wprowadzić do-
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Streszczenie

datkowy obwód sprzężenia „do tyłu” z regulatorem PI od czujnika temperatury pary za

Analiza i synteza układu „serwo” schładzacza pary w kotle energetycznym na platfor-

wtryskiem. Powstały w ten sposób układ pozycjonujący od temperatury za wtryskiem

mie oprogramowania MATLAB/Simulink

będzie stabilizował temperaturą pary za wtryskiem, eliminując wpływ działających na
schładzacz zakłóceń zarówno w „torze parowym”, jak i w „torze wody wtryskowej”.

W publikacji przedstawiono wyniki badań identyfikacyjnych schładzacza pary w procesie przegrzewu pary w kotle BP1150. Omówiono budowę i zasadę działania schładzacza

Przy doborze czasu przejścia siłownika Tm należy kierować się wartością górnej czę-

pary firmy KEYSTONE jako urządzenia mechatronicznego, wskazując na problemy pro-

stotliwości granicznej (fg) charakterystyki gęstości widma mocy temperaturowych zakłó-

jektowe i eksploatacyjne. Zaproponowano metodę badań symulacyjnych jako skuteczną

ceń ekwiwalentnych za schładzaczem. W przypadku schładzacza S2 w nitce C na stopniu

i szybką w procesie projektowania i uruchamiania kaskadowego układu automatycznej

P3 (przegrzewacz grodziowy) kotła BP 1150 górna częstotliwość wyestymowanego wid-

regulacji temperatury pary na stopniach przegrzewu w kotle energetycznym. Opraco-

ma zakłóceń wynosi ok. 13 mHz.

wano modele elementów UAR schładzacza pary z napędem elektrycznym, regulatorów

Porównując liczby zadziałań siłownika dla zadanej jakości regulacji układu pozycjo-

(trójstawnego, impulsowego, PID) w celu prowadzenia badań symulacyjnych z użyciem

nującego przy wymuszeniach w postaci temperaturowego zakłócenia ekwiwalentnego

oprogramowania MATLAB/Simulink. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych obwo-

należy podkreślić, że jest ona najmniejsza dla układu z impulsatorem i regulatorem PI. Ta

du regulacji „serwo” w postaci graficznej, dokumentujące metodą „prób i błędów” proces

struktura jako wynik badań symulacyjnych winna być zastosowana w praktyce.

dojścia do rozwiązań suboptymalnych, uzyskując minimalną liczbę włączeń siłownika

Wnioski końcowe

przy dopuszczalnym błędzie pokrycia zadanego sygnału sinusoidalnego sygnałem wyjściowym – pozycją tłoczyska z dyszami wtryskowymi.

1. Automatyzacja obiektów przemysłowych staje się obecnie problemem łatwym do zrealizowania dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik i technologii softwarowo-har-

Summary

dwareowych. Komputer z oprogramowaniem narzędziowym włączony w sieć Internet

Analysis and synthesis of the steam attemperator network „serwo” of the power bo-

poprzez łącza przewodowe lub bezprzewodowe umożliwia archiwizację, przetwarza-

iler by means of the MATLAB/Simulink platform

nie danych z badań obiektów prowadzonych zdalnie. Diagnostyka, monitorowanie,

The results of the identification research of the steam attemperator of the power

identyfikacja i modelowanie tych obiektów skutkuje pozyskaniem pełnej wiedzy o pro-

boiler BP1150 in the process of steam superheating are presented in this paper. The prin-

cesie i możliwością prowadzenia badań symulacyjnych w kierunku konstruowania

ciple of working and construction of the steam attemperator of the KEYSTON company

optymalnych struktur i doboru parametrów komputerowych modeli systemów stero-

as a mechatronic system was discussed and there were pointed out its constructive and

wania, diagnozowania różnych procesów bez wychodzenia z laboratorium.

operative problems. The method of simulating investigations as an effective and quick

2. Wiedza o procesie, w synergicznym związku z technologiami i technikami elektronicz-

procedure in the projecting and set working of the cascade network of the automatic

nymi, informatycznymi skutkuje nową jakością tworzonych urządzeń/systemów me-

steam temperature control in the superheating stages in the power boiler was proposed.

chatronicznych.

In order to carry out the simulation investigations with using the MATLAB/Simulink soft-

3. Komputerowe badania symulacyjne modeli obiektów przemysłowych „trudnodostęp-

ware there were worked out the models of UAR elements of the steam attemperator with

nych” należy stosować i propagować szczególnie w procesie dydaktycznym na uczel-

electric drive, controllers (three-setting, impulser, PID). The results of simulation investi-

niach wyższych, a zwłaszcza na studiach inżynierskich o kierunku mechatronika.

gations of the regulation network “serwo” were presented in the graphic form documenting the trial-and-error process of reaching the suboptimal solution in the order to obtain
the minimum number of switching on of the servo-motor with permissible error of covering the assign sinusoidal signal in relation to the output signal – the position of the piston
rod with injection sprayer.
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Metoda oceny przydatności ciekłych powłok
z tworzyw niemetalicznych powlekających
metalowe konstrukcje
1. Wprowadzenie w zagadnienie
Terminy ciecz zwilżająca i niezwilżająca są używane w codziennej praktyce. Na rys. 1

dla leżącej kropli pokazano kąt zwilżenia θ wektory napięcia powierzchniowego między
cieczą a gazem (parą) γLV , między cieczą a ciałem stałym, γSL między ciałem stałym a gazem γSV [4].

Rys. 1. Kropla cieczy w równowadze z płaską powierzchnią ciała stałego: S − ciało stałe, L − ciecz, V − para

Warunki równowagi podał Young (1805 r.). Pozwalają one wyznaczyć kąt zwilżania θ,
jeżeli znamy wartości napięć powierzchniowych.


cosθ =

γSV – γSL
γLV

Całkowite zwilżenie cieczy ciała stałego występuje dla kąta θ = 0, cosθ = 1
i równanie (1) przyjmuje postać:

(1)
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γLV = γSV – γSL = γC



(2)

Równanie to jest słuszne dla 0° ≤ θ ≤180°. Siłę adhezji można wyznaczyć doświadczalnie przez
rozrywanie próbki pokazanej na rys. 3 [4], ale jest to stosunkowo kłopotliwe.

γC − krytyczne napięcie powierzchniowe. Ma ono duże znaczenie praktyczne. Ciecze o napięciu powierzchniowym γLV ≤ γC dobrze zwilżają stałe podłoże [1, 4]. Wiąże się to z warunkiem dobrego zwilżania.
Napięcie powierzchniowe

γLV

możemy w prosty sposób zmierzyć doświadczal-

nie, jeżeli posiada się stalagmometr lub można obejść się bez niego, posługując
się pipetą i naczyniem wagowym (zlewka).
Zasada pomiaru jest taka sama i przedstawiamy ją na rys. 2 [6] dla pomiarów z pi-

Napięcie powierzchniowe γLV można więc wyliczyć z wzoru (5), jeżeli mamy FA i θ.

petą.
Rys. 2. Pomiar

Rys. 3. Siła adhezji dwóch płytek zwilżonych całkowicie cieczą [4]: S– ciało stałe, L– ciecz

γLV metodą ważonej spadającej kropli



γLV =

FA
1+cosθ

(6)

Na górny koniec pipety nasuwamy gumowy wąż ze ściskaczem i ustnikiem szkla-

Najlepiej wyliczyć siłę adhezji ciekłej powłoki malarskiej na konstrukcji rzeczywistej,

nym. Pipetę mocujemy w statywie, a pod nią podkładamy wytarowaną zlewkę.

mierząc wartości napięcia powierzchniowego i kąt zwilżenia na niej. Wykorzystuje się

Pipetę napełniamy cieczą, zaciskamy gumowy wąż i regulujemy odpowiednio

wówczas wzór (5). Istnieje wiele metod pomiaru kąta zwilżenia ciała stałego. Posługiwa-

ściskacz, by spełnić podstawowy warunek pomiaru, aby ciecz wypływała powoli

no się w nich mikroskopami, aparatami fotograficznymi czy kamerami. Najbardziej przy-

kroplami. Dzieje się tak, gdy ciężar kropli przewyższa siły napięcia powierzchniowego, czyli

jęła się metoda leżącej kropli, którą pokazuje rys. 1, zmieniły się tylko sposoby pomiarów

dla warunku:

kąta θ, rejestracji, fotografowania i obliczeń. Zauważono też zjawisko histerezy kąta zwilżania. Polega ono na tym, że kąt zwilżania otrzymany przez rosnące wartości jest inny niż



2πrγLV = mg

(3)

otrzymany przez wartości malejące. Związane jest to z szorstkością powierzchni metalu

gdzie:

i zależy od punktu, w którym zatrzymuje się czoło powierzchni cieczy [1]. Dla wyszlifowa-

2r – średnica wylotu pipety,

nych, wygładzonych i bardzo oczyszczonych powierzchni metalu histereza jest bardzo mała.

m – masa jednej kropli.

Ale rzeczywiste konstrukcje nie mają takich powierzchni. Jako kąt zwilżenia proponuje się

Należy zważyć kilkadziesiąt (> 50) kropli i obliczyć γLV [6].

many jako najmniejszy w przypadku cofania się czoła powierzchni cieczy na powierzchni

przyjąć kąt θ otrzymany przez wartości malejące, zwany kątem zwilżenia cofającego, otrzy-

	

γLV =

mg

metalu. Sugeruje to też literatura [1]. W metodzie leżącej kropli przyjmuje się, że ma ona
(4)

2πr

statycznego między najwyższym punktem kropli a powierzchnią styku z metalem.

Napięcie powierzchniowe podaje się w N/m lub J/m [4]. Jest ono wielkością wektoro2

wą. Ta z cieczy malarskiej pokrywającej metalowe konstrukcje jest lepsza, która ma więk-

sze napięcie powierzchniowe γLV i mniejszy kąt zwilżenia θ, ponieważ ma większą siłę
adhezji do metalu, co określa równanie Harkinsa–Dupre [4].
	

FA = γLV (1+cosθ)

kształt kulisty, co związane jest z uwzględnieniem grawitacji, czyli wzrostu ciśnienia hydro-

2. Pomiar kąta zwilżania w laboratorium
Nowoczesny pomiar kąta zwilżania ciał stałych przez ciecze odbywa się za pomocą
aparatury składającej się ze stołu pomiarowego zaopatrzonego w strzykawkę do precy-

(5)

zyjnego dozowania jej ilości (wielkości kropli), kamery do fotografowania kształtu kro-

gdzie:

pli i komputera z monitorem. Program obliczania kąta zwilżania opiera się na założeniu

FA – siła adhezji,

o kulistym kształcie kropli, której kształt jest widoczny na monitorze w odpowiednim po-

γLV – napięcie powierzchniowe,

większeniu. Dobiera się okrąg do obrysu kropli – odpowiednie oprogramowanie pozwala

θ – kąt zwilżania.
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wyznaczać jego środek – i kreśli styczną do okręgu w punktach styku cieczy z podłożem.
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Podaje on wartość kąta zwilżania jako różnicę między kątem prostym (między styczną a promieniem) oraz między styczną a podłożem. Odpowiednio manipulując stolikiem
i strzykawką mierzymy kąty zwilżania postępujące i cofające, co pokazano na rys. 4, 5,
i 6 – pomiaru dla wody destylowanej na płytkach z mosiądzu M63. Pomiary wykonano we
Wrocławskim Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej w laboratorium Geocentrum. Użyto aparatury specjalistycznej Surface Electro Optics model Phoenix – 300 S/N
P3026806 produkcji południowokoreańskiej.

Rys. 6. Pomiar cofającego kąta zwilżania dla próbki 2 wykonanej z mosiądzu M63, wynik θ = 52,32°, przyjęto θ = 52°

Wartości mierzonego kąta zwilżania zależą nie tylko od rodzaju cieczy i metalu, ale
i od wielu innych czynników, z których najważniejszymi są stan powierzchni metalu, jej
chropowatość i pokrycie różnego rodzaju tlenkami. Im bardziej czystsza i gładsza powierzchnia, tym różnice wyników pomiarów kąta zwilżania rosnącego i cofającego są
mniejsze. Stwierdzono to doświadczalnie [1]. Powierzchnia konstrukcji metalowej przed
malowaniem nie ma jednak najgładszej i najczystszej powierzchni i różnice (histereza)
Rys. 4. Przykładowy pomiar kąta zwilżania θ dla próbki 1 wykonanej z mosiądzu M63, wynik θ
to θ

= 76,72°, przyję-

= 77°. Podaje się kąt z dokładnością do jednego stopnia
Na rysunku 5 przedstawiono komputerowe zdjęcie z pomiaru kąta zwilżenia postę-

będą duże. Dlatego należy wybrać jedną metodę pomiaru kąta zwilżania cofającego.

3. Pomiar kąta zwilżania na metalowej konstrukcji

pującego dla innej próbki nr 2. Widać koniec igły strzykawki dozującej ciecz. Dla pomiaru

Proponowana metoda pomiaru kąta zwilżania jest metodą leżącej kropli, ale zamiast

kąta zwilżenia postępującego (rosnącego) zwiększa się objętość kropli dodając strzykaw-

specjalnej aparatury używanej w laboratorium posługujemy się aparatem fotogra-

ką ilość cieczy. Odwrotnie dla pomiaru kąta zwilżenia cofającego (malejącego) zmniejsza

ficznym. Fotografujemy z bliskiej odległości i z dużym powiększeniem w płaszczyźnie

się objętość kropli, ujmując strzykawką ilość cieczy aż do zauważenia cofnięcia się czoła

substancji (cieczy) zwilżającej. Pomiaru dokonuje się na rzeczywistej powierzchni me-

tej cieczy, co pokazuje zdjęcie nr 6.

talowej, konstrukcji przygotowanej do malowania. Warunkiem jest jednak, by była to
powierzchnia pozioma. Do obliczenia kąta zwilżania wykorzystuje się program regresji
krzywoliniowej, dla której początek układu x, y to punkt styku trzech faz leżącej kropli
(cieczy, powietrza i metalu). Otrzymane zdjęcie należy poddać obróbce poprzez pomiar
wartości x i y (odciętych i rzędnych zarysu kropli na zdjęciu). Pomiaru można dokonać dowolną metodą. Jeżeli do dyspozycji mamy mniej dokładne przyrządy pomiarowe, należy
zwiększyć liczbę pomiarów. Minimalna liczba pomiarów dająca przyzwoity wynik według
naszej oceny wynosi osiem. Poniżej na rys. 7 pokazano zdjęcie przygotowane do regresji
krzywoliniowej, a w tabeli 1 podano wartości rzędnych xi i odciętych yi pomierzone noniuszem z dokładnością do 0,05 mm. Można mierzyć na mikroskopie warsztatowym, ale
nie jest to konieczne, bo wynik podaje się z dokładnością do jednego stopnia. Regresja
krzywoliniowa mierzy na rzeczywistym kształcie siedzącej kropli, który nie jest kulisty,

Rys. 5. Pomiar postępującego kąta zwilżenia dla próbki 2 wykonanej z mosiądzu M63, wynik
przyjęto θ
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= 102°

θ = 102,48°,

ale uwzględnia wpływ grawitacji na ciecz, co pokazuje rys. 8 oraz co wyraźnie widać na
rys. 4 oraz 5 i 6.
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Tab. 1.
Wartości współrzędnych kropli wody w mm

xi

0

10

20

30

40

50

60

70

yi

0

10,50

16,50

19,80

22,45

24,40

25,70

26,70

Otrzymano równanie trzeciego stopnia o postaci:

y = 0,005x3 – 0,06x3 + 0,8x + 3
Rys. 7. Układ przygotowany do regresji krzywoliniowej θ=90 – α,

α = arctgy´
Pochodna tego równania dla x = 0 daje kąt α.

y' = 3 · 0,005x3 – 2 · 0,06x3 + 0,8 = 0,015x2 0,12x + 0,8
y'x=0 = 0,8 ⇒ α = 38,66°
θ = 90° – α = 90° – 38,66° = 51,34
Z podobnych pomiarów w laboratorium Geocentrum Instytutu Górnictwa PolitechniRys. 8. Rzeczywisty kształt leżącej kropli cieczy (zakreskowano nadmiar pola przekroju okręgu)

Pomiary rzędnych y wykonujemy najwyżej dla jednej trzeciej średnicy kropli.

ki Wrocławskiej uzyskano (rys. 6) θ = 52,32°
Obliczenie napięcia powierzchniowego γLV
Rozpatrzmy rys. 1. Na styku dwóch faz L i V leżącej kropli na ciele stałym S działają siły
napięcia powierzchniowego

4. Przykłady z pomiarów
Poniżej podano przykład z pomiarów i obliczeń kąta zwilżania θ oraz napięcia po-

wzajemnie. Warunek równowagi sformułował Young, układając równanie sumy rzutów
na oś poziomą [4].

γSV – γSL – γLV cosθ = 0,

wierzchniowego γLV , wykonane dla warunków imitujących pomiar na konstrukcji w warunkach rzeczywistych.
Posługując się zdjęciem kropli wody pokazanym na rys. 7, leżącej na mosiądzu M63 , chce-

γSL – γSV – γLV. W stanie równowagi siły te równoważą się

Układamy równanie sumy rzutów dla całej kropli na oś y-ów, przyjmując, że leżąca

my obliczyć kąt zwilżenia θ oraz napięcie powierzchniowej γLV , jeżeli ciężar właściwy wody

kropla jest częścią kuli o promieniu podstawy r = 0,5 d i wysokości h, która ma swoją obję-

ficznego, średnica leżącej kropli d = 12,5 mm i wysokość kropli h = 3 mm.

działającą na jednostkę długości, można ułożyć równanie sumy rzutów sił na oś y.

ρ = 9,81⋅10-3N/cm3, a pomierzone ze zdjęcia, przy znanym powiększeniu aparatu fotogra-

Obliczenie kąta zwilżenia θ
W tabeli 1 podano rzędne i odcięte z rys. 7. Oś pozioma x i oś pionowa y. Wyniki pomiarów podano w mm.
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tość O i ciężar Q skierowany pionowo w dół. Ponieważ napięcie powierzchniowe jest siłą

gdzie:

∑ Y= 0 ⇒ πd · γLV sinθ – Q = 0,

θ − kąt zwilżenia, Q = O · ρ,
ρ − ciężar właściwy wody,
O – objętość kropli,
d – średnica podstawy czaszy,
γSL – napięcie powierzchniowe, stąd:
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O·ρ

Q

γLV = πd sin α = πd sin α



(8)

5. Podsumowanie i wnioski
Zastosowanie metody fotograficznej połączonej z obróbką komputerową pozwala

1 π · h3
6

O = 0,5πr3 +



wyznaczać kąt zwilżenia θ ciekłych powłok z różnych mieszanin tworzyw nanoszonych
(9)

na metalowe konstrukcje. Pomiar odbywa się bezpośrednio na metalowej konstrukcji
przygotowanej do malowania. Jeżeli posiadamy informację dotyczącą ciężaru właściwego ciekłego tworzywa powłokowego, co powinno być podawane przez producenta tych

materiałów, to możemy wyznaczyć napięcie powierzchniowe γLV i siłę adhezji FA . Z kilku

1 π · 0,33
= 0,1982 cm3.
O = 0,5π · 0,625 +
6
3

ciekłych materiałów powłokowych przydatnych na ochronę metalowych konstrukcji ten

Następnie obliczono poprawkę dotyczącą objętości leżącej kropli, która jest większa

jest przydatniejszy, którego kąt zwilżania cofający jest mniejszy, a napięcie powierzch-

od objętości liczonej jak dla części kuli. Na zdjęcie fotograficzne naniesiono kalkę mili-

niowe γLV i siła adhezji FA są większe. Można to również osiągnąć przez lepsze oczyszcze-

metrową i policzono pole powyższej zakresu kuli oraz porównano z całym polem kuli

nie, odtłuszczenie i wygładzenie powierzchni metalowej przygotowanej do malowania.

tworzącej kroplę wynoszącym 3500 mm2. Nadmiar pola miał 434 mm2, co stanowiło 12,4%.

Reasumując, można sformułować następujące wnioski:

Przyjęto, że o tyle powiększy się objętość kropli i podstawiono do wzoru [8].

1. Metoda fotograficzna połączona z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym (regresja krzywoliniowa) zapewnia wystarczającą dokładność przy wyznacza-

γLV =

0,1982 · 1,124 · 9,81 · 10-3
π · 1,25 · sin51,340

= 7,127 · 10-4.

mN
1mN = 10 N, 1
m
-3

N
cm

[

mN
= 71,27 m miliniuton
metr

]

dyna
= 1 cm .

niu kąta zwilżenia cofającego cieczy do podłoża metalowego.
2. Metoda fotograficzna pozwala na pomiary na rzeczywistej konstrukcji przygotowanej do malowania.
3. Metoda ta ma również zastosowanie do wyznaczania napięcia powierzchniowego

γLV i do obliczania siły adhezji FA ciekłej powłoki do metalowej konstrukcji.

4. Metoda fotograficzna pozwala dobrać najlepszą z ciekłych powłok do malowania
rzeczywistej konstrukcji metalowej o określonej gładkości oraz określonym stop-

mN
, w zależności od meWedług literatury [1, 4] γLV dla H2O wynosi od 71,76 do 72,91
m

tody pomiaru. Zaproponowana nowa metoda daje więc zadawalający wynik.

niu oczyszczenia i odtłuszczenia.
5. Im lepsza gładkość i odtłuszczenie metalu, tym mniejszy kąt zwilżenia.

Streszczenie

Obliczenie wartości siły adhezji FA
Wartość siły adhezji cieczy między dwoma płytkami wykonanymi z mosiądzu M63
można zmierzyć doświadczalnie, co pokazano na rys. 3, lub obliczyć z równania (5) [4]. Dla
wody wynosi ona:

Metoda oceny przydatności ciekłych powłok z tworzyw sztucznych niemetalicznych
powlekających metalowe konstrukcje
Powlekanie metalowych konstrukcji pracujących zmęczeniowo w powietrzu lub wo-

FA = γLV (1 + cosθ) = 71,27(1+ cos 51,34°) = 115,79 mN
m

dzie jest zadaniem niezmiernie ważnym. Powłoki mające w większości wieloskładnikową
zawartość mają chronić metalowe konstrukcje przed korozją i wnikaniem wodoru będącego przyczyną kruchości. Materiały powłokowe nanosi się na metalowe powierzchnie

Ostatecznie pomierzona metodą fotograficzną wartość kąta zwilżania wody na
mosiądzu M63 wynosi θ

=

51,34°, obliczona wartość napięcia powierzchniowego

γLV = 71,27 mN , a siła adhezji FA = 115,79 mN .
m

m

różnymi metodami. Mają one wspólną cechę – są cieczami. Muszą więc wykazywać się
pewnymi cechami takimi, jak: napięcie powierzchniowe, kąt zwilżania powierzchni metalu czy siła adhezji przylegania do niej wynikająca z istnienia tego kąta adhezji i napięcia
powierzchniowego. Istnieje wiele metod pomiarów kąta zwilżania i napięcia powierzchniowego. W pracy przedstawiono propozycje pomiaru kąta zwilżania metodą fotograficzną.Pomiary te można przeprowadzać w terenie na poziomych powierzchniach metalowych konstrukcji przed ich pomalowaniem.
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Do wyznaczania cofającego kąta zwilżenia wybrano metodę leżącej kropli. Napięcie
powierzchniowe mierzymy metodą stalagmometryczną spadających kropli. Mając kąt
zwilżania i napięcie powierzchniowe, wyliczamy siłę adhezji ciekłej powłoki do metalu
konstrukcji. Na podstawie takich pomiarów można wybrać najlepsze ciekłe tworzywo powłokowe pod względem zwilżania metalu i siły adhezji do niego.

Summary
The method to assess suitability of liquid coatings of non-metallic materials that coat
the metal structures
Coating the metal constructions which work in air or water is an extremely important issue. These coatings are usually composed of many components to protect metal
structures against corrosion and penetration of hydrogen that may cause brittleness. There are many methods to apply the coating materials to the metal surfaces. These materials have one in common: they are liquids. So they must have a certain characteristics, such as: surface tension, contact angle of the surface of the
metal or adhesive force resulting from the existence of the angle of adhesion and
the surface tension. There are many methods of measuring the contact angle and
surface tension. The paper proposes method for measuring the contact angle by photographic method. These measurements can be carried out in the field on the horizontal
surfaces of the metal construction prior to its painting. The sessile drop technique has
been chosen to determine the receding contact angle. Surface tension is measured by
the stalagmometric method of falling drops. When we have the contact angle and the
surface tension, we can calculate the adhesion force of the liquid coating to the
metal of the construction. Based on these measurements, the best liquid coating
material can be chosen in terms of the metal wetting and the adhesion force.
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Teoretyczne przewidywanie znaków polaryzacji
elektrycznej warstwy podwójnej na granicy powłoki
z tworzywa sztucznego i metalu

1. Badania wytrzymałości zmęczeniowej metali
powlekanych
W ubiegłym wieku trwały badania wpływu powłok z różnych substancji (ciała stałe,
ciekłe, tworzywa sztuczne, powietrze, próżnia) na wytrzymałość zmęczeniową próbek
wielu metali obciążonych cyklicznie.
Tylko powłoki z tworzyw sztucznych o budowie częściowo krystalicznej podwyższały
wytrzymałość zmęczeniową metali w całym zakresie obciążenia niezależnie od rodzaju
metalu próbki i tworzywa sztucznego [2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Badano na zginanie lub
skręcanie, uzyskując podwyższenie wytrzymałości zmęczeniowej od 4,3% do 16,80% [poz.
5 tabela 1].
Badania przyrostów wytrzymałości zmęczeniowej w funkcji grubości powłoki z tworzywa sztucznego wykazały, że wykresy te mają kształt litery S, a największe przyrosty
dają cienkie powłoki (do 0,1 mm) [14].
Wyniki tych badań podano w tabeli 1 [14]. Zaskakująco duży wzrost trwałości zmęczeniowej w zakresie ograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej wynika z obliczeń, które
odnoszą się do liczby cykli.

Krzysztof Jamroziak, Stanisław Piesiak, Wiesław Jarguliński

Teoretyczne przewidywanie znaków polaryzacji elektrycznej warstwy podwójnej...

Tab. 1. Wartości wzrostu trwałości zmęczeniowej dla próbek powlekanych

Podwyższenie trwałości zmęczeniowej pod wpływem powłoki tłumaczono ochroną
przed korozją atmosferyczną [3], hamowaniem wyjścia dyslokacji na powierzchnię [5],

Materiał
próbki

Materiał
powłoki

Rodzaj
obciążenia

Zakres
wytrzymałości
zmęczeniowej

Wzrost trwałości
zmęczeniowej

–

–

–

–

–

%

1.

stal 14.05

żywica
epoksydowa

wahadłowe
zginanie

nieograniczona

20.0

2.

aluminium
ABT-1

kauczuk
syntetyczny

płaskie
zginanie

ograniczona

300–500

aluminium
ABT-1

kauczuk
syntetyczny

wahadłowe
zginanie

nieograniczona

4.

stal 45 A

epidian 5

obrotowe
zginanie

ograniczona

5.

mosiądz
M 63

poliamid M

obrotowe
zginanie

ograniczona

epidian 5

obustronne
skręcanie

nieograniczona
ograniczona

182–351

Lp.

3.

6.

stal 20

centracji naprężeń [13] i powstaniem pod powierzchnią metalu ściskających naprężeń
termicznych [12].
Wpływu elektrycznej warstwy podwójnej (EWP) ówcześnie nie wiązano z tym wzrostem trwałości zmęczeniowej. Tworzywa sztuczne powłokowe podwyższające wytrzymałość zmęczeniową mają częściowo krystaliczną budowę o współczynniku krystaliczności

α równe od 30% do 90%. U nich to właśnie odkryto eksperymentalnie w 1953 r. EWP [21,
22] i została ona potwierdzona badaniami innych autorów [14, 15, 16, 18].

35,8

Na granicy metalu i tworzywa sztucznego znajduje się cienka warstwa zbudowana
z atomów metalu, tworzywa sztucznego i powietrza. Właśnie w niej umieszczona jest

114–558

EWP. Budowa EWP podobna jest do stałoprądowego kondensatora elektrycznego, którego nie można rozładować [14]. Wykryć EWP można tylko w trakcie delaminacji (rozerwa-

433–1680

nia) powłoki z tworzywa sztucznego naniesionego na specjalną próbkę między dwiema
metalowymi płytkami [14, 21, 22]. Polaryzację EWP określamy według znaku ładunku elek-

16,2

trycznego w powłoce. Powłoka z PCW ma polaryzację ujemną, a żywicy Epidian 5 dodatnią, co pokazuje rys. 1.

7.

stal 20

epidian 5

obustronne
skręcanie

8.

stal 20

PCW

obustronne
skręcanie

nieograniczona

9,6

9.

stal 20

PCW

obustronne
skręcanie

ograniczona

116,8–136,5

10.

stal 45

epidian 5

płaskie
zginanie

nieograniczona

7,0

11.

stal 45

epidian 5

płaskie
zginanie

ograniczona

300–666,6

12.

stal 45

PCW

płaskie
zginanie

nieograniczona

5,5

13.

stal 45

PCW

płaskie
zginanie

ograniczona

171,4–369,5

14.

stal ST 4S

lakier
epoksy.-fenol.

obrotowe
zginanie

ograniczona

20–70

15.

stal ST 4S

lakier
epoksy.-fenol.

obrotowe
zginanie

nieograniczona

4,3

16.

stal 45

kapron
(poliamid)

obrotowe
zginanie

nieograniczona

4,3
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zmniejszeniem spadku energii powierzchniowej [10], zmniejszeniem współczynnika kon-

Rys. 1. Schemat EWP o polaryzacji ujemnej (Fe–PCW–Fe) i dodatniej (Fe–Epidian5–Fe)

Przyciąganie się różnych ładunków elektrycznych EWP to część siły adhezji powłoki
do metalu [14, 25]. Nie zależy to od samej polaryzacji EWP. Powłoki z tworzyw sztucznych
mających EWP podwyższają wytrzymałość zmęczeniową metali niezależnie od jej polaryzacji.

75

Krzysztof Jamroziak, Stanisław Piesiak, Wiesław Jarguliński

Teoretyczne przewidywanie znaków polaryzacji elektrycznej warstwy podwójnej...

2. Wiązanie metaliczne

Według założenia Borna [19] prawdopodobieństwo znalezienia się cząstki (elektronu) w przedziale pomiędzy x a x + dx określa równanie

Metal ma szkielet dodatnich jonów rozmieszczonych w określonym porządku. Mię-

P(x,t) = φφ*

	

dzy jonami znajdują się elektrony swobodne (gaz elektronowy). Jest to idealna struktura.

gdzie

Rzeczywisty metal ma strukturę polikrystaliczną. My będziemy zajmować się w naszych

φ – funkcja falowa, φ* – wartość sprzężona.

(2)

rozważaniach tylko idealną strukturą metali. Elektrony swobodne zabezpieczają przewodnictwo elektryczne i zachowują strukturę metalu, ponieważ wytwarzają wiązanie
metaliczne. Model takiego wiązania pokazano na rys. 2 [23, 24].

Chcemy rozwiązać równanie Schrödingera dla obszaru w pobliżu powierzchni idealnego metalu, wzdłuż osi x i prostopadle do tej powierzchni. Dla wnętrza metalu będzie
x ≤ 0 i V = 0, a dla próżni x ≥ 0 i V = V0. Wszędzie E < V0. Na powierzchni metalu dla x = 0
istnieje bariera potencjału V0. Pokazuje to rys. 3.

Rys. 2. Wiązanie metaliczne [23, 24]

Elektrony swobodne mają bardzo wielką prędkość w metalu – 108 cm/sek–1000 km/h
i jest ich bardzo dużo. Można oczekiwać, że w każdej chwili będzie elektron między sąsiednimi jonami metalu. Między ujemnym elektronem a dodatnimi jonami powstaną
elektrostatyczne siły przyciągania. Siła spójności między jonami metalu zależy od gęstości prawdopodobieństwa przebywania (przechodzenia) elektronów między jonami. Jony
te nie mają możliwości wejścia na siebie, ponieważ powłoki wewnętrznych elektronów
na orbitach odpychają się. Ustali się więc odległość między jonami metalu, kiedy siły przyciągania i odpychania będą w równowadze. Dla naszych rozważań istota sprawy to zależ-

Rys. 3. Rozkład potencjału [8, 19]

Rozwiązanie równania (1) szczegółowo przedstawiono w pracy [8, 19]. Przedstawiono
wynik końcowy bez jednostki urojonej.

φ = D[cos(k1x)] –

Dla większych gęstości prawdopodobieństwa przechodzenia elektronów między jonami
metalu występuje silniejsze wiązanie metaliczne.

Metal bez powłoki to metal umieszczony w próżni. Fizyczne własności metalu nie zależą od czasu. Zastosowano więc równanie Schrödingera niezależne od czasu, jednokierunkowe (oś x), o skończonej studni potencjału [8, 19, 20].
2
2
– ĥ dφ 2
2mdx

φ = De-k2x

gdzie:

3. Równanie Schrödingera i założenie Borna dla metali bez powłok

k2
sin(k1x) dla x ≤ 0
k1

	

ność sił spójności między jonami metalu od gęstości prawdopodobieństwa elektronów.

		

					
√2m(V0 – E)
√2mE ,

k1 =

ĥ

k2 =

ĥ

(3)

dla x ≥ 0

, D – dowolna stała.

Dla x = 0 funkcja φ jest ciągła.

Gęstość prawdopodobieństwa przebywania elektronów swobodnych (założenie Borna) przedstawia równanie [19]

+V φ = E φ

gdzie:

h
,
ĥ=
2π

h – stała Planka,

(1)

					

P(x) = φ ⋅ φ* = φ2.

(4)

Na rys. 4 pokazano kierunek zmian φ i P(x), przyjęto: D = 1, E = π2, ĥ = 1, m = 0,5 i V0 =

= π2, 2π2, 5π2. W miejscu gdzie P(x) = 0 rozmieszczone są jony metalu w sieci krystalicz-

nej. Podwyższenie wartości bariery potencjału V0 daje powiększenie wartości funkcji

V – energia potencjalna,

φ i P. Zwiększenie wartości funkcji P daje zwiększenie wartości siły wiązania metaliczne-

E – energia całkowita, m – masa elektronu, φ – funkcja własna.

go (rys. 2), a to z kolei daje podwyższenie wytrzymałości zmęczeniowej metali.
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Na granicy metal–próżnia istnieje EWP o polaryzacji ujemnej. Widać to wyraźnie na
rys. 4 dla x > 0, wartości P = φ2 są nad osią x (są dodatnie). Elektrony swobodne wychodzą
nad powierzchnię metalu, tworząc cienką warstwę elektryczności ujemnej. Fizycy nazywają to przenikaniem poza barierą [19]. Bariera potencjału V0 podawana jest w woltach.
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Tab. 2. Praca wyjścia elektronów z metalu [27]

Metal

W [V]

Metal

W [V]

Metal

W [V]

Mg

3,64

Zn

4,24

Ti

4,45

Mn

3,83

Fe

4,31

Ni

4,50

Be

3,92

Sn

4,38

Hg

4,52

Pb

4,00

Cu

4,40

-

-

Cd

4,10

Co

4,41

-

=

Rozłożenie elektronów w EWP powinno być podobne do rozłożenia elektronów w stałoprądowym kondensatorze elektrycznym, co pokazano na poglądowym rys. 5. Podobny
kształt będzie miała funkcja φ i P = φ2. Znaki tych funkcji dobieramy zgodnie z rys. 4. Na
przykład, dla powłoki z PCW (polaryzacja ujemna), dla x ≥ 0 wykres przechodzi nad osią x,
podobnie jak dla EWP w próżni. Dla powłoki z Epidian 5 będzie odwrotnie. Problem stanowi metoda dodawania funkcji φ z równania Schrödingera dla próżni (rys. 4) i funkcji

φ powłoki. Nie można tego zrobić metodą algebraiczną [19, 20], nie ma takiego rozwiązania w literaturze. Wykonać to można tylko metodą geometryczną przez dodawanie
wykresów funkcji φ. Dla tego dodawania przyjęto V0 = 5π2, dla powłoki z PCW przyjęto

jej maksimum (dla x = 0) jako wartość 6, dla Epidianu 5 wartość 8. Wiąże się to z faktem,
że powłoka z żywicy Epidian 5 podwyższa wytrzymałość zmęczeniową w całym zakresie,
zawsze wyżej od powłoki z PCW [14]. Nie są to wartości rzeczywiste, ale przyjęte wartości matematyczne ułatwiające obliczenia porównawcze dla obu powłok. Pokazano to na
rysunkach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
a) 					

b)

Rys. 4. Funkcja φ i P dla kilku wartości V0

4. Równanie Schrödingera i założenie Borna dla metali
powlekanych
W trakcie doświadczeń z delaminacją powłok na metalach zauważono iskrzenie w momencie rozrywania [14, 21]. Te iskry w powietrzu między metalem i tworzywem świadczą
o tym, że część elektronów EWP przechodziła przez powietrze, a część przez oscyloskop.
Różnica potencjałów (napięcie) elektryczne były niemałe w porównani do bariery potencjału czystych metali, która według tabeli 2 [27] wynosi od około 3,5 V do około 4,5 V.
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Rys. 5. Rozłożenie elektronów dla EWP o polaryzacji:

a) ujemnej, b) dodatniej (oś x bardzo rozciągnięta) (rysunek poglądowy)
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Rys. 6. Funkcja φ dla metalu bez powłoki (rysunek poglądowy)
)
Rys. 9. Funkcja

Rys. 7. Funkcja φ dla PCW (rysunek poglądowy)

Rys. 8. Funkcja φ dla metalu i PCW (rysunek poglądowy)
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φ

2

dla metalu i PCW (rysunek poglądowy)

Rys. 10. Funkcja

φ dla Epidianu 5 (rysunek poglądowy)

Rys. 11. Funkcja φ dla metalu i Epidianu 5 (rysunek poglądowy)
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Dla elektronów poruszających się na zewnątrz do powłoki, bariery zewnętrznej (zawsze dodatniej) i dla elektronów poruszających się z powłoki do metalu – bariery wewnętrznej (o innej wartości mogącej być nawet ujemną). Wszystko dla x = 0.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować następujące wnioski:
1. Równanie Schrödingera i założenia Borna są użyteczne dla wnioskowania o gęstości prawdopodobieństwa przebywania elektronów swobodnych w sieci krystalicznej metalu.
2. Gęstość elektronów swobodnych w przejściowej warstwie pod powierzchnią metali powlekanych z powłokami z tworzyw sztucznych mających EWP jest dużo wyższa niż w przypadku metali bez powłoki.

Rys. 12. Funkcja φ2 dla metalu i powłoki z Epidianu 5 (rysunek poglądowy)

3. Pole pod powierzchnią gęstości prawdopodobieństwa przebywania elektronów

Rozwiązanie równania Schrödingera metodą geometryczną i zastosowanie założenia
Borna pozwoliło otrzymać wykresy φ2 , czyli gęstości prawdopodobieństwa przebywania
elektronów swobodnych w warstwie przejściowej metali, w tym dla interesującej nas
warstwy pod powierzchnią metali dla x ≤ 0, co pokazują rysunki 9 i 12 dla powłoki z PCW

swobodnych odpowiadające ilości elektronów w pewnych obszarach pozwala
określić polaryzację (znaki) EWP na granicy metal–tworzywo powłokowe.

Streszczenie

i żywicy Epidian 5. Cienką linią (kreska-kropka) pokazano maksima prawdopodobieństwa
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elektronów swobodnych dla metalu z powłokami. Do głębokości kilku parametrów sie-

granicy powłoki z tworzywa sztucznego i metalu

ci krystalicznej te maksima są znacznie większe od maksimów dla metali bez powłoki

Powłoki z tworzyw sztucznych o budowie częściowo krystalicznej podwyższają wy-

(wykres kreska-kreska). Dla powłoki z Epidianu 5 są one większe niż dla PCW. Pole pod

trzymałość zmęczeniową metali. Wzrost występuje w całym zakresie obciążenia, nieza-

powierzchnią funkcji φ jest liczbą elektronów swobodnych na jakimś obszarze, bo jest

leżnie od rodzaju metalu i powłoki. Najistotniejszą przyczyną tego wzrostu wytrzymałości

2

to całka z φ2. Większe pole pod wykresem φ2 odpowiada większej liczbie elektronów. Porównajmy pola pod wykresami φ do pewnej głębokości w metalu i w powłoce dla PCW
2

i Epidian 5. Przyjęto głębokość do minus pięciu (dla x ≤ 0) i plus pięciu (dla x ≥ 0). Z pomiarów pól dla powłoki z PCW (rys. 9) dla x ≤ 0 otrzymano M = 532 mm (dla metalu), a dla
2

zmęczeniowej jest występowanie na granicy w warstwie przejściowej metalu i powłoki
naturalnie wytworzonej Elektrycznej Warstwy Podwójnej (EWP) mającej polaryzację
ujemną lub dodatnią według znaku elektryczności w tworzywie sztucznym. Wykorzystując wyniki laboratoryjnych badań zmęczeniowych oraz równanie Schrödingera i zasadę

x ≥ 0 (dla powłoki PCW) otrzymano P = 566 mm2, czyli M < P. Dla powłoki z żywicy
Epidian 5 (rys. 12) dla x ≤ 0 otrzymano M = 534 mm2 (dla metalu), a dla x ≥ 0 (dla powłoki
Epidian 5) otrzymano P = 385 mm2, czyli M > P. Mówi to o tym, że dla powłoki z PCW (M <
P) więcej elektronów jest w powłoce, ma ona polaryzację ujemną, zaś dla żywicy Epidian 5
jest odwrotnie, mniej elektronów jest w powłoce (M > P), ma więc ona polaryzację dodat-

Borna, można przewidzieć znak polaryzacji EWP. Pokazano to na przykładzie powłok z ży-

nią. Jest to zgodne z przeprowadzonymi eksperymentami [14].

at the border between the plastic coating and the metal

wicy Epidian 5 i PCW naniesionych na próbki stalowe.

Summary
Theoretical prediction of the signs of electric polarization of electric double layer (edl)

Odkrywcy EWP na granicy metal –powłoka z tworzywa sztucznego – autorzy amerykań-

Plastic coatings of partially crystalline structure increase the fatigue strength of

scy [21, 22] – uważają, że powłoka zmienia wysokość bariery potencjału (rys. 3), która może

the metals. This increase occurs in the entire range of the load, regardless of the type of

przyjąć nawet wartości ujemne. Ujemna wartość bariery potencjału sugeruje opuszczenie

the metal and the coating. The most important reason for this increase of the strength is

elektronów swobodnych z metalu już w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia,

the occurrence of the natural Electric Double Layer (EDL) in the border between the metal

w których pracują metalowe konstrukcje. Dlatego proponujemy dla metali powlekanych

and the coating. EDL can have either negative or positive polarity according to the sign of

przyjęcie dwóch barier potencjału w zależności od kierunku ruchu elektronów.

polarization in the plastic.
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Using the results of the laboratory fatigue tests as well as the Schrödinger’s equation

12. Porębski T., Szpil W., Badania wpływu powłok niemetalowych na ograniczoną wytrzy-

and the Born’s rule, the sign of EDL polarization can be predicted. This has been shown

małość zmęczeniową Mosiądzu M63, Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa

on the example of the coating made of Epidian 5 resin and PVC, applied on the steel sam-

i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Seria: Monografie nr 9, Wrocław

ples.

1975, s. 3–44.
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Reakcje katalityczne pary wodnej
w szczelinie zmęczeniowej metali obciążonej
cyklicznie
1. Reakcje katalityczne
Reakcje katalityczne to zjawisko polegające na przyspieszeniu lub zajściu pewnych
reakcji chemicznych dzięki substancjom (prostym lub bardziej skomplikowanym układom kilku substancji) zwanym katalizatorami, charakteryzującym się tym, że ich ilość
i skład chemiczny nie ulega zmianie w czasie reakcji. Nazwa pochodzi od greckiego słowa katalysis – rozłożenie.
Reakcje katalityczne, zwane w skrócie katalizą, są dwojakiego rodzaju: homogeniczne, gdy katalizator jest w tym samym stanie skupienia, w którym występują substancje
reagujące i heterogeniczne (niejednorodne), gdy tak nie jest. W naszym przypadku mamy
do czynienia z katalizą niejednorodną, ponieważ katalizatorem jest czysta powierzchnia metalu (ciało stałe), a substancjami są gazy (para wodna, tlen, wodór). Pierwsze reakcje katalityczne zaobserwowano około dwieście lat temu i poglądy na nią zmieniały się
stopniowo, aż do obecnie obowiązującej teorii elektronowej i chemisorpcji. W trakcie
różnych reakcji chemicznych zachodzących na powierzchni katalizatora udział biorą
elektrony, tworząc różne wiązania chemiczne.

1.1. Budowa pary wodnej
Wolnego wodoru H2 w powietrzu nie ma. Może wystąpić tylko w pobliżu wulkanów
lub w stratosferze, gdzie nie ma konstrukcji metalowych. Źródłem wodoru w atmosferze
jest para wodna zawarta w powietrzu, laboratorium jak i cylindrach turbiny parowej. Para
wodna H2O jest silnie polarną cząsteczką kątową.

Świadczy o tym moment dipolowy wiązania cząsteczki H2O, różny od zera, równy 1,82 D

(D – debaj, 1D = 3,33 · 10-30 Cm, C − kulomb, m – metr [16]). Jest on wektorem, iloczynem
ładunku i odległości między ładunkami.
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Pokazano to na rys. 1. Wektory tego momentu oznaczone strzałkami leżą na osi łą-

b)

a)

czącej jądra atomowe i mają zwrot od ładunku ujemnego (tlen) do dodatnich (wodorki).

H2 i O2 mają momenty dipolowe równe zeru i są cząsteczkami o budowie liniowej.
Na rys. 1 pokazano, jak powstaje cząsteczka H2O.
Atom tlenu ma na orbicie L sześć elektronów, w tym tylko cztery są sparowane (zakaz Pauliego), zaś dwa nie są sparowane. Są one na orbitalu zorientowanym względem
siebie pod kątem 90º. Do nich zbliżają się dwa atomy wodoru o niesparowanych elektronach (mają tylko po jednym elektronie w kulistym orbitalu s.) Po zetknięciu i nałożeniu
się orbitali następuje uwspólnienie elektronów, powstaje orbital molekularny. W cząsteczce wody, pary wodnej, po sparowaniu elektronów wodorów i tlenu nie ma jednak

Rys. 2. Szczelina zmęczeniowa: a – w półcyklu rozciągania, b – w półcyklu ściskania

kąta prostego.
Występuje wzajemne odpychanie dodatnich ładunków cząstkowych atomów wodo-

Zarówno w półcyklu rozwarcia – rozciągania, jak i w półcyklu zamknięcia – ściskania
występują warunki sprzyjające przenikaniu wodoru zawartego w parze wodnej do meta-

ru powodujące zwiększenie tego kąta (rys. 1b).

lowej konstrukcji. Do czynników sprzyjających przenikaniu wodoru do metalu w półcyklu
a)		

b)		

c)		

d)		

e)

rozwarcia (rys. 2a) należy po pierwsze długi czas rozwarcia szczeliny w porównaniu do
czasów zajścia reakcji katalitycznych, które są reakcjami elektronowymi. Drugim czynnikiem jest wtargnięcie powietrza zawierającego parę wodną w trakcie rozwarcia szczeliny. Trzecim czynnikiem sprzyjającym jest powstanie w przedniej części szczeliny, w trakcie jej rozwierania, czystej metalicznej powierzchni będącej katalizatorem reakcji, a także
nad powierzchnią tego katalizatora cienkiej warstwy elektronów swobodnych będących
ujemną częścią elektrycznej warstwy podwójnej (EWP). W przedniej części pękniętej świe-

Rys. 1. Proces tworzenia polarnej budowy cząsteczki pary wodnej: a – atom tlenu i wodorów,
b – cząsteczka, c – model cząsteczki ze schematem chmury elektronowej, d – wektory momentów,
e – połączenie atomów wodoru i atomu tlenu

żej powierzchni metalu w kształcie klina gromadzi się ujemny ładunek elektronów wytwarzający pole elektryczne. Jest to możliwe, ponieważ elektrony posiadają zdolność do
przeskakiwania pustych przestrzeni w metalu (rys. 2a).
Przed czołem szczeliny zmęczeniowej występuje silnie zdefektowany obszar plastycz-

Jądra dwóch atomów wodoru łączące się z jednym atomem tlenu tworzą między sobą
kąt 104,5º [2]. Tlen, tworząc orbital łącznie z dwoma elektronami wodorów ma ładunek
ujemny, wodory zaś dodatni. Polarna budowa H2O ma wielkie znaczenie w przyrodzie,
jest ważna dla wody jako cieczy i lodu jako ciała stałego.

ny, silnie obciążony, przesuwający się do przodu wraz ze wzrostem długości szczeliny [7].
Ułatwia on migrację wodoru przed czołem szczeliny zmęczeniowej.
W trakcie zamknięcia pęknięcia szczeliny zmęczeniowej następuje docisk [4] powierzchni metalicznych związany z możliwością mechanicznego rozbijania cząstek pary

Występuje wzajemne przyciąganie cząsteczek między sobą (słabe dla wody, silniej-

wodnej. W obszarze szczeliny zmęczeniowej doświadczalnie stwierdzono występowanie

sze dla lodu). Tylko cząsteczki pary wodnej nie przyciągają się i dlatego zachowuje się

istotnie większych ilości wodoru w metalu niż w innych jego częściach. Wnikał on w trak-

ona jak gaz.

cie obciążania zmęczeniowego próbek lub konstrukcji. Sprzyjają temu wyżej wymienione

1.2. Warunki reakcji w szczelinie zmęczeniowej
W obciążanych przemiennie konstrukcjach metalowych powstają pęknięcia – szcze-

czynniki zapewniające przebieg reakcji katalitycznych.

1.3. Przebieg reakcji katalitycznej

liny zmęczeniowe. Szczeliny zmęczeniowe pracują w dwu półcyklach: w półcyklu rozwar-

Zjawiskiem obecności wodoru w metalach nauka zajmuje się od dawna. W począt-

cia w czasie rozciągania metalu, w którym się znajdują i w półcyklu zamykania, w czasie

kach naszego wieku rozwinęły się tez badania eksperymentalne nad wnikaniem wodo-

ściskania metalu.

ru do pracujących zmęczeniowo metali, z których wynikało, że pochodzi on z atmosfery

Pokazano to na rys. 2 [2, 3].
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Świadczą o tym badania autorów [10] starających się wyjaśnić częściowo kruchy

w czasie których było około tysiąca zatrzymań (przerw w pracy). Stal tej ścianki miała ide-

charakter rozwoju krótkich pęknięć zmęczeniowych na próbkach ze stopu tytanu WT3−1,

alne warunki do wnikania wodoru (wysoka temperatura i ciśnienie, para wodna). Podane

obciążanych jednoosiowym zginaniem i skręcaniem. Uważano, że odpowiedzialnym za

zostało stężenie wodoru w obszarze szczeliny zmęczeniowej.

to zjawisko jest wodór. Pomierzono ilości zdesorbowanego wodoru w kilku wycinkach
pobranych z próbek. Wycinki te to warstwa wierzchnia i środkowa ze strefy pękania oraz
koniec części chwytowej (nieobciążonej). Wyniki pokazano na rys. 3 w postaci wykresu.

Rys. 4. Rozłożenie koncentracji wodoru w strefie szczeliny zmęczeniowej od strony wewnętrznej
ścianki korpusu turbiny K-200-130 [13]

Autor tej pracy [13] z 2004 r. zauważył gromadzenie się wodoru przed czołem szczeliny
zmęczeniowej (25–43 ppm). Średnie stężenia wodoru występują w pobliżu jej powierzchni po obu stronach. Szczególnie dużo wodoru gromadzi się w pewnej odległości przed
wierzchołkiem szczeliny zmęczeniowej. Odległość ta została określona analitycznie przez
Rys. 3. Wykresy przebiegu zmiany ilości zdesorbowanego wodoru w zależności od czasu wygrzewania: 1 – warstwa wierzchnia, 2 – warstwa środkowa, 3 – koniec uchwytu próbki [10]

Widać wyraźnie, że wartości ∆p dla części wierzchniej oznaczonej jako 1, odpowiada-

autorów pracy [14] z 2001 r. Została ona obliczona matematycznie na Xm ≈ 2 δ (δ – rozwarcie szczeliny). Nie podano w tej pracy skomplikowanych wzorów, ale zamieszczono wykres przedstawiający koncentrację wodoru przed czołem szczeliny zmęczeniowej (rys. 5).

jącej ilości zdesorbowanego wodoru w strefie pękania są o rząd wyższe od ∆p dla nieobciążonej części chwytowej 3. Warstwa wierzchnia jest domeną krótkich pęknięć zmęczeniowych sięgających na głębokość od 100 do 150 µm [7, 11]. Stężenie wodoru w tej strefie
autorzy pracy [10] ocenili na 18 ppm (osiemnaście na milion). Według nich jest to ilość
istotnie wyższa od średniej w próbce i wodór mógł się dostać do próbki tylko z atmosfery
w procesie zmęczenia. Źródło wodoru znajdowało się w powietrzu w laboratorium. Tytan
należy do metali wchłaniających wodór bez specjalnych trudności w warunkach ciśnienia atmosferycznego i temperatury otoczenia [12]. Do żelaza i jego stopów wodór wnika
dopiero przy wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze [12]. Świadczą o tym badania autorów pracy [13] dotyczącej stężeń wodoru, tlenu, chloru, węgla, krzemu i wapnia w różnych miejscach ścianek, rur, kotłów parowych, korpusów turbin parowych, łopatek turbin
itp. wykonanych ze stali stopowych i węglowych. Interesujący jest rysunek szczeliny zmęczeniowej (rys. 4) w ściance korpusu turbiny parowej cylindrów średniego ciśnienia, od
strony wewnętrznej, ze stali 15X1M1φΩ. Pracowały one prawie dwieście tysięcy godzin,
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Rys. 5. Model rozłożenia koncentracji wodoru CH w strefie przed czołem szczeliny zmęczeniowej
[15]: Xm ≈ 2 δ, (δ – rozwarcie szczeliny zmęczeniowej
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a)					

b)

na to, że wodór w metalach pracujących zmęczeniowo wnika z otoczenia (z powietrza)
i gromadzi się w większości przed czołem szczeliny zmęczeniowej w strefie silnie odkształconej (plastycznej). Przenika on od powierzchni w głąb metalu i powoduje zjawisko
kruchości. Wraz ze wzrostem długości szczeliny zmęczeniowej strefa z wchłoniętym wodorem przesuwa się do przodu.
Para wodna jako gaz ma zdolność do adsorpcji, czyli osiadania na powierzchniach
metalicznych. Jest to adsorpcja fizyczna polegająca na wiązaniu z powierzchnią metalu
siłami fizycznymi (van der Waalsa przyciągania elektrostatycznego itp.). Znana jest też
adsorpcja chemiczna, zwana absorpcją lub chemisorpcją, w której występują wiązania
typu chemicznego, co związane jest z wymianą elektronów na linii metal–gaz [18]. Odległość między cząstkami gazu (pary wodnej) a cząstkami metalu jest w niej zwykle dużo
mniejsza niż dla adsorpcji [14]. Również czas działania adsorpcji jest bardzo krótki w porównaniu do absorpcji. Są więc dwa etapy wnikania wodoru zawartego w atmosferze pod
postacią pary wodnej (lub innych związków chemicznych): etap adsorpcji i etap absorpcji
po zbliżeniu się do powierzchni metalu. Ważna jest jeszcze czystość powierzchni metalu
będącego katalizatorem. Przednia część szczeliny zmęczeniowej spełnia ten wymóg, jest
świeża i czysta po każdym rozwarciu. Na niej to pojawia się cienka warstwa elektronów
(część EWP o polaryzacji ujemnej), których pole elektrostatyczne przyciąga dodatnie wodory w cząstkach pary wodnej. Tak działa pierwszy etap – adsorpcja. W drugim etapie po
zbliżeniu się cząstek pary wodnej do powierzchni metalu, gdy chmury elektronowe zachodzą na siebie (pary wodnej i EWP) następuje reakcja katalityczna związana z wymianą
elektronów i dysocjacją cząsteczek H2O. Jest to absorpcja.

Para wodna H2O oddaje elektrony do metalu, wodór tak samo, a tlen je pobiera. Zosta-

Rys. 7. Wnikanie cząsteczki pary wodnej przez powierzchnię metali: a – adsorpcja, b – absorpcja

W czasie absorpcji (rys. 7b) następuje dysocjacja (rozpad) cząsteczek pary wodnej na
jony wodoru i tlenu. Jest to typowa reakcja katalityczna, a katalizatorem jest czysta świeża powierzchnia pracującego zmęczeniowo metalu odsłonięta na uskokach oraz w szczelinach zmęczeniowych.
Wodór przenika do metalu a tlen tworzy wiązania elektronowe z powierzchniowymi
jonami metalu, które są szkieletem sieci krystalicznej. W poniższej tabeli 1 podano typowe związane formy tlenu na powierzchni różnych metali (w tym szczeliny zmęczeniowej)
zaczerpnięte z pracy [17].
Tab. 1.
Typowe związane formy tlenu na powierzchni metalu [17]

ło to eksperymentalnie zbadane przez P.W. Selwooda [15] na niklu, pokazano na rys. 6. Na
rys. 7 schematycznie przedstawiono wnikanie cząsteczki pary wodnej przez powierzchnię metalu w etapie adsorpcji i absorpcji.

Wodór wewnątrz metalu
Według zgodnej opinii badawczy wodór w metalu przemieszcza się z miejsca na miej0

sce w postaci wodoru atomowego H , mającego jeden elektron walencyjny na orbicie K.
W miejscach gdzie się zatrzymuje, tworzy różnego rodzaju związki chemiczne z jonami
+

metalu lub niemetali zwane wodorkami, w których może występować jako kation H lub
Rys. 6. Przemieszczania elektronów w trakcie adsorpcji różnych gazów na niklu [16]
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W miejscach do tego sprzyjających (rzadzizny, wakanse, pustki) wodór atomowy prze-

Wodór w metalach konstrukcyjnych pracujących zmiennie pełni negatywną funkcję,

mieszcza się w metalu w postaci przeskoków. Do przeskoków potrzebna jest energia akty-

zniekształca sieć krystaliczną, dając wewnętrzne naprężenie. Wodór nie tylko pełni ne-

wacji [12]. W badaniach eksperymentalnych najwięcej wodoru stwierdzono przed czołem

gatywną funkcję w pracy konstrukcji metalowych, ale jest pożytecznym pierwiastkiem

szczeliny zmęczeniowej w silnie zdefektowanych, odkształconych plastycznie miejscach,

energetycznym mogącym służyć do napędu np. samochodów. Wielkie nadzieje łączy się

gdzie jest dużo energii (w tym cieplnej), co ułatwia przeskoki, wakanse itp. Metale, w tym

z magazynowaniem wodoru przez metale lub ich stopy z niemetalami [20]. Badania nad

konstrukcyjne, krystalizują się w trzech strukturach, A1 (płaskocentryczna), A2 (przestrzen-

magazynowaniem wodoru dotyczą wodoru gazowego pod wysokim ciśnieniem, wodoru

niecentryczna), A3 (heksagonalna), w których istnieją miejsca, gdzie może umieścić się

ciekłego, wodoru magazynowanego chemicznie i magazynowania wodoru przez wodorki

wodór, zwane lukami. Wyróżniono luki oktaedryczne O i tetraedryczne T [12]: o różnej ilo-

metali, z którym wiąże się największe nadzieje.

ści na jeden atom metalu. Na rys. 8 pokazano luki w strukturze A1 dla Al, Cu, Ni, Pb.

Wnioski
1. Wnikanie wodoru zawartego głównie w parze wodnej jest naturalnym procesem zachodzącym na czystych świeżych powierzchniach uskoków, mikroszczelin i szczelin
zmęczeniowych powstających w czasie pracy metalowej konstrukcji obciążonej zmęczeniowo.
2. Gromadzące się elektrony ujemnej części EWP nad powierzchnią świeżego pęknięcia
w czole szczeliny zmęczeniowej w czasie jej półcyklu rozwarcia wytwarzają pole elektryczne przyciągające dodatnie wodory pary wodnej, co jest pierwszym etapem zwanym adsorpcją.
3. Po dalszym zbliżeniu do czystej powierzchni metalowej następuje nałożenie powłok
elektronowych pary wodnej i EWP, zachodzi reakcja katalityczna związana z dysocjacją pary wodnej na wodór i tlen, co jest drugim etapem wnikania zwanym absorpcją.
4. Czynnikiem sprzyjającym wnikaniu wodoru jest czysta powierzchnia metalu, zassanie
powietrza atmosferycznego zawierającego parę wodną w półcyklu rozwarcia szczeliny

Rys. 8. Luki w strukturze A1 (płaskocentrycznej) Al, Cu, Ni, Pb: a – oktaedryczne O, b – tetraedryczne T [12]

zmęczeniowej i długi czas jej rozwarcia oraz istnienie przed jej czołem zdefektowanej
strefy plastycznej, co ułatwia przenikanie atomów wodoru z powietrza w głąb metalu.
5. Wodór przemieszcza się skokowo w sieci krystalicznej metalu w postaci atomowej

Nie wszystkie luki w metalach są wypełnione wodorem i dlatego tworzy on związki
chemiczne niestechiometryczne. Ze względu na charakter wiązań chemicznych podzielo-

z jednym elektronem na orbicie, ponieważ porusza się w ogromnej liczbie gazu elektronowego.

no wodorki metaliczne na trzy grupy: 1 – wodorki jonowe (solo podobne), 2 – wodorki me-

6. Wodór atomowy zatrzymuje się w różnych miejscach: lukach, wakansach, pęknięciach,

taliczne, 3 – wodorki kowalencyjne. Wodorki jonowe tworzą metale alkaliczne z wodorem

tworzy różnorodne związki chemiczne zwane wodorkami, przeważnie niestechiome-

–

–

+

jako anionem H (na orbicie K ma dwa elektrony). Nie mają one znaczenia konstrukcyjne-

tryczne, w których występuje jako anion H , kation H lub tworzy wodór cząstkowy.

go. Metale przejściowe (przeważnie konstrukcyjne) tworzą wodorki metaliczne będące

7. Wodorki i wodór cząstkowy zniekształcają sieć krystaliczną metalu, stwarzają naprę-

stopami stałymi, z wodorami w lukach, zwykle niestechiometryczne, monowodorki (FeH,

żenia wewnętrzne osłabiające konstrukcję.

NiH, MnH, NoH, VH, CrH), dwuwodorki (TiH2, VH2, CrH2). Wiele metali pochłania wodór bez
specjalnych trudności (pod warunkiem czystej powierzchni). Inne metale konstrukcyjne
(Fe, Ni, Mn i Mo) wymagają oprócz czystej powierzchni wysokiej temperatury i ciśnienia.
+

Wodór występuje w nich w postaci kationowej H . Dla wodorków w metalach stworzono
–

+

dwa modele: anionowy dla H oraz protonowy dla H [12].
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s. 59–148.
12. Staliński B., Terpiłowski J., Wodór i wodorki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1987.

vapor into the metal structure. The water vapor that enters the crack during the catalytic

13. Waynman A., Modern state of the problem of hydrogen embitterment of metal of

reaction is dissociated, hydrogen passes to the metal and oxygen forms surface compo-

TPP thermo-mechanical equipment of pre-and overcritical parameters. 3rd Internatio-

unds.

nal Conference “Fracture Mechanics of Materials and Structural Integrity” Lviv 2004,
s. 445−456.
14. Atkins P. W., Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2003.
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Wybrane aspekty wykorzystania energetyki
rozproszonej OZE w budynkach
1. Uwarunkowania społeczne i prawne
Wzrost udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Unii Europejskiej, oszczędność energii oraz doprowadzenie do redukcji emisji
CO2 to cele Pakietu Energetyczno-Klimatycznego 3x20. Realizacja tych celów wymaga nie
tylko zmian na poziomie źródeł wytwórczych, gospodarki paliwowo-energetycznej, energetyki zawodowej i przemysłowej, ale także zmian w sposobie zarządzania gospodarką
energetyczną w budynkach mieszkalnych oraz u drobnych odbiorców prowadzących
działalność gospodarczą (handel, usługi, produkcja). Zmiany te przyczynią się do rozwoju
energetyki rozproszonej oraz przekształcania dotychczasowych odbiorców (konsumentów) energii elektrycznej w prosumentów wyposażonych we własne źródła energii i będących jednocześnie konsumentami i producentami energii elektrycznej [7, 8].
W związku z wdrażaniem Pakietu Energetyczno-Klimatycznego 3x20, uchwalona
została dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych, w której ustalono obowiązkowy cel 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych (na trzech rynkach końcowych: energii elektrycznej, energii w ciepłownictwie
i chłodnictwie, energii w transporcie) na terenie Unii Europejskiej oraz wyznaczono cele
udziału energii ze źródeł odnawialnych dla poszczególnych krajów członkowskich (dla
Polski 15%). Promowanie efektywnej gospodarki energetycznej w budynkach, jako podstawowy cel dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
realizowane było przed przyjęciem Pakietu 3x20.
Proces wdrażania Pakietu 3x20 wpłynął jednak na przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, mianowicie w maju 2010 r. uchwalona została dyrektywa
2010/31/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (od 1 lutego 2012 r. zastępująca dyrektywę 2002/91/WE), zgodnie z którą między innymi podwyższone zostały
wymagania w zakresie gospodarki energetycznej w budynkach nowych.
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Wprowadzone zostało pojęcie budynku o niemal zerowym zużyciu energii, wraz

Ponadto wsparcie energii elektrycznej z OZE realizowane jest także między innymi

z wymogiem, aby od dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynka-

poprzez: gwarantowaną cenę odkupu energii, obniżenie opłaty za przyłączenie źródła

mi o niemal zerowym zużyciu energii (a już od 31 grudnia 2018 r. obowiązek ten do-

do sieci, zwolnienie z podatku akcyzowego, priorytet przesyłu energii.

tyczy nowych budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich

Z uwagi na procedury administracyjne związane z budową (zainstalowaniem) źró-

własnością) oraz zasada, aby przed rozpoczęciem budowy nowych budynków została

dła energii, a później z uzyskaniem świadectw pochodzenia energii, a także z uwagi na

rozważona możliwość zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia w ener-

wymagania techniczne (i związane z nimi niezbędne nakłady inwestycyjne) w zakresie

gię, takich jak kogeneracja oraz zdecentralizowane systemy oparte na odnawialnych

przyłączenia źródeł do systemu elektroenergetycznego i przepisy związane z prowadze-

źródłach energii (w dyrektywie 2002/91/WE podobny przepis dotyczy budynków o po-

niem działalności gospodarczej, można stwierdzić, że aktualnie obowiązujący w kraju

wierzchni powyżej 1000 m ).

system prawny nie sprzyja rozwojowi lokalnych, zintegrowanych z budynkami źródeł

2

Budynek o niemal zerowym zużyciu energii, zgodnie z dyrektywą, oznacza budy-

(mikroźródeł) energii elektrycznej wykorzystujących OZE [6].

nek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej; niemal zerowa lub bardzo niska

W grudniu 2011 roku przedstawione zostały do konsultacji społecznych projekty

ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze

ustaw: o odnawialnych źródłach energii, Prawo energetyczne, Prawo gazowe, których

źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu

cele obejmują między innymi: dostosowanie prawa krajowego do dyrektywy 2009/28/WE,

lub w pobliżu. W definicji budynku o niemal zerowym zużyciu energii zawartej w dy-

zróżnicowanie wsparcia energii z OZE w zależności od rodzaju i mocy źródła z uwzględ-

rektywie nie określono wymagań w postaci liczbowej, jednakże wynika z niej koniecz-

nieniem energetyki rozproszonej (mikroźródeł), a także określenie wymagań w zakresie

ność nie tylko oszczędnego gospodarowania energią w budynku, ale także lokalnego

udziału energii z OZE w bilansie energetycznym budynków. Przedstawione do konsultacji

wytwarzania energii na potrzeby tego budynku w źródłach wykorzystujących energię

społecznych projekty ustaw (w szczególności projekt ustawy o odnawialnych źródłach

odnawialną.

energii) zostały krytycznie ocenione przez wytwórców energii z OZE, ekspertów, a także

W krajowym systemie prawnym (stan prawny: wrzesień 2012 r.), przepisy dyrektywy

stowarzyszenia branżowe.

2002/91/WE zostały wdrożone w ramach wprowadzonej we wrześniu 2007 r. nowelizacji

W lipcu 2012 r. Ministerstwo Gospodarki przedstawiło nową wersję projektu Usta-

ustawy Prawo budowlane, natomiast dyrektywy 2009/28/WE oraz 2010/31/WE nie zostały

wy o odnawialnych źródłach energii, zgłoszony został także poselski projekt zmiany

wdrożone, pomimo iż terminy dostosowania przepisów krajowych do tych dyrektyw wy-

ustawy Prawo energetyczne (w zakresie wsparcia OZE). Projekty te różnią się istotnymi

znaczone zostały odpowiednio na 5 grudnia 2010 r. oraz 9 lipca 2012 r.

dla potencjalnych inwestorów szczegółami systemów wsparcia OZE i na ich podstawie

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że efektywność przepisów znowelizowanej w 2007 r. ustawy Prawo budowlane w zakresie promowania poprawy charakterystyki

nie można jednoznacznie określić, w jakim kształcie zostaną ostatecznie uchwalone
nowe ustawy.

energetycznej budynków oraz zastosowania lokalnych źródeł energii wykorzystujących

Uwarunkowania prawne wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej, polityka energe-

OZE jest ograniczona [1], głównie z uwagi na niedoskonałość krajowych regulacji doty-

tyczno-klimatyczna oraz cele Pakietu 3x20 wskazują na konieczność rozwoju energety-

czących sposobu sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,

ki rozproszonej wykorzystującej OZE, a zwłaszcza rozwoju mikroźródeł zintegrowanych

a także występujący w praktyce brak sankcji za uchylanie się od obowiązku sporządzenia

z budynkami. Opracowanie wytycznych i narzędzi wspomagających dobór technologii

świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, oraz innych przepisów wynikają-

OZE zintegrowanych z budynkami jest jednym z celów finansowanego przez Narodowe

cych z wdrożenia dyrektywy 2002/91/WE.

Centrum Badań i Rozwoju zadania badawczego pt. „Zwiększenie wykorzystania energii

Z uwagi na zmiany w systemie kontroli i sprawozdawczości wynikające z dyrektywy

z odnawialnych źródeł energii w budownictwie”.

2010/31/WE, można oczekiwać, że sytuacja poprawi się po wdrożeniu przepisów tej dyrektywy do krajowego systemu prawnego.
Obowiązujący w kraju system wsparcia ustawowego dla energii pochodzącej z OZE,

2. Metodyka, dane i założenia przyjęte w analizie

regulowany ustawą Prawo energetyczne, oparty jest na świadectwach pochodzenia

Wstępny dobór urządzeń rozproszonej energetyki wykorzystujących OZE w budyn-

energii (nazywanych potocznie „zielonymi certyfikatami”) i dotyczy przede wszystkim

kach i określenie możliwego udziału energii z OZE w bilansie energetycznym budynku

energii elektrycznej (po nowelizacji ustawy Prawo energetyczne w 2010 r. także biogazu

zwykle odbywa się w oparciu o bilans energii wyznaczony dla typowego roku [8] albo

rolniczego wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej gazowej) [4].

dla poszczególnych miesięcy typowego roku (charakterystyka energetyczna budynku
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określana na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane wdrażających dyrekty-

Powiązania pomiędzy urządzeniami uwzględnionymi w bilansie energetycznym bu-

wę 2002/91/WE wyznaczana jest w oparciu o bilanse miesięczne). Dostawcy urządzeń,

dynku przedstawiono schematycznie na rys. 1. Parametry techniczne uwzględnionych

w szczególności systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystujących

w analizie urządzeń przyjęto na podstawie dostępnej literatury oraz dokumentacji tech-

kolektory słoneczne, udostępniają bezpłatne narzędzia obliczeniowe wspomagające wy-

nicznej udostępnionej przez dostawców tych urządzeń [3, 5, 9, 10].

konanie takich analiz.
Długość przyjętego w analizie przedziału bilansowania (sezonowy, miesięczny, ale
także: dobowy, godzinowy, 15-minutowy lub krótszy) uzależniona jest od wymaganej dokładności wyników analizy oraz czynników takich jak niejednoczesność występowania
zapotrzebowania na energię i jej produkcji i możliwość magazynowania energii (pojemność zasobników energii).

3. Studium przypadku – energia elektryczna z OZE
w budynku
W jednorodzinnym budynku mieszkalnym przeanalizowano możliwość zastosowania
urządzeń rozproszonej energetyki: przydomowej elektrowni wiatrowej, zestawu ogniw
fotowoltaicznych, zestawu akumulatorów. W rozpatrywanym budynku energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby sprzętu AGD i oświetlenia, natomiast przygotowanie posiłków, ciepłej wody użytkowej, ogrzewanie realizowane są z wykorzystaniem
innych nośników energii.
Roczne zużycie energii elektrycznej w budynku wynosi 2 MWh. Uwzględniono dwie
lokalizacje budynku: na obrzeżu miasta (na przedmieściu) oraz na terenie wiejskim o rozproszonej zabudowie, w obu przypadkach na terenie województwa śląskiego (tabl. 1).
Rozpatrzono przydomową elektrownię wiatrową (mikrowiatrak) o mocy znamionowej 3 kW (przy prędkości wiatru 9 m/s), minimalnej prędkości wiatru, dla której
możliwa jest produkcja energii 3 m/s i wysokości zainstalowania 14 m (nad poziomem
terenu).
Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej EOZE w takiej elektrowni w przypadku lokalizacji na obrzeżu miasta wynosi około 923 kWh, co pozwala osiągnąć wyznaczony w ujęciu rocznym stopień pokrycia zapotrzebowania budynku na energię elektryczną eYD-OZE na poziomie 46% (rys. 3a).
Roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej T wynosi
308 h. Z uwagi na niejednoczesność wytwarzania energii w OZE oraz zapotrzebowania
na tą energię, część energii wytworzonej w źródle oddawana jest do systemu elektro-

Rys. 1. Schemat powiązań pomiędzy urządzeniami rozproszonej energetyki w bilansie energetycznym budynku (opracowanie własne)

energetycznego. W rozpatrywanym przypadku udział energii oddawanej do systemu

Analiza, której wyniki przedstawiono w niniejszym artykule wykonana została w opar-

Po uwzględnieniu energii oddanej do systemu elektroenergetycznego stopień pokrycia

ciu o bilanse energii (ciepła oraz energii elektrycznej) wyznaczone dla każdej godziny ty-

zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku z wykorzystaniem energii z rozpa-

powego roku, z wykorzystaniem danych meteorologicznych udostępnionych bezpłatnie

trywanej elektrowni eD-OZE wynosi 22%.

w serwisie internetowym Ministerstwa Infrastruktury.

elektroenergetycznego eOZE-S stanowi 53% energii wytworzonej w elektrowni wiatrowej.

Nakłady inwestycyjne w rozpatrywanym przypadku (turbina wiatrowa, konstrukcja

W modelu obliczeniowym uwzględniono urządzenia rozproszonej energetyki wy-

wsporcza, przekształtnik) można oszacować na poziomie około 20 tys. zł, w związku z czym

korzystujące OZE, możliwe do zastosowania w przeciętnym budynku, takie jak: zestaw

przy obecnych uwarunkowaniach prawno-ekonomicznych inwestycja nie jest opłacalna

ogniw fotowoltaicznych, mikroelektrownia wiatrowa, zestaw kolektorów słonecznych,

(w wyniku podzielenia nakładów inwestycyjnych przez 20-letnią produkcję energii elek-

pompa ciepła, układ kogeneracyjny oraz zasobniki ciepła i energii elektrycznej (zwykle

trycznej uzyskuje się wskaźnik CE20 na poziomie 1,08 zł/kWh, przy czym wskaźnik ten nie

w budynku instalowane są tylko niektóre z wymienionych urządzeń).

uwzględnia zmienności wartości pieniądza w czasie).
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obszarze o dużej wietrzności (np. obszary w pobliżu morza, obszary górskie) roczna produkcja energii może wzrosnąć znacznie ponad 10 MWh i wówczas opłacalność inwestycji
znacząco wzrasta. Z uwagi na zróżnicowanie wietrzności w zależności od warunków lokalnych (ukształtowanie terenu, drzewa, budynki i inne obiekty występujące w otoczeniu)
oraz ograniczoną dokładność obliczeń wykonywanych w oparciu o dane meteorologiczne dostępne bezpłatnie w serwisie internetowym Ministerstwa Infrastruktury, zaleca się
przeprowadzenie pomiarów wietrzności (niekoniecznie z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu) przed podjęciem decyzji o lokalizacji małej elektrowni wiatrowej.
a)

b)

b)

Rys. 2. Średnie godzinowe prędkości wiatru w m/s w miejscu zainstalowania mikrowiatraka na
terenie woj. śląskiego: a) przedmieście, b) wieś, zabudowa rozproszona (opracowanie własne na
podstawie danych udostępnionych przez Ministerstwo Infrastruktury)

Niska opłacalność elektrowni wiatrowej wynika z małej wietrzności w rozpatrywanej
lokalizacji (średnia roczna prędkość wiatru na wysokości zainstalowania elektrowni wynosi 2,19 m/s, rys. 2a). W przypadku zainstalowania rozpatrywanej elektrowni na terenie
wiejskim, słabo zadrzewionym, o rozproszonej zabudowie, przewidywana roczna produkcja energii wzrasta do ponad 2 MWh (rys. 3b), co wiąże się z poprawą opłacalności inwestycji w porównaniu z poprzednio rozpatrywanym przypadkiem lokalizacji na obrzeżu
miasta (T = 674 h, eYD-OZE = 101%, eOZE-S = 65%, CE20 = 0,49 zł/kWh), a w przypadku lokalizacji na
104

Rys. 3. Średnie godzinowe moce w W pobierane (+) oraz oddawane (-) do KSE w budynku z mikrowiatrakiem: a) przedmieście, b) wieś, zabudowa rozproszona (opracowanie własne)

105

Paweł Kucharczyk

Wybrane aspekty wykorzystania energetyki rozproszonej OZE w budynkach

W analizowanym budynku, oprócz elektrowni wiatrowej, rozpatrzono także zestaw

Podobnie jak w przypadku elektrowni wiatrowej, z uwagi na niejednoczesność wy-

ogniw fotowoltaicznych (PV) o mocy 1,89 kW. Przewidywana roczna produkcja energii

twarzania i poboru energii, rozpatrywany zestaw PV umożliwia pokrycie zapotrzebo-

elektrycznej EOZE w takim zestawie wynosi 2034 kWh (T = 1076 h), co stanowi eYD-OZE = 102%

wania budynku na energię elektryczną w eD-OZE = 33%, a eOZE-S = 68% wytwarzanej energii

rocznego zapotrzebowania rozpatrywanego budynku.

elektrycznej oddawane jest do systemu elektroenergetycznego (rys. 5). Nakłady inwestycyjne na rozpatrywany system fotowoltaiczny (zestaw ogniw PV, konstrukcja wsporcza,
przekształtnik) oszacowano na poziomie 22 tys. zł (ok. 2700 EUR/kW), jednakże ceny ogniw
PV systematycznie spadają (dostępne są ogniwa PV w cenie poniżej 1000 EUR/kW [11]),
w związku z czym można prognozować obniżkę cen kompletnych zestawów na rynku
detalicznym. W przypadku nakładów inwestycyjnych na poziomie 22 tys. zł dla rozpatrywanej instalacji CE20 = 0,52 zł/kWh (niższa cena systemu fotowoltaicznego oznacza proporcjonalny spadek wskaźnika CE20).
W opisanych powyżej przypadkach zastosowania zestawu ogniw fotowoltaicznych
oraz małej elektrowni wiatrowej (w przypadku gdy rozpatrywany budynek zlokalizowany
jest na obszarze o zabudowie rozproszonej) roczna produkcja energii elektrycznej w rozpatrywanych OZE przewyższa zapotrzebowanie na tę energię w budynku. Z uwagi na
niejednoczesność wytwarzania i poboru energii elektrycznej, w opisanych przypadkach
niezbędna jest jednak współpraca rozpatrywanych źródeł z systemem elektroenergetycznym. Ilość energii elektrycznej dostarczanej do rozpatrywanego budynku z systemu
elektroenergetycznego można zredukować poprzez zwiększenie mocy zastosowanych

Rys. 4. Średnie godzinowe moce promieniowania słonecznego – woj. śląskie (opracowanie własne
na podstawie danych udostępnionych przez Ministerstwo Infrastruktury)

w budynku źródeł, zastosowanie kilku różnych źródeł (zastosowanie elektrowni PV oraz
wiatrowej – por. wykresy rys. 3 i 4), zastosowanie zasobników energii w postaci baterii akumulatorów (z uwagi na ograniczoną trwałość akumulatorów, uwarunkowaną intensywnością eksploatacji, jest to rozwiązanie drogie – koszt zmagazynowania energii
może wynosić ponad 1 zł/kWh [3]) lub też zastosowanie dodatkowych źródeł energii zasilanych paliwem, które można magazynować (np. mała biogazownia kogeneracyjna).
a)

Rys. 5. Średnie godzinowe moce w W pobierane (+) oraz oddawane (-) do KSE w budynku z elektrownią PV (opracowanie własne)
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b)
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energii, a pozostała część tej energii zapewnia pokrycie zapotrzebowania budynku
eD-OZE na poziomie 53% (rys. 6a). Wyposażenie opisanego układu dodatkowo w akumulator
o pojemności 2,76 kWh pozwala zwiększyć stopień pokrycia zapotrzebowania budynku
eD-OZE do 87% (rys. 6b), a w przypadku zastosowania akumulatorów o pojemności 8,28 kWh
eD-OZE wzrasta do 96% (rys. 6c).
Tab. 1
Porównanie urządzeń rozproszonej energetyki OZE w budynku o rocznym zużyciu energii elektrycznej 2 MWh

c)

EOZE
[kWh]

T
[h]

eYD-OZE
[%]

eD-OZE
[%]

eOZE-S
[%]

Wp

923

308

46

22

53

Ww

2023

674

101

36

65

PV

2034

1076

102

33

68

Ww+PV

4057

–

203

53

74

Ww+PV+A

4057

–

203

87

55

Ww+PV+A2

4057

–

203

96

50

Urządzenia rozproszonej energetyki: mała elektrownia wiatrowa na obrzeżu miasta (Wp)
oraz na terenie wiejskim o rozproszonej zabudowie (Ww), zestaw fotowoltaiczny (PV),
akumulator o poj. 2,76 kWh (A) oraz 8,28 kWh (A2)
Źródło: opracowanie własne.

4. Uwagi końcowe
Uwzględniając warunki krajowe oraz tworzone przez Unię Europejską w zakresie rozwoju energetyki rozproszonej wykorzystującej OZE (rozdział 1), a także wyniki analizy zastosowania OZE w przykładowym budynku (rozdział 3), można sformułować następujące wnioski:
1. Uwarunkowania prawne Unii Europejskiej sprzyjają promowaniu rozwoju lokalRys. 6. Średnie godzinowe moce w W pobierane (+) oraz oddawane (-) do KSE w budynku wyposażonym w: a) mikrowiatrak i elektrownię PV, b) j.w. oraz akumulator 2,76 kWh, c) j.w., ale akumulator 8,28 kWh (opracowanie własne)

nych, zintegrowanych z budynkami, źródeł energii wykorzystujących OZE do pokrycia zapotrzebowania tych budynków na energię; stosowne przepisy nie zostały
jeszcze w pełni wdrożone do prawa krajowego.

W przypadku zastosowania w rozpatrywanym budynku (lokalizacja na obszarze wiej-

2. Przepisy krajowe nie są ukierunkowane na wspieranie rozwoju mikroźródeł zin-

skim o zabudowie rozproszonej) małej elektrowni wiatrowej wraz z zestawem ogniw PV

tegrowanych z budynkami (procedury administracyjne związane z uzyskaniem

(o parametrach technicznych jak w przypadku opisanym powyżej), łączna roczna produk-

świadectw pochodzenia energii, wymagania w zakresie przyłączenia do sieci elek-

cja energii elektrycznej w tych źródłach wynosi 4057 kWh, co stanowi 203% rocznego za-

troenergetycznej, przepisy dotyczące działalności gospodarczej). Planowane zmia-

potrzebowania budynku na energię. Ze względu na niejednoczesność zapotrzebowania

ny systemu wsparcia mikroźródeł OZE ukierunkowane są na sprzedaż wytwarza-

i produkcji energii, do systemu elektroenergetycznego oddawane jest 74% wytworzonej

nej energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego (gwarantowana cena
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odkupu) bez rozwiązań promujących wykorzystanie tej energii bezpośrednio
u prosumenta (powodujących ograniczenie zakupu energii z systemu elektroenergetycznego, a w związku z tym ograniczenie strat sieciowych).
3. Opłacalność zastosowania urządzeń rozproszonej energetyki OZE, zwłaszcza małych (przydomowych) elektrowni wiatrowych, uzależniona jest od warunków lokalnych i decyzja o podjęciu inwestycji powinna być poprzedzona analizą. Z uwagi
na spodziewany spadek cen urządzeń rozproszonej energetyki, wzrost cen energii
elektrycznej i planowane zmiany prawa krajowego w zakresie wsparcia energetyki
rozproszonej OZE, opłacalność tych technologii będzie wzrastać.

Wybrane aspekty wykorzystania energetyki rozproszonej OZE w budynkach

Summary
Selected aspects of the use of renewable distributed energy in buildings
This article presents an overview of EU and national legislation whose purpose is
to stimulate the growth of the share of energy from RES in the balance of the energy
consumed in buildings for their normal operation (electricity, hot water, heating power).
The results of the simulation of distributed energy equipment using RES (photovoltaic,
wind energy, solar collectors, energy storage) to cover the energy requirements for
buildings are also presented in the article.

4. Zapewnienie zaopatrzenia budynku w energię elektryczną z OZE bez połączenia
z siecią elektroenergetyczną jest kosztowne (z uwagi na niejednoczesność zapotrzebowania i produkcji energii elektrycznej w OZE oraz koszty magazynowania tej
energii w akumulatorach), w związku z czym problemy z przyłączeniem urządzeń
rozproszonej energetyki do sieci (wymagania techniczne i administracyjne) stanowią istotną barierę rozwoju rozpatrywanych technologii energetycznych.
W niniejszym artykule wykorzystano wyniki analiz uzyskanych w ramach udziału autora w finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekcie Badawczym
Strategicznym „Zintegrowany system zmniejszenia energochłonności eksploatacyjnej
budynków” – zadanie 3 „Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie” (NCBiR SP/B/3/76469/10).
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Dobre praktyki w przetwarzaniu danych
projektowych dla farm wiatrowych przy pomocy GIS

Współczesny proces projektowania lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą należy do grupy inwestycji o charakterze obszarowym i wymaga
wielokryterialnych analiz uwarunkowań przestrzennych. W zakresie tych analiz znajdują
się zarówno oceny oddziaływania na środowisko, jak i potencjał charakteru przestrzennego zasobów energii wiatru, a także zadania związane z określeniem uwarunkowań infrastrukturalnych, w tym: odległości od linii energetycznych, dróg, obiektów lotniskowych,
oraz uwarunkowania urbanistyczne. Do tych ostatnich zaliczyć trzeba analizy ograniczeń
akustycznych wynikających z charakteru zabudowy, bonitacji gleb, występowania zabytków, uzdrowisk i innych [1].
Materiały kartograficzne, a w tym mapy, są zatem ważnym elementem procesu
projektowania lokalizacji elektrowni wiatrowych. Niemniej jednak zaledwie od kilku
lat w pracach koncepcyjno-projektowych oprócz map zasadniczych, wykorzystywane
są dodatkowo bezkrytycznie różnorodne informacje tworzone w ramach powstającej
państwowej infrastruktury danych przestrzennych. Są to zbiory będące uzupełnieniem
danych pochodzących z lokalnych instytucji państwowych, na obszarze których zlokalizowany jest dany proces inwestycyjny, pozwalające na znaczne skrócenie czasu oraz
zwiększenie efektywności prac projektowych.
Nieodzownym narzędziem do prowadzenia prac koncepcyjno-projektowych są mapy
pozwalające na identyfikację uwarunkowań przestrzennych w ramach obszarów potencjalnej inwestycji. Do końca lat 90. XX wieku najpopularniejszą formą map używanych do
celów projektowych były papierowe arkusze map zarówno topograficznych, tematycznych, jak i ewidencyjnych.
Współcześnie, coraz bardziej popularnym sposobem identyfikacji uwarunkowań
przestrzennych obszarów pod planowaną inwestycję, pozwalającym także na przeprowadzenie szybkich wielokryterialnych analiz, są komputerowe systemy informacji geograficznej (ang. Geographical Information System, GIS).
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Systemy te wchodzą w skład szeroko rozumianej technologii informacyjnych (ICT),

W początkowej fazie projektowania lokalizacji elektrowni wiatrowych z wykorzysta-

wdrażanych w różnych branżach i gałęziach gospodarki. GIS, zależnie od przyjętej me-

niem technologii GIS kluczowym zagadnieniem jest posiadanie informacji o wiarygodności

todyki (wielkości obszaru) i ustaleń, nazywany jest również Systemami Informacji Prze-

– aktualności oraz często utożsamianej z nią dokładności naniesienia obiektów i treści. Wia-

strzennej, Systemami Informacji Terenowej lub Systemami Geoinformacyjnymi [2].

rygodność opracowań przestrzennych na potrzeby projektów inwestycyjnych wynika za-

W ujęciu definicyjnym GIS to: „System pozyskiwania, gromadzenia, weryfikowania, anali-

tem ze skali i charakteru opracowania danych wejściowych oraz z danych poglądowych (np.

zowania, transferowania i udostępniania danych przestrzennych; w szerokim rozumieniu

opracowania ekofiziograficznego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

obejmującym metody, środki techniczne – sprzęt i oprogramowanie, bazy danych prze-

przestrzennego czy miejscowych panów zagospodarowania przestrzennego), a także jest

strzennych, organizację, zasoby oraz ludzi zainteresowanych jego funkcjonowaniem”[3].

pochodną skali i charakteru danych projektowych (np. map sytuacyjno-wysokościowych).

W procesach projektowania inwestycji systemy GIS wykorzystywane są do wspoma-

Wymienione typy danych stanowią podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych

gania decyzji związanych z interaktywnym przetwarzaniem danych (modelowaniem da-

i pozwalają na uniknięcie błędów związanych z zachowaniem odległości dla nowo projek-

nych przestrzennych) w celu określenia i identyfikacji poziomów ryzyka inwestycyjnego.

towanych turbin wiatrowych (np. odległości od faktycznych granic działek ewidencyjnych

Wobec czego wykorzystanie systemów GIS na etapie zarządzania pracami projektowymi

czy też od faktycznych przebiegów gazociągów czy linii energetycznych). Zbudowana baza

optymalizuje koszty i usprawnia proces podejmowania decyzji projektowych. Analizy

danych przestrzennych (baza danych GIS) uwzględnia wówczas wszystkie zmiany odpowia-

przestrzenne GIS pozwalają we wstępnej fazie zidentyfikować obszary nieposiadające

dacie stanowi faktycznemu w obszarze planowanej inwestycji.

potencjału do lokalizacji inwestycji, a tym samym stworzyć warunki pozwalające uchro-

Tendencje rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce pokazują, iż rosnąca liczba projek-

nić inwestorów przed nieuzasadnionymi kosztami wynikającymi z nieuzyskania reko-

towanych turbin wiatrowych oraz zmniejszająca się liczba dobrych lub bardzo dobrych

mendacji realizacyjnych na dalszym etapie inwestycji.

obszarów inwestycyjnych wymusza na inwestorach coraz częstsze prowadzenie inwe-

Użyteczność systemów GIS przejawia się nie tylko w modelowaniu danych prze-

stycji w oparciu o narzędzia wielokryterialnych analiz przestrzennych (GIS). Celem tych

strzennych, ale pozwalają one również na tworzenie map tematycznych umożliwiających

analiz staje się prawidłowe określenie opłacalnej wielkości potencjału inwestycyjnego

zobrazowanie wszystkich analiz (np. izofony hałasu czy zakres cienia) związanych z pla-

nowych obszarów w stosunku do wielkości dodatkowych kosztów, jakie mogą pojawić

nowaną inwestycją, przez co mapy te niejednokrotnie stają się integralną częścią rapor-

się w danej inwestycji z uwagi na duże odległości od sieci przesyłowej czy też koszty zwią-

tów i opracowań środowiskowych, tworząc graficzne reprezentacje treści tych raportów,

zane z pracami budowlanymi.

a w szczególności ilustrując ich treści specjalistyczne.

Cechą polskiego rynku elektrowni wiatrowych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku,

Systemy Informacji Przestrzennej coraz częściej są wykorzystywane do przepro-

wynikającą z braku standardów i wytycznych oraz dobrych praktyk projektowych w oce-

wadzenia prawidłowego prognozowania skutków środowiskowych oraz traktowane

nie ryzyka inwestycyjnego jest fakt, że 82% wstrzymanych projektów stanowią inwestycje

są jako narzędzie do budowania społecznych relacji opartych na wiedzy o poszcze-

na etapie zaawansowanym. Podaje się, iż w ramach tych inwestycji źle przeprowadzono

gólnych etapach prac projektowych. GIS jako zestaw narzędzi do modelowania

proces oceny potencjału inwestycyjnego, na przykład jednego z komponentów środowi-

danych przestrzennych w coraz większym stopniu ma wpływ na dalszą żywotność

skowych dokumentu Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) czy też uwarunkowań

inwestycji, przez co korzystnie wpływa na zmniejszenie poziomu ryzyka prowadzo-

urbanistyczno-infrastrukturalnych, np. źle określono charakter zabudowy na obszarze

nych inwestycji.

inwestycji w początkowej fazie inwestycji [5]. Niekiedy skale popełnionych błędów wy-

Duża przydatność systemów GIS powoduje, iż stają się one coraz powszechniej wyko-

wołują duże zmiany w projektach i w konsekwencji prowadzą do wystąpienia lokalnego

rzystywane nie tylko do projektowania lokalizacji turbin wiatrowych przez inwestorów,

spadku zaufania do inwestora, a tym samym przyczyniają się do wystąpienia negatywne-

ale również w coraz większym zakresie wykorzystuje się je do weryfikowania raportów

go odbioru społecznego, który silnie kształtuje możliwość przeprowadzenia inwestycji.

oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Dla przykładu, w powyższym celu techno-

Należy podkreślić, iż narzędzia GIS używane od początku w procesie prac projektowych

logie GIS wykorzystują lokalne odziały RDOŚ (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska).

umożliwiają gromadzenie danych w sposób uporządkowany, pozwalający na doprowa-

Wymienione urzędy prowadzą analizy w ramach pierwszych wytycznych z zakresu

dzenie do wytworzenia informacji i wniosków, które następnie w sposób przewidywalny

prognozowania oddziaływania na środowisko farm wiatrowych – wytyczne pochodzą

przyniosą korzyści i w sposób ekonomicznie racjonalny doprowadzą do szybkiego wy-

z 2011 roku i zostały wydane przez organy nadrzędny RDOŚ, czyli przez Generalną Dyrek-

dania pozwolenia na budowę. Należy pamiętać o tym, aby bazy danych były budowane

cję Ochrony Środowiska w Warszawie [4] (GDOŚ).

w oparciu o dane tylko najbardziej wiarygodne i dokładne.
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Wprowadzając dane o mniejszej rozdzielczości czy też o wyższym stopniu generali-

Warto zatem na początkowym etapie projektowania przeprowadzić analizę uwarun-

zacji, inwestor musi zdawać sobie sprawę, że wartość analityczna tych danych jest ogra-

kowań danej lokalizacji, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jakość danych, w oparciu

niczona [2], co może prowadzić do zmian projektowych. Dużego znaczenia nabierają

o które chcemy prowadzić proces inwestycyjny gwarantuje właściwe przeprowadzenie

źródła, z jakiego pochodzą dane wejściowe. Już same źródła danych wskazują na rodzaj

analizy wszystkich aspektów, które muszą być uwzględnione w celu poprawnego zde-

i dokładność błędów mogących pojawić się na etapie konwersji materiałów wejściowych

finiowania rodzaju i poziomu ryzyka inwestycyjnego danej lokalizacji. Jeżeli nie, to na-

i przetwarzania danych, np. w procesie digitalizacji arkuszy map ewidencyjnych czy też

leży zweryfikować występowanie elementów brakujących oraz ustalić, po jakim czasie

map z dokumentacją urbanistyczną.

jakość danych będzie na tyle wiarygodna, iż możliwe będzie dalsze i pewne kontynuowa-

Brak informacji o danych wyjściowych, na których prowadzone są prace pro-

nie prac projektowych.

jektowe, w tym brak informacji o ich dokładności, aktualności, powoduje, iż nie ma

Zgodnie z powyższym w ramach dobrych praktyk projektowania elektrowni wiatro-

możliwości przeprowadzenia należytej oceny przydatności tych materiałów. Zatem

wych warto na początkowym etapie dobrze poznać charakter oraz ograniczenia danych,

nie posiadamy informacji o tym, czy te dane spełniają nasze oczekiwania i potrzeby

które będą wykorzystywane do prac projektowych. Zatem w szczególności należy zwró-

w ramach prac projektowych. Warto pamiętać, iż 80% danych może dostarczyć nam

cić uwagę na takie elementy, jak: skala, w jakiej wykonano opracowanie, aktualność da-

20% problemów, ale pozostałe 20% danych może spowodować ponad 80% problemów

nych, rozdzielczość wersji elektronicznej, odwzorowanie, w jakim wykonano dane oraz

i zmian w projekcie [6].

tolerancję błędów danych wsadowych. Skala danych źródłowych, np. skala map, na jakich

Specyfiką inwestycji związanych z budową elektrowni wiatrowych jest fakt, iż
procesy projektowania lokalizacji turbin wiatrowych cechują się kilkuletnim okresem

zostało wykonane opracowanie, informuje o dokładności naniesienia danych obiektów
oraz ich liczbie.

przygotowawczym, podczas którego stopniowo gromadzone są poszczególne zbiory

Obiekty na mapach małoskalowych (1:100 000) są zwykle zgeneralizowane, czyli ich

danych (czas zbierania danych na temat zasobów wiatru to minimum jeden rok, dane

wielkość i kształt na mapie nie zawsze odpowiadają faktycznym wielkościom w terenie,

z monitoringu środowiskowego wymagają także roku, aczkolwiek monitoring zaczęty

a tym samym zmniejsza się przydatność tego typu danych. Warto zatem na wstępie prac

nie w porę trwa nawet półtora roku). W związku z tym należy brać pod uwagę fakt, iż

projektowych założyć, na jakim etapie procesu projektowego będą wykorzystywane tech-

w czasie prac projektowych należy liczyć się z wymogiem przeprowadzania częstych

nologie GIS oraz jaki poziom dokładności będzie wystarczający, aby w projekcie nie po-

aktualizacji uwzględniających kwartalne wyniki i wprowadzających duże zmiany na ob-

pełniono błędów wynikających z niedokładności danych użytych w analizach. W praktyce

szarach planowanych inwestycji. Tym samym w pełni pokazujących aktualny potencjał

wielokrotnie mówi się o dokładności rzędu kilku metrów na etapie koncepcji projektu, co

i ryzyko inwestycyjne danej lokalizacji. Dlatego tak ważnym elementem jest prowadze-

odpowiada dokładności, jaką mają dane umieszczone chociażby w zasobach Głównego

nie prac projektowych w ramach aktualnych i wiarygodnych danych źródłowych two-

Geodety Kraju1 (np. mapy topograficzne w skalach od 1:10 000 do 1:25 000).

rzonych przez specjalistów posiadających doświadczenie pozwalające na zachowanie
wysokiej jakości danych do celów projektowych.

Dobre praktyki wskazują, iż unika się zmiany skali danych wyjściowych więcej niż dwa
i pół raza (np. dane w skali 1:25 000 można maksymalnie wykorzystywać do skali 1:10 000),

Należy podkreślić, że wszystkie dane wykorzystywane do przeprowadzenia pro-

w innym przypadku mogą wystąpić błędy, które wpłyną na jakość przeprowadzonych

cesu lokalizacji turbin wiatrowych mają niejednakową rozdzielczość mówiącą o do-

analiz przestrzennych [6]. Należy także pamiętać, iż dane źródłowe muszą posiadać dużą

kładności analiz. Z jednej strony stosowanie danych o różnej rozdzielczości umożli-

rozdzielczość, a w szczególności dotyczy to danych rastrowych. A to dlatego, że mała roz-

wia prowadzenie wieloaspektowych analiz, z drugiej zaś nieuwzględnienie informacji

dzielczość rastrów może spowodować, iż wykonanie jakichkolwiek prac projektowych

o różnej rozdzielczości danych wejściowych może powodować, iż przeprowadzone

będzie obarczone dużym ryzykiem popełnienia błędów. W praktyce warto pamiętać, aby

analizy mogą być bardzo uogólnione, co może prowadzić do obniżonej jakości wyni-

dane katastralne w postaci rastrów podczas digitalizacji miały wysoką rozdzielczość, np.

ków analiz, a tym samym spowodować mało efektywne wykorzystanie potencjału lo-

600 dpi. Niestety skutkiem ubocznym jest niekiedy bardzo duża wielkość plików.

kalizacyjnego danej inwestycji. Nieefektywne wykorzystanie potencjału lokalizacyjne-

Wykorzystując dane z różnych źródeł, warto pamiętać o rodzaju użytego odwzoro-

go polega m.in. na umieszczeniu zbyt małej liczby turbin u zbyt dużej liczby właścicieli

wania kartograficznego określającego stopień i typ zniekształceń, jaki został użyty do

gruntów lub na ulokowaniu turbin w lokalnych obniżeniach terenu zamiast na lepiej

opracowania kartometrycznego map w projekcie. Kolejnym zagadnieniem, które należy

wyeksponowanych i bardziej dostępnych obszarach sąsiednich o większym potencjale produkcyjnym energii wiatru.
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uwzględniać w zakresie kwestii związanych z odwzorowaniem, jest użyty układ odnie-

Streszczenie

sienia map. Mianowicie, układ odniesienia stanowi podstawę do pomiaru pozycji na

Dobre praktyki w przetwarzaniu danych projektowych dla farm wiatrowych przy

powierzchni Ziemi, czyli określa on punkty początkowe oraz orientację linii południków

pomocy GIS

i równoleżników, a także określa kształt globu, któremu one odpowiadają. Stosowanie

W procesach projektowania lokalizacji elektrowni wiatrowych Systemy Informacji

technologii GIS pozwala na przeprowadzanie sprawnej konwersji lub transformacji

Geograficznej (GIS) wykorzystywane są do wspomagania decyzji związanych z interak-

współrzędnych, tym samym chroniąc przed błędami wynikającymi z różnych odwzoro-

tywnym przetwarzaniem danych w celu identyfikacji poziomów ryzyka inwestycyjnego.

wań i układów odniesienia w różnych typach danych służących do zbudowania danej

Wobec czego wykorzystanie systemów GIS na etapie zarządzania pracami projektowy-

mapy w projekcie. Kolejny element, na który należy zwrócić uwagę, to przyjęty poziom

mi optymalizuje koszty i usprawnia proces podejmowania decyzji w ramach inwestycji.

tolerancji błędów danych wsadowych.

Analizy przestrzenne GIS pozwalają we wstępnej fazie zidentyfikować obszary nieposia-

W początkowej fazie budowania systemu GIS dla planowanej lokalizacji elektrowni wia-

dające potencjału do lokalizacji inwestycji, a tym samym stworzyć warunki pozwalające

trowej mogą być wykorzystywane dane o charakterze ogólnogeograficznym, w tym mapy

uchronić inwestorów przed nieuzasadnionymi kosztami wynikającymi z nieuzyskania

topograficzne średnioskalowe. Mapy tego rodzaju stanowią najczęściej element wyjścio-

rekomendacji realizacyjnych na dalszym etapie inwestycji. Zgodnie z powyższym w ra-

wy do zbierania danych na temat obszaru inwestycji oraz są punktem odniesienia do dal-

mach dobrych praktyk projektowania elektrowni wiatrowych warto na początkowym

szych prac koncepcyjno-projektowych [6].

etapie dobrze poznać charakter oraz ograniczenia danych, które będą wykorzystywane

Przeważnie mapy te nadają się z czasem jedynie do prezentowania wyników przepro-

do prac projektowych. W szczególności należy zwrócić uwagę na takie elementy danych

wadzonych analiz w większych skalach. Jednak z racji swej skali mapy te powodują, iż

źródłowych, jak: skala, w jakiej wykonano opracowania, aktualność danych, rozdzielczość

dane zawarte w ich treści obarczone są dużym błędem absolutnym odnoszącym się do

wersji elektronicznej, odwzorowanie i układ odniesienia, w jakim wykonano dane oraz

identyfikacji rzeczywistego położenia obiektów w przestrzeni. Dla przykładu, przebieg

tolerancja błędów danych wejściowych.

linii energetycznych odczytany z mapy w skali 1:50 000 przy założeniu, że narysowana
na mapie linia jest grubości 3 mm oznacza, iż błąd wyznaczenia rzeczywistego przebiegu
w terenie może sięgać połowy grubości linii, czyli 75 m, co może znacząco wpłynąć na
wielkość potencjału lokalizacyjnego danego obszaru, a tym samym na liczbę możliwych
lokalizacji wiatraków.

Summary
Good practices in the design data processing for wind farms investments with use of
the GIS technologies
Within the processes of designing the location of wind farms the Geographic Informa-

Wiarygodność i staranność danych gromadzonych w czasie procesu inwestycyjne-

tion Systems (GIS) are used to support decisions making process. And especially decisions

go zapewnia, że przeprowadzane analizy multikryterialne nie będą obarczone błędami

which require identification of the investment risk levels estimated on the basis of inte-

oceny potencjału inwestycyjnego, tj. potencjału jednego z komponentów – czy to śro-

ractive data processing analysis. Therefore, the use of GIS in the management of design

dowiskowego, czy też uwarunkowań urbanistyczno-infrastrukturalnych. Konsekwencją

process is crucial in order to optimize costs and improve the decision making procedure

błędnych analiz przestrzennych określających potencjał inwestycyjny jest często spadek

itself within the framework of the particular investment. The GIS spatial analysis in the

zaufania do inwestora wśród lokalnej społeczności, a tym samym przyczyniają się one

initial phase of investment planning allows to identify areas with no potential for the

do występowania negatywnych czynników społecznych. Przytoczone powyżej przykłady

investment location, and thereby create the conditions to protect investors against unre-

dobrych praktyk w zakresie omówionych wytycznych prowadzenia prac projektowych

asonable costs related with not obtaining official recommendations at a further stage of

z wykorzystaniem analiz przestrzennych z użyciem technologii GIS wskazują zatem nie

investment. Nevertheless, within the framework of good practice of wind farms design

tylko na sposoby uniknięcia błędów i obniżenia ryzyka inwestycyjnego, ale w dużej mie-

in the initial stage there should be good understanding and knowledge about the nature

rze ukazują przydatność systemów GIS w przełożeniu na efektywność czasową prowa-

and limitations of data that will be used for design work. The attention must be focused

dzenia procesów inwestycyjnych. Wartością dodaną w ramach wykorzystania technolo-

specifically on such elements of the source data as: the scale at which studies were per-

gii GIS jest aspekt społeczny pozwalający na budowanie dobrego wizerunku i poparcia

formed, upgrade and release time of data, data resolution, performed cartographic repre-

dla danej inwestycji.

sentation and georeference system and fault tolerance of the input data.
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