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Artykuł - szczegóły

EN Transport and supplies systems on the example of thermal power plants

PL W gospodarce krajowej energetyka należy do strategicznych gałęzi przemysłu.
Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej jest warunkiem
funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw gospodarce narodowej. Energetyka
zasila wszelkie procesy w skali kraju i dlatego podstawową kwestią w
przypadku energii elektrycznej jest ciągłość i bezpieczeństwo jej dostaw do
finalnych odbiorców. Jednym z warunków ciągłego i niezakłóconego procesu
produkcji energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych jest sprawny system
transportu i zapasów.

EN The energy sector is one of the strategic industries in the national economy.
The article shows the role of the transport and supplies systems as the
element of the logistics system of the thermal power plants. Reliability and
continuity of electricity supply is a precondition for all companies. The central
issue in the case of energy is continuity and security of supplies to the nal
customers. The main problem of continuous and uninterrupted electricity
production process is an efficient transport and supply system.
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