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Kogeneracja – optymalizacja doboru technologii 
szansą rozwoju przedsiębiorstwa ciepłowniczego 

Cogeneration – optimizing selection of technology an opportunity  
for development of heating company

Krzysztof	figat

Dylematy przedsiębiorstw ciepłowniczych

Początek	drugiej	dekady	obecnego	stulecia	jest	okresem	wejścia	polskiego	ciepłownictwa	w	całkiem	nowe	warunki	funkcjonowa-
nia.	Dostosowanie	się	do	nich	może	warunkować	istnienie	wielu	firm	ciepłowniczych,	w	szczególności	tych	dla	których	podstawowym	
źródłem	są	kotłownie	z	wodnymi	kotłami	rusztowymi.	Dyskryminacja	węgla	jako	źródła	energii	może	doprowadzić	do	dekompozycji	
systemów	ciepłowniczych	i	upadku	wielu	firm	dostarczających	ciepło.	z	drugiej	strony	jest	szansą	na	to,	że	tak	diametralna	zmiana	
warunków	funkcjonowania	ciepłownictwa	będzie	dla	niego	bardzo	silnym	bodźcem	rozwojowym.

zagrożenia	dla	firmy	ciepłowniczej	płyną	z	kilku	źródeł.	Pierwsze	to	dyrektywa	o	emisjach	przemysłowych	iED,	która	w	dłuższym	
horyzoncie	czasowym	praktycznie	uniemożliwi	eksploatację	instalacji	węglowych	o	mocy	większej	niż	50	MW	i	kotłów	o	mocy	powyżej	
15	MW,	 liczonej	w	paliwie.	Całkowicie	 nieekonomiczne	będzie	 zabudowywanie	do	 kotłów	wodnych	 instalacji	 oczyszczania	 spalin	
spełniających	wymagania	dyrektywy.	Dotyczyć	to	będzie	ok.	200	firm	ciepłowniczych	z	mocami	instalacji	między	50	MW	a	200	MW.	
Dany	 jest	na	szczęście	okres	przejściowy	do	31-12-2022	r.,	w	którym	instalacje	oddane	do	eksploatacji	przed	27-11-2003	r.	będą	
podlegać	standardom	określonym	w	rozporządzeniu	z	kwietnia	2011	r.

Drugim	czynnikiem	zmieniającym	zasadniczo	warunki	funkcjonowania	ciepłownictwa	jest	tzw.	dyrektywa	EU	Ets,	która	rozszerza	
wspólnotowy	system	handlu	prawami	do	emisji	gazów	cieplarnianych.	od	2013	r.	nie	będzie	już	darmowych	przydziałów	limitów	
emisji	dwutlenku	węgla	w	pełnej	wysokości.	stopniowemu	zmniejszeniu	będą	ulegały	przydziały,	aż	do	2022	r.	od	kiedy	to	prawie	
całość	uprawnień	konieczna	będzie	do	zakupu	(dla	instalacji	powyżej	20	MW).	Biorąc	pod	uwagę	emisyjność	węgla	energetycznego	
należy	w	przyszłości	przewidzieć	zakup	ok.	2	Mg	Co2	na	każdą	tonę	spalonego	węgla.	zakładając	cenę	1	Mg	Co2	na	poziomie	
20	EUr	(prognozy	mówią	o	cenie	między	30	a	40	EUr),	to	wzrost	kosztów	pozyskania	paliwa	na	energię	nie	objętą	darmowymi	
przydziałami	wyniesie	ok.	160	zł/Mg	czyli	podniesie	cenę	węgla	o	ponad	50%	w	stosunku	do	cen	bieżących.	Poza	kosztami	zwią-
zanymi	z	zakupem	praw	do	emisji	dwutlenku	węgla,	już	od	przyszłego	roku	planowane	jest	wprowadzenie	podatku	akcyzowego	na	
węgiel.	Co	ciekawe	w	dotychczasowych	pracach	nad	tym	podatkiem	planuje	się	wykluczyć	z	niego	producentów	energii	elektrycznej	
i	gospodarstwa	domowe.	Nie	obejmie	on	na	razie	innych	paliw	kopalnych.	Propozycje	co	do	wysokości	tego	podatku	wynoszą	dla	
węgla	energetycznego	23	zł/Mg.	intencją	Ministerstwa	finansów	jest,	aby	zaczął	on	obowiązywać	od	2012	r.

Biorąc	pod	uwagę	powyższe	zagrożenia,	pewne	jest,	że	przedsiębiorstwa,	które	biernie	wejdą	w	nowe	warunki	funkcjonowania	
rynku	nie	utrzymają	się	na	nim	i	będą	musiały	zbankrutować.	Może	to	doprowadzić	do	poważnych	problemów	dla	samorządów,	na	
których	terenie	działają	takie	przedsiębiorstwa,	ponieważ	skutkiem	bierności	będzie	dekompozycja	systemu	ciepłowniczego	lub	jego	
całkowity	zanik,	a	co	za	tym	idzie	nawet	powrót	do		źródeł	ciepła	o	tzw.	niskiej	emisji.	Co	gorsze	obecna	sytuacja	finansowa	branży	
jest	zła	i	stojąc	u	progu	zmian	zasad	funkcjonowania	rynku	ciepła	niewiele	firm	ma	możliwości	finansowe,	aby	zapoczątkować	dosto-
sowanie	się	do	nowej	rzeczywistości.

Dzisiaj	zasadnicze	pytanie	brzmi:	w	jakim	kierunku	przekształcać	przedsiębiorstwo,	aby	mogło	nie	 tylko	przetrwać	w	nowych	
warunkach	ale	i	było	zdolne	do	rozwoju	z	korzyścią	dla	klientów	i	właściciela.	Najłatwiejsze	do	zidentyfikowania	są	dwie	dostoso-
wawcze	drogi.	Jedna	to	„kontrolowany”	demontaż	źródła	na	dwa	lub	nawet	trzy	mniejsze,	pozwalający	uniknąć	konsekwencji	dyrek-
tywy	 iED,	a	w	niektórych	przypadkach	 i	 dyrektyw	dot.	 emisji	 gazów	cieplarnianych.	 takie	działania	 są	możliwe	przy	 systemach	
między	50	a	100	MW	i	mają	już	dzisiaj	miejsce	o	czym	świadczy	fakt,	że	firmy	ciepłownicze	„reaktywują”	mniejsze	kotłownie	osie-
dlowe,	które	w	latach	90-tych	były	przyłą-
czane	do	sieci	ciepłowniczej	i	zamykane.	
Może	to	pomóc	przedsiębiorstwu	w	prze-
trwaniu,	 ale	 na	 pewno	 nie	 daje	 żadnej	
szansy	 na	 rozwój,	 dywersyfikację	 przy-
chodów	czy	poprawę	rentowności.

Druga	droga	to	budowa	układu	koge-
neracyjnego	na	bazie	systemu	ciepłowni-
czego.	 Wymaga	 ona	 podjęcia	 ryzyka	
technicznego	 i	 finansowego,	 skoordyno-
wania	wielu	aktywności	przedsiębiorstwa,	

Krzysztof	figat	–	Przedsiębiorstwo	Energetyczne	w	siedlcach	sp.	z	o.o.	stowarzyszenie	Niezależnych	Wytwórców	Energii	skojarzonej

Tabela 1. Standardy emisyjne ze spalania węgla. Źródło: Projekt rozporządzenia w sprawie 
standardów emisyjnych

	

Przedział	mocy	źródła

50..100	MW 100..300	MW

iED	(od	01-01-2016) aktualny iED	(od	01-01-2016) aktualny

so2 mg/Nm3 400 1500 250 1500

Nox mg/Nm3 300 600	(400) 200 600	(400)

Pył mg/Nm3 30 100 25 100
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aby	 w	 efekcie	 finalnym	 poza	 bezpiecz-
nym	funkcjonowaniem	na	rynku	możliwy	
był	 dalszy	 rozwój	 zarówno	 w	 obszarze	
systemu	przesyłu	jak	i	źródła	ciepła.	ana-
lizując	 dane	 dot.	 przedsiębiorstw	 cie-
płowniczych	 (infomacja	 techniczno-eko-
nomiczna	 igCP)	 widać	 niezbicie,	 że	 te	
firmy	które	w	ciągu	ostatnich	dziesięciu	lat	
„odważyły”	 się	 na	 uruchomienie	 źródeł	
kogeneracyjnych	 są	 dzisiaj	 w	 dużo	 lep-
szej	 sytuacji	 zarówno	 finansowej	 jak	
i	 technicznej	 (lepiej	 dostosowane	 do	
nowych	 warunków	 rynku).	 zdobyte	

doświadczenie	ułatwia	 im	podejmowanie	
dalszych	decyzji	rozwojowych.

Kogeneracja, ale jaka?

Budowa	 instalacji	 kogeneracyjnej	 na	
bazie	systemu	ciepłowniczego	jest	natural-
nym	 etapem	 rozwoju	 przedsiębiorstwa	
ciepłowniczego.	 zalety	 kogeneracji	 są	
łatwe	do	zidentyfikowania	zarówno	w	skali	
mikro	 jak	 i	 makroekonomicznej.	 Należą	
do	nich:
l	 lepsze	wykorzystanie	energii	pierwotnej;
l	 mniejsza	 emisja	 zanieczyszczeń	 ze	

źródła;
l	 niższe	koszty	zewnętrzne;
l	 dłuższy	 czas	 korzystania	 z	 paliw	

kopalnych;
l	 generacja	rozproszona	–	unikanie	roz-

budowy	sieci	przesyłowych;
l	 inwestycje	w	małych	i	średnich	miastach;
l	 szansa	 na	 szybkie	 zwiększenie	 mocy	

wytwórczych	 w	 KsE	 –	 (możliwość	
zabudowy	 kilku	 tysięcy	 MW	 mocy	
elektrycznej	 w	 pełnej	 kogeneracji	 na	
istniejących	 systemach	ciepłowniczych	
–	 alternatywa	 dla	 budowy	 nowych	
bloków	kondensacyjnych);

l	 obowiązek	przyłączania	się	budynków	
do	sieci	ciepłowniczych	zasilanych	ze	
źródeł	 kogeneracyjnych,	 gdzie	 75%	
ciepła	 pochodzi	 z	 wysokosprawnej	
kogeneracji;

l	 dywersyfikacja	 przychodów	 przedsię-
biorstwa	 ciepłowniczego	 i	 szansa	 na	
poprawę	wyników	finansowych;	

Najważniejszą	zaletą	wytwarzania	skojarzonego	ciepła	i	energii	elektrycznej	jest	oszczędność	energii	pierwotnej,	która	warunkuje	sens	
budowy	źródeł	kogeneracyjnych.	im	większe	są	możliwości	oszczędzania	tej	energii	tym	bardziej	zasadne	jest	budowanie	źródła	kogene-
racyjnego.	Najlepsze	efekty	daje	produkcja	energii	 elektrycznej	 ze	źródła	o	wysokosprawnej	 kogeneracji	 tzn.	 takiej, która	zapewnia	
oszczędność	energii	pierwotnej	w	porównaniu	z	wytwarzaniem	rozdzielonym	(o	referencyjnych	sprawnościach)	nie	mniej	niż	10	%.	Dla	
przykładu	oszczędności	paliwa	przy	produkcji	energii	elektrycznej	i	ciepła	w	prostym	bloku	składającym	się	z	rusztowego	kotła	parowego	
i	 turbiny	parowej	w	porównaniu	z	wytwarzaniem	rozdzielonym	w	ciepłowni	z	wodnymi	kotłami	i	elektrowni	kondensacyjnej	opalanej	
węglem	wynoszą	ok.	20%.	gdy	porównamy	to	wytwarzanie	rozdzielone	do	wytwarzania	w	bloku	gazowo-parowym	to	oszczędności	
sięgają	30%	energii	pierwotnej.	Mechanizm	uzyskiwania	oszczędności	energii	przedstawiają	rysunki	2	dla	typowej	kogeneracji	opartej	na	
węglu	kamiennym	i	3	dla	posiadającej	wyższe	wskaźniki	oszczędności	energii	pierwotnej	kogeneracji	gazowej.	

Decydując	się	na	wprowadzenie	kogeneracji	jako	źródła	ciepła	mamy	do	wyboru	szeroki	zakres	technologii,	które	można	dopasować	
do	każdego	systemu	ciepłowniczego	Do	najczęściej	stosowanych	należą:
l	 turbina	parowa	(przeciwprężna	lub	upustowo-kondensacyjna)	zasilana	parą	wytwarzaną	w	kotle	opalanym	węglem	i/lub	bioma-

są	(typowa	sprawność	elektryczna	ηe:	20-30%),
l	 układ	gazowo-parowy	(turbina	gazowa	w	układzie	kombinowanym	z	odzyskiem	ciepła)	(ηe:35-52%),

Rys. 1 
Przydział darmo-
wych uprawnień dla 
ciepła – dla staty-
stycznej instalacji 
ciepłowniczej 
w warunkach pol-
skich z uwzględnie-
niem przydziału dla 
gospodarstw domo-
wych (l.upr./GJ)

Rys. 3. 
Mechanizm uzyskiwanej w kogeneracji gazowej oszczędności paliwa

Rys. 2. 
Mechanizm uzyskiwanej w kogeneracji oszczędności paliwa
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l	 turbina	gazowa	z	kotłem	odzyskowym	

(ηe	:	28-39%),
l	 silnik	 spalinowy	 (tłokowy,	 stirlinga)	

(ηe:	35-45%).

Blok z turbiną parową

Dobierając	 układ	 kogeneracyjny	
zawsze	 należy	 jako	 podstawę	 doboru	
przyjąć	uporządkowany	wykres	mocy	sys-
temu	ciepłowniczego.	W	przypadku	zabu-
dowy	 bloku	 parowego	 (kocioł	 parowy	 +	
turbina	 parowa)	 przy	 kotłowni	 wodnej,	
najczęściej	 mamy	 do	 czynienia	 z	 takim	
doborem,	aby	w	okresie	 letnim	pracował	
on	z	minimum	technologicznym,	a	w	sezo-
nie	zimowym	jak	najlepiej	pokrywał	pod-
stawę	obciążenia.	schemat	 takiego	bloku	
oraz	 pokrycie	 nim	 obciążeń	 cieplnych	
przedstawiają	rysunki	4	i	5.	

Jest	 to	 rozwiązanie	najefektywniejsze	
ekonomicznie,	 biorąc	 pod	 uwagę	 czas	
i	 parametry	 pracy	 turbiny	 parowej.	
zapewnia	 maksymalny	 czas	 pracy	
i	pozwala	na	dobór	turbiny	z	pogorszoną	
próżnią	i	dość	niską	temperaturą	pary	na	
wylocie	(od	78°C).	ale	w	kontekście	zmian	
jakie	 czekają	 ciepłownictwo	 w	 najbliż-
szych	latach,	w	dalszym	ciągu	niezbędna	
jest	przez	6	miesięcy	praca	kotłów	wod-
nych,	 a	 obserwowany	 spadek	 zapotrze-
bowania	na	 ciepło	w	 lecie	może	dopro-
wadzić	do	konieczności	zamknięcia	bloku	
w	 miesiącach	 letnich.	 taki	 układ	 nie	
zapewnia	 spełnienia	 dyrektyw	 iED,	 nie	
oddala	zagrożeń	związanych	z	koniecz-
nością	 zakupu	 limitów	 emisji	 dwutlenku	
węgla	i	może	być	traktowany	jako	pierw-
szy	etap	rozwoju	kogeneracji	w	przedsię-
biorstwie.	Podejmując	decyzje	inwestycyj-
ne	 te	 czynniki	 powinny	 być	 wzięte	 pod	
uwagę.	Wydaje	się	więc	zasadnym	dobór	urządzeń	oddzielnych,	dedykowanych	na	potrzeby	sezonu	letniego,	który	brałby	pod	
uwagę	możliwy	spadek	zapotrzebowania	na	ciepłą	wodę.	Jednostki	kogeneracyjne	powinny	pozostawiać	pokrycie	obciążeń	przez	
kotły	wodne	w	jak	najkrótszym	okresie	sezonu	grzewczego.	Najlepiej	by	było	gdyby	potrzebna	do	pracy	moc	kotłów	wodnych	nie	
przekraczała	50	MW.	Na	rysunku	6	przedstawiony	jest	przykładowy	schemat	takiej	jednostki	bazującej	na	turbinie	parowej	upu-
stowo-przeciwprężnej.	reżim	pracy	takiego	bloku	pozwala	zoptymalizować	sprawność	elektryczną	dla	każdych	warunków	pracy	
sieci	ciepłowniczej.	rysunek	7	obrazuje	pokrycie	obciążeń	cieplnych	przez	zoptymalizowany	układ	kogeneracyjny.	Widać,	że	praca	
kotłów	wodnych	nie	przekracza	1500	h	rocznie	i	możliwe	byłoby	obniżenie	ich	koniecznej	mocy	w	paliwie	poniżej	50	MW.	skut-
kuje	to	koniecznością	budowania	kosztownych	instalacji	oczyszczania	spalin	wyłącznie	dla	bloku	kogeneracyjnego.

Blok	z	turbiną	parową	jest	dobrym	rozwiązaniem	kogeneracyjnym	przy	konwersji	kotłowni	wodnej	na	kotłownię	parową.	Pozwala	
wykorzystać	urządzenia	gospodarki	węglowej	i	nie	nastręczy	problemów	eksploatacyjnych	obsłudze	kotłowni.	Charakteryzuje	się	dużą	
elastycznością	obciążeń	cieplnych	(możliwa	praca	bloku	w	okresie	letnim	jak	i	w	podstawie	obciążeń	zimowych).	osiągi	bloku	są	prawie	
niezależne	od	temperatury	zewnętrznej	i	ciśnienia	atmosferycznego.	rodzaj	paliwa	zależny	jest	tylko	od	parametrów	kotła.	Może	to	być	
węgiel	lub	biomasa.	turbina	parowa	jest	urządzeniem,	które	ma	długi	czas	pracy	do	remontu	głównego,	a	remonty	oferowane	są	przez	
wiele	podmiotów.	Blok	taki	posiada	jednak	dwie	istotne	wady.	Charakteryzuje	się	niską	sprawnością	elektryczną	(ok.	20%)	ze	względu	na	
pracę	na	system	ciepłowniczy	i	prosty	układ	parowy	oraz	wysokimi	kosztami	inwestycyjnymi	(od	6	do	10	mln	zł/MW).	Dla	pokrycia	
obciążeń	letnich	najlepsze	wydają	się	urządzenia	bazujące	na	gazie	ziemnym.	ze	względu	na	niewielkie	zmiany	obciążeń	mogą	one	
maksymalnie	wykorzystać	moc	zamówioną	co	optymalizuje	koszt	paliwa	W	zależności	od	wielkości	zapotrzebowania	na	ciepło	może	to	
być	silnik	lub	turbina	gazowa.

Blok z turbiną gazową

Podejmując	decyzję	o	budowie	jednostki	kogeneracyjnej	na	bazie	turbiny	gazowej,	należy	jako	punkt	wyjścia	przyjąć	charakte-

Rys. 4. 
Schemat bloku kogeneracyj-
nego z turbiną parową 
o mocy 7,35 MW. Źródło: PEC 
Suwałki

Rys. 5. 
Pokrycie obciążeń 
cieplnych systemu 
ciepłowniczego 
w Suwałkach. 
Źródło: PEC 
Suwałki
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rystykę	 obciążenia	 sieci	 ciepłowniczej	
w	 postaci	 uporządkowanego	 wykresu	
obciążeń.	 Jej	 skala	 i	 możliwości	 produk-
cyjne	 powinny,	 poza	 maksymalizacją	
wykorzystania	 mocy,	 podobnie	 jak	 przy	
zabudowie	 bloku	 parowego,	 zapewniać	
stabilne	 funkcjonowanie	 przedsiębiorstwa	
w	 zmieniających	 się	 warunkach	 funkcjo-
nowania	 ciepłownictwa.	gaz	ziemny	 jest	
paliwem,	 którego	 stosowanie	 zapewnia	
spełnienie	 wymagań	 dyrektywy	 iED	 oraz	
obniża	 emisyjność	 dwutlenku	 węgla	
w	 porównaniu	 z	 technikami	 węglowymi.	
Emisyjność	Co2	dla	węgla	wynosi	96	Mg/
tJ	a	gazu	ziemnego	tylko	54	Mg/tJ.	Mimo	
to,	 dotychczasowe	 zastosowania	 turbin	
gazowych	w	obiektach	ciepłowniczych	nie	
należących	 do	 energetyki	 zawodowej	
ograniczały	 się	 do	 zabudowy	 urządzeń	
pokrywających	 letnią	 podstawę	 obciąże-
nia.	są	to	typowe	urządzenia	powiązane	
z	kotłem	wodnym	w	układzie	prostym.	

Na	 rysunku	 8	 przedstawiony	 został	
typowy	 układ	 turbiny	 gazowej	 z	 kotłem	
wodnym	w	układzie	prostym.	tak	dobiera-
ne	urządzenia	pokrywają	stosunkowo	nie-
wielkie	zapotrzebowania	cieplne	systemu.	
Na	 rysunku	 9	 pokazany	 został	 stopień	
pokrycia	 zapotrzebowania	 na	 ciepło	
przez	 dwie	 turbiny	 gazowe	 taurus	 t-70	
o	mocy	7,3	MWe	z	kotłami	odzyknicowymi	o	mocy	11,2	MWt	każdy,	zainstalowane	w	Przedsiębiorstwie	Energetycznym	w	siedlcach.	
sprawność	elektryczna	turbin	wynosi	ok.	33%,	a	całkowita	elektrociepłowni	ok.	86%	.Urządzenia	te	doskonale	sprawdzają	się	przy	
współpracy	z	systemem	ciepłowniczym,	mają	wysoką	dyspozycyjność,	a	ich	eksploatacja	dała	pozytywne	efekty	ekonomiczne.	

Jednak	biorąc	pod	uwagę	dyrektywę	iED,	ograniczenie	przydziału	darmowych	emisji	dwutlenku	węgla	i	wprowadzenie	podatku	
akcyzowego	na	węgiel,	Przedsiębiorstwo	nie	jest	przygotowane	na	nowe	warunki	funkcjonowania	rynku	ciepła.	aby	sprostać	nad-
chodzącym	 zmianom	 podjęto	 decyzję	 o	 budowie	 bloku	 gazowo-parowego,	 którego	 moc	 cieplna	 będzie	 podstawą	 obciążenia	
sezonu	grzewczego.	Nowa	elektrociepłownia	składać	się	będzie	z	dwóch	turbin	gazowych	tytan	t-130	o	mocy	13,6	MWe	każda	
i	turbiny	parowej	upustowo	kondensacyjnej	o	mocy	9,5	MWe.	turbiny	gazowe	sprzężone	będą	z	kotłami	parowymi	o	wydajności	
17	t/h	pary	z	członem	wodnym.	Pracę	turbiny	parowej	planuje	się	w	reżimie	przeciwprężnym	z	możliwością	dochładzania	wody	
sieciowej	przed	skraplaczem.	Moc	cieplna	elektrociepłowni	wyniesie	36	MW,	sprawność	elektryczna	41%,	a	całkowita	83%.	Na	
rysunku	10	przedstawiony	jest	schemat	bloku	gazowo	parowego	z	turbiną	upustowo-kondensacyjną,	obrazujący	zasadę	działania	
budowanej	elektrociepłowni	w	siedlcach.

Dla	 tak	 skonfigurowanego	 źródła	 energii,	 dotychczas	 zainstalowane	 turbiny	 będą	 stanowiły	 podstawę	 dla	 obciążeń	 letnich,	

Rys. 7. 
Zoptymalizowane 
pokrycie obciążeń 
cieplnych

Rys. 9. 
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez elektrociepłownię w Siedlcach. Źródło: PE w Siedlcach

Rys. 6. 
Schemat bloku kogeneracyjnego z turbiną 
upustowo przeciwprężną

Rys. 8. 
Schemat układu kogeneracyjnego z turbiną 
gazową w układzie prostym. Źródło: J. Paska 
Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej 
i ciepła 
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a	 w	 sezonie	 zimowym	 będą	 pracowały	
jako	moce	podszczytowe.	Poza	 tym,	 jed-
nym	z	 celów	 rozbudowy	kogeneracji	 jest	
ograniczenie	niezbędnej	mocy	w	kotłowni	
wodnej	poniżej	50	MW	liczonych	w	pali-
wie	 czyli	 do	 ok.	 45	 MW	 dyspozycyjnej	
mocy	 cieplnej.	 zoptymalizowany	 rozkład	
pokrycia	 zapotrzebowania	 na	 ciepło	
w	systemie	miasta	siedlce	po	wybudowa-
niu	bloku	gazowo-parowego	przedstawia	
rysunek	11.

tak	 skonfigurowane	 źródło	 ciepła,	
wyposażone	w	turbiny	gazowe	do	pracy	
letniej	 i	podszczytowej,	blok	gazowo-pa-
rowy	 jako	 podstawowe	 źródło	 ciepła	
i	 szczytowe	 kotły	wodne,	 spełnia	wyma-
gania	 dyrektywy	 iED.	 skala	 produkcji	
energii	elektrycznej	powoduje,	że	koniecz-
ność	 zakupu	 dwutlenku	 węgla	 nie	 przy-
czyni	 się	 do	 podniesienia	 cen	 ciepła	
powyżej	poziomu	akceptowalnego	przez	
rynek.	

Decydując	się	na	turbiny	gazowe	jako	
główne	urządzenia	kogeneracyjne,	należy	
brać	 pod	 uwagę	 ich	 charakterystyczne	
cechy	eksploatacyjne:
l	 wysoka	dyspozycyjność,
l	 niskie	koszty	eksploatacyjne	do	remon-

tu	głównego,
l	 niewielkie	 obniżenie	 sprawności	 do	

remontu	głównego,
l	 łatwość	 odbioru	 ciepła	 przy	 dowol-

nych	parametrach	nośnika	ciepła,
l	 dobra	współpraca	ze	źródłem	węglo-

wym,
l	 sprawność	 elektryczna	 w	 układzie	

prostym	 zbliżona	 do	 silników	 tłoko-
wych,

l	 długi	 okres	 eksploatacji	 urządzeń	
głównych,

l	 stosunkowo	duża	zależność	sprawno-
ści	elektrycznej	od	temperatury	i	ciśnie-
nia	atm,

l	 niewielka	 elastyczność	 obciążenia	
cieplnego	 ze	 względu	 na	 sprawność	
elektryczną,

l	 niskosprawne	układy	poniżej	4MWe,
l	 kosztowny	serwis	producenta,
l	 remont	główny	dostępny	 tylko	u	pro-

ducenta	 urządzeń	 (przy	 mocach	 do	
50	MW),

l	 konieczność	 doprowadzenia	 gazu	
o	wysokim	ciśnieniu	(pow.	2	MPa).

Silniki tłokowe

silniki	 tłokowe	coraz	powszechniej	są	stosowane	jako	źródła	kogeneracyjne.	rozwój	tej	 technologii	spowodował	jej	powszechną	
dostępność	i	szeroki	zakres	oferowanych	mocy	(od	50	kWe	do	5	MWe).	W	testach	są	nawet	silniki	przystosowane	do	spalania	gazu	
ziemnego	o	mocach	przekraczających	10	MWe.	Praktyka	 jednak	wskazuje,	że	sprawdzone	układy	z	pozytywnymi	 referencjami	nie	
przekraczają	5	MWe.	Konkurujące	w	tym	zakresie	mocy	turbiny	gazowe	mają	niskie	sprawności	elektryczne	(poniżej	30%),	co	daje	
zdecydowaną	przewagę	silnikom	tłokowym.	W	systemach	ciepłowniczych,	dla	których	zapotrzebowanie	letnie	nie	przekracza	5	MWt	
silnik	tłokowy	jest	najlepszym	rozwiązaniem	kogeneracyjnym.	temperatura	wody	sieciowej	w	okresie	letnim	z	reguły	nie	przekracza	80oC,	
dzięki	czemu	odzysk	ciepła	z	silnika	będzie	maksymalny.	osiągane	sprawności	elektryczne	w	najnowszych	jednostkach	przekraczają	

Rys. 11. 
Zoptymalizowane dopasowanie źródeł ciepła po rozbudowie elektrociepłowni w Siedlcach. 
Źródło: PE w Siedlcach

Rys. 10. 
Schemat bloku gazowo-parowego z turbiną 
upustowo-kondensacyjną. Żródło: J. Paska 
Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej 
i ciepła

Rys. 12. 
Schemat odzysku ciepła z silnika tłokowego. 
Źródło: Wartsila NSD
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40%,	a	całkowite	osiągają	nawet	87%.	Wadą	układów	silnikowych	jest	zróżnicowany	odzysk	ciepła.	Pochodzi	ono	aż	z	trzech	źródeł:	
spalin,	chłodzenia	bloku	silnika	i	z	chłodnicy	oleju.	Wysokotemperaturowe	jest	tylko	ciepło	ze	spalin	(400oC-600oC),	ciepło	z	chłodzenia	
bloku	silnika	nie	przekracza	95oC,	a	z	chłodzenia	oleju	85oC.	rysunek	12	przedstawia	wyprowadzenie	ciepła	z	silnika	tłokowego.

Decydując	się	na	silnikowe	układy	kogeneracyjne	należy	wziąć	pod	uwagę	ich	cechy	eksploatacyjne:	
l	 ograniczona	elastyczność	obciążeń	cieplnych	(nie	zaleca	się	pracy	poniżej	50%	mocy	znamionowej	silnika;
l	 osiągi	bloku	prawie	niezależne	od	temp.	zewnętrznej	i	ciśnienia	atm.;
l	 możliwość	zasilania	gazem	wysokometanowym	jak	i	biogazem	o	zawartości	metanu	od	40%;
l	 wysoka	sprawność	elektryczna	–	35%	–	45%,	także	dla	małych	układów	poniżej	1	MW;
l	 wysokie	koszty	eksploatacyjne	w	porównaniu	z	konkurencyjnymi	technologiami;
l	 dostępność	części	zamiennych	praktycznie	tylko	u	dostawcy	urządzeń;
l	 niższa	dyspozycyjność	w	stosunku	do	konkurencyjnych	technologii	(zalecane	układy	wielomaszynowe).

Wnioski

implementacja	technik	kogeneracyjnych	do	wodnych	systemów	ciepłowniczych,	w	perspektywie	zmian	jakie	czekają	ciepłownictwo	
w	Polsce,	 jest	 jedynym	działaniem,	które	pozwala	dostosować	się	do	nich	 i	daje	szansę	na	rozwój.	aby	osiągnąć	najlepszy	efekt	
takiego	działania,	przy	projektowaniu	jednostki	kogeneracyjnej	należy	jak	najpełniej	wykorzystać	system	ciepłowniczy	do	produkcji	
energii	elektrycznej.	Pozwoli	to	wprowadzić	energię	elektryczną	jako	wiodący	produkt	przedsiębiorstwa.

technologia	kogeneracyjna	powinna	być	dobierana	do	każdego	systemu	 indywidualnie,	w	zależności	od	dostępności	paliwa,	
obciążeń	cieplnych	i	parametrów	technicznych	systemu	ciepłowniczego.	omówione	wyżej	i	dostępne	na	rynku	techniki	kogeneracyjne	
możliwe	są	do	zastosowania	w	każdym	systemie	ciepłowniczym	bez	względu	na	charakterystyki	temperaturowe.	Wskazane	jest	roz-
ważenie	możliwości	zastosowania	jako	paliwa	dodatkowego	biomasy	lub	biogazu	z	biogazowni	rolniczej.

Warte	 rozważenia	 jest	 także	wybudowanie	w	 sąsiedztwie	 systemu	ciepłowniczego	w	porozumieniu	z	 lokalnym	 samorządem,	
zakładu	 termicznej	 obróbki	 odpadów.	 Dostępne	 technologie	 pozwalają	 w	 sposób	 ekonomiczny	 spalać	 odpady	 w	 instalacjach	
o	wydajności	od	10Mg/h.	Ciepło	z	takiej	spalarni	mogłoby	być	źródłem	dla	podstawy	obciążenia	systemu.

We	 wszystkich	 pracach	 studialnych	 dotyczących	 instalacji	 kogeneracyjnych	 przy	 systemach	 ciepłowniczych	 należy	 brać	 pod	
uwagę	możliwość	funkcjonowania	przedsiębiorstwa	po	wejściu	w	życie	przepisów	dotyczących	emisji	przemysłowych	i	handlu	Co2.

Po	wybraniu	odpowiedniej	skali	i	techniki	kogeneracyjnej,	największym	problemem	będzie	sfinansowanie	projektu.	ze	względu	
na	ogromne	potrzeby	finansowe	firm	ciepłowniczych	i	jednocześnie	ich	niską	rentowność	potrzebne	będzie	wsparcie	funduszy	ekolo-
gicznych	na	dużą	skalę.	Wysoka	kapitałochłonność	inwestycji	energetycznych	wymaga,	aby	głównym	źródłem	ich	finansowania	były	
niskooprocentowane	długoterminowe	pożyczki	o	okresie	spłaty	nawet	do	20	lat.	
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