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Wstęp 

 

Produkcję ciepła użytkowego można realizować w źródłach rozproszonych  

lub ciepłowniach/elektrociepłowniach systemowych. W przypadku produkcji 

ciepła  w systemie scentralizowanym należy jednak rozróżnić produkcję ciepła 

w skojarzeniu i poza skojarzeniem. Problem optymalizacji produkcji ciepła ma 

istotne znaczenie dla pracy ciepłowni/elektrociepłowni systemowych.  

 

Rozważania można podzielić na dwie grupy:  

 

 optymalizację obciążania urządzeń w obrębie jednej jednostki 

(elektrociepłowni); 

 optymalizację obszarów zasilania dla sieci ciepłowniczych 

zasilanych z wielu ciepłowni/elektrociepłowni systemowych. 

 

W obu przypadkach optymalizacja sprowadza się w dużej mierze do 

maksymalizacji produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu, przy czym w 

przypadku kilku jednostek o zmiennych obszarach zasilania oprócz aspektów 

związanych z efektywnością pracy poszczególnych urządzeń dla zmiennych 

obciążeń należy dodatkowo rozważyć hydraulikę i straty ciepła związane z 

pracą sieci ciepłowniczej.  

 

Ponadto sytuacja komplikuje się, gdy w elektrociepłowni oprócz wody 

sieciowej produkuje się parę technologiczną – na jednym lub kilku poziomach 

ciśnienia. Ponieważ produkcja ciepła w wodzie sieciowej lub parze 

technologicznej często odbywa się na kilku urządzeniach jednocześnie, a para 

kierowana do sieci ciepłowniczej charakteryzuje się różnym stopniem 

przepracowania w turbinach, sposób obciążania poszczególnych turbozespołów 

i ich upustów ma istotny wpływ na produkcję energii elektrycznej w 

skojarzeniu, a w konsekwencji na efektywność produkcji ciepła użytkowego.  

Obecnie to służby elektrociepłowni/przedsiębiorstw obsługujących sieci 

ciepłownicze decydują zazwyczaj o rozdziale obciążeń na poszczególne 



 

urządzenia wytwórcze na podstawie własnego doświadczenia i bardzo 

uproszczonych wytycznych. Należy podkreślić, że taki rozdział obciążeń jest 

bardzo daleki od optymalnego, gdyż obsługa nie jest w stanie na bieżąco 

uwzględnić wszystkich czynników decydujących o efektywności produkcji 

ciepła użytkowego. Stąd opracowanie wytycznych, algorytmów i ostatecznie 

budowa oprogramowania wspierającego służby elektrociepłowni w zakresie 

optymalizacji produkcji ciepła użytkowego może pozwolić na znaczącą 

poprawę efektywności pracy elektrociepłowni. 

 

W niniejszym artykule omówiono aspekty związane z optymalizacją pracy 

elektrociepłowni, a w szczególności kwestie opracowania wytycznych, 

algorytmów i systemów informatycznych wspierających wytwarzanie ciepła i 

energii elektrycznej w skojarzeniu. 

 

Potencjał optymalizacji wytwarzania ciepła użytkowego 

 

W artykule nie rozpatruje się optymalizacji produkcji ciepła użytkowego 

poprzez zmianę układu technologicznego, a jedynie poprzez optymalizację 

obciążeń poszczególnych urządzeń wytwórczych. Ponadto skupiono się na 

wytwarzaniu ciepła użytkowego w elektrociepłowniach, a nie ciepłowniach, 

tzn. rozpatruje się układy, w których jedynie szczytowe zapotrzebowanie na 

ciepło jest wytwarzane poza skojarzeniem. 

 

Przy wyznaczaniu wskaźników energetycznych i ekonomicznych produkcji 

ciepła użytkowego najbardziej wiarygodne wyniki daje metoda elektrowni 

równoważnej. Zgodnie z ideą tej metody jednostkowe zużycie energii 

chemicznej paliwa na produkcję ciepła jest tym mniejsze im większa jest 

produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu. Możliwości zwiększenia 

produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu przy danym zapotrzebowaniu na 

ciepło zależą od urządzeń zaspokajających to zapotrzebowanie. Najmniejszy 

potencjał zmniejszenia energochłonności produkcji ciepła występuje, gdy 

większość ciepła użytkowego jest wytwarzana w turbozespołach upustowo-

kondensacyjnych oraz w przypadku, gdy na sieć ciepłowniczą pracuje głównie 

tylko jeden turbozespół. Największy potencjał zmniejszenia energochłonności 

produkcji ciepła użytkowego występuje natomiast w układach, w których 

produkuje się równocześnie ciepło użytkowe w wodzie grzewczej i parze 

technologicznej na kliku turbozespołach przeciwprężnych. 

 

Poniżej zostaną omówione dwa przypadki, w których istnieje duży potencjał 

zmniejszenia energochłonności produkcji ciepła użytkowego. W artykule 



 

posłużono się bardzo uproszczonymi przykładami. Celem było bowiem 

pokazanie możliwości poprawy efektywności produkcji ciepła użytkowego, a 

nie rozpatrywanie konkretnego problemu. 

 

Testowanie systemów informatycznych wspierających wytwarzanie ciepła i 

energii elektrycznej w skojarzeniu oraz analiza charakterystyk sprawności 

poszczególnych części turbin wykazały, że przy optymalizacji pracy 

elektrociepłowni istotnym elementem jest minimalizacja strat na zaworach 

przed częściami WP i SP turbin. 

 

Należy podkreślić, że średni stopień otwarcia zaworów przed częścią WP 

turbiny zależy od zapotrzebowania na parę świeżą i ilości pracujących 

jednocześnie turbin. Dlatego też obsługa ma bardzo ograniczony wpływ na 

minimalizację strat na zaworach przed częścią WP turbiny. Wpływ ten 

ogranicza się do pracy z minimalną dla danego zapotrzebowania na ciepło 

użytkowe liczbą turbin. Niestety dobowa zmienność zapotrzebowania na ciepło 

powoduje, że praca mniejszą ilością turbin wiąże się zwykle z okresową pracą 

szczytowych wymienników ciepła zasilanych parą ze stacji redukcyjno-

schładzającej. Należy także podkreślić, że straty rozruchowe turbin są trudne do 

oszacowania. Koszty rozruchów wynikają bowiem głównie z ograniczenia 

żywotności turbin przy ich uruchamianiu i odstawianiu. Dlatego optymalizację 

liczby pracujących turbin najlepiej przeprowadzić dla okresu przynajmniej 

kilku dni.  

 

Typowa charakterystyka wskaźnika skojarzenia ze zmianą produkcji ciepła  

w wymiennikach zasilanych parą z wylotu turbozespołu (na podstawie 

rzeczywistych pomiarów) ma kształt przedstawiony na rysunku 1. 

 



 

 
 
Rys. 1. Typowa charakterystyka zależności wskaźnika skojarzenia dla ciepła wytwarzanego w 

wymiennikach ciepła zasilanych parą z wylotu turbiny 

 

 

 
 
Rys. 2. Rozpatrywane profile zapotrzebowania na ciepło 
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W artykule rozpatrzono pracę trzech turbin opisanych charakterystyką 

pokazaną na rysunku 3 przy profilach zapotrzebowania na ciepło 

zdefiniowanych na rysunku 2. 

 

Linią czarną na rysunku 2 zaznaczono możliwości produkcyjne ciepła w 

skojarzeniu dla dwóch turbozespołów. Obliczenia produkcji energii 

elektrycznej w skojarzeniu przeprowadzono przy założeniu uproszczającym, że 

nie ma poborów pary z upustów turbin do technologii oraz na potrzeby własne. 

Rozpatrzono dwa układy pracy elektrociepłowni: dla dwóch (trójkąty – linia 

przerwana) i trzech (romby – linia ciągła) pracujących jednocześnie 

turbozespołów. 

 

 

 
 
Rys. 3. Wyniki obliczeń produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu (kolory linii odpowiadają 

rozpatrywanym profilom zapotrzebowania na ciepło z rysunku 2) 

 

 

Jak widać na rysunku 3 optymalizacja liczby turbin może mieć istotny wpływ 

na efektywność produkcji ciepła użytkowego. W analizowanym przypadku przy 

mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło opłaca się pracować mniejszą liczbą 

turbin, nawet kosztem okresowej pracy wymienników szczytowych zasilanych 

parą świeżą poprzez stacje redukcyjno-schładzające. Chociaż przez ponad 60% 

doby zapotrzebowanie na ciepło przekraczało możliwości produkcyjne dwóch 

turbozespołów o średnio 10%, produkcja energii elektrycznej dla dwóch 

turbozespołów była większa o 48 MWh/dobę (około 2%) niż przy pracy trzech 

turbozespołów.  
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Należy podkreślić, że możliwość optymalizacji liczby pracujących 

turbozespołów istnieje tylko przy kolektorowej pracy elektrociepłowni (od 

strony pary świeżej), tzn. gdy praca kotłów parowych nie jest ściśle uzależniona 

od pracy turbozespołów. Kolejnym ograniczeniem jest istnienie wymienników 

szczytowych, które można zasilić parą świeżą poprzez stacje redukcyjno-

schładzające. W związku z wysokimi kosztami uruchamiania kotłów wodnych 

nie są one alternatywą przy optymalizacji liczby pracujących turbin. 

 

Innym sposobem zwiększenia efektywności produkcji ciepła użytkowego jest 

optymalizacja poboru pary technologicznej i otwarcia zaworów przed częścią 

SP/NP turbiny. W artykule rozpatrzono produkcję ciepła użytkowego w parze 

technologicznej i wodzie grzewczej z dwóch turbin w układzie 

technologicznym pokazanym na rysunku 4. W pierwszym przypadku założono, 

że całość pary technologicznej pobierana jest z jednego turbozespołu, a w 

drugim zaś, że z każdego turbozespołu pobierane jest po połowie potrzebnej 

pary. Przyjęto także, iż turbiny pracują z obciążeniem wymienników 

ciepłowniczych na poziomie 70% obciążenia nominalnego, a przy braku poboru 

pary technologicznej zawory przed częścią SP/NP turbiny mogą być całkowicie 

otwarte. 

 

Obliczenia przeprowadzono dla poboru pary technologicznej na poziomie 10 t/h 

i mocy cieplnej 160 MWt. Pobór pary technologicznej w ilości 10 t/h tylko z 

jednego turbozespołu w stosunku do poboru pary z obu turbozespołów po około 

5 t/h przełożył się na wzrost mocy elektrycznej o 3,6 MW, tj. 5,3%. Dalsza 

optymalizacja polegająca na obciążeniu wymienników ciepłowniczych 

turbozespołu, z którego pobieramy parę technologiczną na 100% obciążenia 

nominalnego, daje dodatkowy wzrost mocy elektrycznej o 3,0 MW, tj. 4,0%. 

Zwiększenie obciążenia wymienników ciepłowniczych turbozespołu, który 

zasila kolektor pary technologicznej, kosztem obciążenia wymienników 

ciepłowniczych turbozespołu, który tych wymienników nie zasila, powoduje, że 

oba turbozespoły mogą pracować z całkowicie otwartymi zaworami przed 

częścią SP/NP. Sumarycznie przez niewłaściwy rozdział obciążeń w 

rozpatrywanym przypadku można stracić aż 6,6 MW, tj. 9,3%.  

 



 

 
 
Rys. 4. Schemat rozpatrywanego układu technologicznego 

 

 

 

Cel i wymagana funkcjonalność algorytmu optymalizacji pracy 

elektrociepłowni 

 

Wcześniej opisano skrótowo dwa przypadki, w których można zastosować 

optymalizację ciepła użytkowego. Przedstawione przykłady były bardzo 

uproszczone i miały na celu wyłącznie pokazanie potencjału zmniejszenia 

energochłonności. W praktyce przy zmiennym zapotrzebowaniu na ciepło 

użytkowe i bardziej złożonym układzie technologicznym służbom 

elektrociepłowni trudno jest na bieżąco podejmować właściwe decyzje 

dotyczące optymalnego rozkładu obciążeń poszczególnych urządzeń. Dlatego 

algorytm optymalizacji pracy elektrociepłowni i bazujący na nim system 

informatyczny może prowadzić do znacznego zmniejszenia energochłonności i 

kosztów wytwarzania ciepła użytkowego.  
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Cel i wymagana funkcjonalność algorytmu optymalizacji pracy 

elektrociepłowni 

 

Głównym celem algorytmu jest maksymalizacja produkcji energii elektrycznej 

w skojarzeniu i minimalizacja kosztów wytwarzania poprzez wspomaganie 

służb elektrociepłowni w zakresie uruchamiania i pracy poszczególnych 

turbozespołów oraz obciążania upustów ciepłowniczych, technologicznych i 

wylotów turbin. 

 

Przy budowie algorytmu uwzględnia się między innymi: 

 

 zmiany sprawności poszczególnych grup stopni turbiny ze zmianą 

strumienia pary przypływającej przez każdą z części turbiny; 

 wpływ parametrów i strumienia wody sieciowej na efektywność 

pracy turbozespołów; 

 wpływ pracy obejść wymienników ciepłowniczych na efektywność 

wytwarzania ciepła użytkowego; 

 wpływ pracy z całkowicie lub częściowo wyłączoną regeneracją 

wysokoprężną na jednostkowe zużycie energii chemicznej paliwa 

elektrociepłowni; 

 model matematyczny pracy wymienników ciepłowniczych; 

 straty na zaworach przed częścią SP/NP turbiny przymykanych w 

celu utrzymywania żądanego ciśnienia pary wysyłanej z upustów 

turbin do kolektorów pary technologicznej; 

 straty związane z uruchamianiem poszczególnych urządzeń; 

 wpływ pracy stacji redukcyjno-schładzających na efektywność 

wytwarzania ciepła użytkowego; 

 zmiany żywotności urządzeń w wyniku ich uruchamiania. 

 

Należy zauważyć, że analiza obejmuje nie tylko stany chwilowe, ale również 

dłuższe okresy czasu, za które jest znane zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. 

Przy proponowanych zmianach obciążeń uwzględnia się niepewności 

wyznaczania poszczególnych wielkości oraz fakt, że określona prognoza 

zapotrzebowania na ciepło użytkowe może być obarczona znaczącym błędem. 

Rezultatem pracy są: 

 

 wyniki optymalnego rozkładu obciążeń turbozespołów i ich 

poszczególnych upustów ciepłowniczych; 

 wskazówki dotyczące załączania i odstawiania poszczególnych 

turbozespołów; 

 wskazówki dotyczące pracy regeneracji wysokoprężnej; 



 

 obliczenia kosztów wytwarzania ciepła użytkowego w podziale na 

ciepło  

w wodzie sieciowej i poszczególne poziomy ciśnień, na których 

jest produkowana para technologiczna; 

 obliczenia wskaźników (wrażliwości) pokazujących wzrost zużycia 

paliw i kosztów wytwarzania przy odchyleniach od podanego 

optymalnego rozkładu obciążeń turbozespołów i ich upustów 

ciepłowniczych; 

 obliczenia możliwości zwiększenia produkcji ciepła użytkowego 

bez konieczności uruchamiania dodatkowych urządzeń. 

 

Metodyka rozwiązania problemu 

 

Matematyczny model algorytmu jest zapisany za pomocą równań nieliniowych, 

których liczba zależy od ilości turbozespołów oraz poziomów ciśnień, na 

których para jest pobierana z turbin do wymienników ciepłowniczych. 

Warunkami ograniczającymi zastosowanie tego modelu są minimalne i 

maksymalne obciążenia turbozespołów oraz poszczególnych upustów 

ciepłowniczych, a także czasy uruchamiania turbozespołów. Przyjmuje się też 

minimalną zmianę obciążenia (jest rozpatrywana i proponowana obsłudze) oraz 

uwzględnia się czynniki bezpieczeństwa zaspokojenia zapotrzebowania na 

ciepło (rozważane jest prawdopodobieństwo wystąpienia określonych awarii). 

Równania opisujące proces obejmują charakterystyki sprawności 

poszczególnych części turbin w zależności od strumienia pary przepływającego 

przez te części, równania opisujące pracę wymienników ciepłowniczych oraz 

modele pracy kotłów parowych. 

 

Planowanie produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu 

 

Planowanie produkcji ciepła użytkowego i powiązanej z nią produkcji energii 

elektrycznej w skojarzeniu ma istotne znaczenie w optymalizacji kosztów pracy 

elektrociepłowni.  

 

W przypadku braku możliwości realizacji zaplanowanej produkcji energii 

elektrycznej elektrociepłownia musi kupować energię elektryczną po 

stosunkowo wysokiej cenie lub sprzedawać ją po cenie stosunkowo niskiej. 

Problemy te dotyczą głównie elektrociepłowni pracujących w pełnym 

skojarzeniu, w których ciepło w wodzie sieciowej produkowane jest w 

wymiennikach sieciowych zasilanych parą z wylotów turbiny. 

 



 

Planowanie produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu w systemach 

informatycznych wspierających służby elektrociepłowni odbywa się równolegle 

z optymalizacją produkcji ciepła użytkowego. Należy podkreślić, że w całym 

procesie planowania produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu występują 

znaczące niepewności pomiarowe. Pierwszym i najważniejszym czynnikiem 

odpowiadającym za błędy w planie produkcji energii elektrycznej jest pogoda. 

Nawet przy założeniu istnienia idealnej prognozy pogody plan zapotrzebowania 

na ciepło użytkowe jest obarczony trudną do oszacowania niepewnością 

pomiarową. Niepewność planowania produkcji energii elektrycznej w 

skojarzeniu, nawet przy założeniu bezbłędnej prognozy ciepła użytkowego, 

wynosi co najmniej ±1%. Uwzględniając występujące na każdym etapie 

planowania niepewności pomiarowe można szacować, że łączna niepewność 

pomiarowa planowanej produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu nie będzie 

mniejsza niż ±2%.  

 

Należy podkreślić, że korzystanie z narzędzi planujących produkcję ciepła 

użytkowego i energii elektrycznej nie zwiększy dokładności prognoz produkcji 

w skojarzeniu i nie skróci znacząco czasu na ich wykonanie. Pozwalają one 

jednak uniknąć większych błędów wynikających z ograniczonego czasu na 

wykonanie prognoz.  

 

Prezentacja wyników pracy sytemu 

 

Systemy TKE
®
 implementowane przez ENERGOPOMIAR mają rozbudowane 

możliwości prezentacji wyników obliczeń. Użytkownik może zestawić wyniki 

za pomocą różnego rodzaju raportów, wykresów, map synoptycznych czy też 

tabel. Szczegółowy opis prezentacji wyników został zamieszczony w innym 

artykule [1]. Poniżej pokazano jedynie dwa przykłady prezentacji wyników w 

obrębie modułu optymalizacji obciążeń urządzeń: za pomocą raportów (rys. 5 i 

wykresu (rys. 6).  

 



 

 

Rys. 5. Prezentacja wyników w postaci raportu 

 

 

Rys. 6. Prezentacja wyników w postaci wykresów 

 

 

 

 



 

Podsumowanie 

 

W artykule omówiono zagadnienia związane z systemami informatycznymi 

wspierającymi wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Jak pokazano na 

dwóch przykładach, zastosowanie takich systemów może przynieść znaczący 

wzrost produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu i przez to obniżyć 

energochłonność produkcji ciepła użytkowego. W skrajnych wypadkach 

nieoptymalny rozkład obciążeń urządzeń może przynieść obniżenie produkcji 

energii elektrycznej w skojarzeniu nawet około 10%. Szczególnie duży 

potencjał w optymalizacji rozdziału obciążeń istnieje przy jednoczesnej 

produkcji ciepła użytkowego w parze technologicznej i wodzie sieciowej na 

kilku turbozespołach, gdy ciśnienie w upuście technologicznym utrzymywane 

jest poprzez przymknięcie zaworu przed częścią SP/NP turbiny. 
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