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jakości materiałów, dostaw i usług pozwoli na wyeliminowanie 
występowania wielu problemów, których głównym podłożem jest 
niska jakość idąca w parze z ceną. Optymalizacja wszystkich pro-
cesów, zarówno na etapie projektu, budowy, jak i prac rozrucho-
wych, daje możliwość uniknięcia problemów terminowych, tech-
nologicznych, a w późniejszym etapie eksploatacyjnym. Istotna 
jest implementacja w systemie rekomendacji wynikających z pro-
cesów optymalizacji. Warto już na etapie planowania inwestycji 
zwrócić uwagę na poszczególne grupy ryzyka i ich wagę, aby 
w sposób racjonalny zarządzać ryzykiem, a w efekcie niwelować 
trudności na wstępnym etapie ich powstawania.

Materiał, na podstawie którego powstał niniejszy artykuł, 
jest wynikiem wieloletnich doświadczeń pracowników firmy Ter-
mall Sp. z o.o Rozruch Moc Ekologia. Autorzy serdecznie dzię-
kują za wsparcie w tworzeniu publikacji: Bogdanowi Piskorskie-
mu, Sergiuszowi Piskorskiemu, Romanowi Cieleckiemu, Piotrowi 
Szmajowi, Leszkowi Turskiemu, Markowi Karczowi, Januszowi 
Holikowi, Marcinowi Żakowi, Marcinowi Iwanickiemu, Tomaszowi 
Kowalczykowi i Elżbiecie Dwojackiej. 

wiskowe narzucane przez Unię Europejską. Głównym celem 
wydaje się zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wciąż 
rozwijane są jednak technologie oparte na paliwach kopalnych, 
w jakich wymogi środowiskowe zaostrzane są w znacznie 
mniejszym stopniu. Do takich w pierwszej kolejności zaliczyć 
należy gaz ziemny, będący paliwem o dużej (około 25%) za-
wartości wodoru.

Zużycie energii pierwotnej w świecie charakteryzuje się 
wysoką dynamiką, praktycznie od połowy wieku XIX. Zmia-
na w okresie ostatnich 150 lat była ponad czterdziestokrotna, 
ostatnie pięćdziesięciolecie przyniosło wzrost trzykrotny. Pro-
gnozy na kolejne dwadzieścia lat wskazują na utrzymanie tren-
du z tego ostatniego okresu (rys. 1). Wykorzystanie gazu ziem-
nego w ostatnim półwieczu charakteryzuje się dynamiką wyż-
szą niż w przypadku pozostałych paliw kopalnych, podobnie 
prognozowany jest dalszy wzrost znaczenia gazu w światowym 
miksie energetycznym. Udział wykorzystania gazu ziemnego 
w strukturze zużycia paliw pierwotnych stale wzrasta, w końcu 
roku 2016 wyniósł on 24,1%, podczas gdy w roku 1965 nie 
przekraczał 16%. Prognoza na rok 2035 wskazuje na ponad 
26%. Udział paliw ciekłych i węgla stopniowo obniża się. Wyni-
ka to z uwarunkowań ekologicznych i nacisku ekonomicznego 
będącego ich pochodną.

Jako jedyny duży kraj w Unii Europejskiej mamy dominu-
jący udział generacji energii elektrycznej z węgla, obecnie prze-
kraczający zauważalnie poziom 80% [3, 4]. Nasz kraj posiada 
charakterystykę mocy wytwórczych podobną da państw rozwi-
jających się. Wytwarzanie oparte na stałych paliwach kopalnych 
jest spowodowane między innymi posiadaniem zasobów natu-
ralnych na terenie kraju oraz wydobyciem i obróbką tych surow-
ców przez część przemysłu.

Wykorzystanie węgla jako paliwa w energetyce jest coraz 
bardziej ograniczane przez regulacje prawne i normy środo-
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Rys. 1. Dynamika wzrostu zużycia pierwotnych nośników energii 
w świecie w rozbiciu na podstawowe źródła. Lata 1965-2035. 

Opracowano na podstawie danych BP [1, 2]
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Transformacja na gospodarkę niskoemisyjną (Pakiet Zimo-
wy i przewidywany limit emisji 550 CO2/MWh jako granicy wspar-
cia dla działań modernizacyjnych – patrz rys. 2) wiązana może 
być zarówno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 
energetyki jądrowej, jak i gazowej.

•	 turbiny	 gazowe	mniejszej	mocy,	 z	 układem	wykorzystania	
ciepła odlotowego ze spalin do podgrzewania wody, na 
przykład w EC Opole, Ostrowiu Wielkopolskim, Siedlcach, 
Władysławowie, Tarnowie, Wyszkowie; 

•	 tłokowe	silniki	gazowe	korzystające	z	 różnych	paliw,	w	 tym	
sieciowego gazu ziemnego (na przykład Geotermia Zakopa-
ne, EC Bugaj Starachowice, EC Matarnia w Gdańsku, Nobi-
les Włocławek), również ze złóż lokalnych (na przykład na po-
trzeby gospodarstw ogrodniczych w Stężycy, kopalnia gazu 
Mełgiew), także skroplonego (na przykład EC Hel), z możli-
wością spalania propanu (EC w Mleczarni Baranowo);

•	 przy	kopalniach	węgla	kamiennego	zbudowano	kilka	elek-
trociepłowni, w tym z silnikami o dużej mocy (na przykład 
Kopalnia Krupiński – 3 MW, Kopalnia Pniówek – 2 x 3,2 MW, 
Kopalnia Budryk – 5,4 MW), paliwem jest gaz kopalniany;

•	 silniki	tłokowe	niewielkiej	mocy	–	 liczne	instalacje	działają-
ce na terenie oczyszczalni ścieków oraz wysypisk odpadów 
komunalnych, a także elektrociepłownie silnikowe korzysta-
jące z biogazu pochodzenia rolniczego.
Blok gazowo-silnikowy zainstalowany w Elektrociepłowni 

Rzeszów (moc elektryczna 29,82 MW oraz cieplna 27,58 MW) 
jest największym w Polsce układem korzystającym w kogenera-
cji z silników tłokowych.

Łączna moc zainstalowana w siłowniach opalanych gazem 
ziemnym w Polsce w końcu roku 2015 była równa 1248 MW, 
a osiągalna 1187 MW [3]. Istotną część stanowią tu obiekty wy-
posażone w silniki tłokowe. 

W roku 2017 uruchomiono już trzy duże obiekty z turbina-
mi gazowymi: EC Włocławek – 463 MW, EC Gorzów – 138 MW 
i EC Toruń 106 MW. Niebawem – po uruchomieniu bloku gazo-
wo-parowego w Płocku – łączna moc zainstalowana w jednost-
kach opalanych gazem wyniesie 2500 MW. Wszystkie te obiekty 
działają w kogeneracji, nieliczne w trójgeneracji. W Polsce z pa-
liwa gazowego do wytwarzania energii elektrycznej korzysta się 
wyłącznie w skojarzeniu, przyczyną są uwarunkowania ekono-
miczne. Energia dostarczana w paliwie gazowym jest zbyt droga 
w porównaniu z możliwą do pozyskania energią z węgla [5].

Tłokowe silniki gazowe

Instalacje kogeneracyjne korzystające z gazowych silników 
tłokowych oparte są na jednostkach użytkowanych ze stałą pręd-
kością obrotową, zwykle 1000 lub 1500 obr/min. W przypadku 
silników większych mocy, rzędu kilku MW i więcej, stosowane są 
jako układy wolnoobrotowe z prędkościami 500-750 obr/min.

Najczęściej stacjonarne układy silnikowe wykorzystywane 
do celów energetycznych pracują z turbodoładowaniem, wypo-
sażone są zwykle w nie mniej niż 6 cylindrów w układzie rzędo-
wym lub widlastym.

Istotną kwestią jest emisja szkodliwych substancji w spali-
nach do otoczenia, która jest ściśle powiązana z warunkami spa-
lania. Podstawowy wpływ wynika z nadmiaru powietrza podczas 
spalania. Stosowany w silniku nadmiar powietrza ma również 
wpływ na uzyskiwaną sprawność oraz średnie ciśnienie w ko-
morze spalania (rys. 3). W przypadku ostatnich wspomnianych 
parametrów silniki z turbodoładowaniem cechują się mniejszą 
wrażliwością na wzrost współczynnika nadmiaru powietrza od 
silników wolnossących.

Rys. 2. Jednostkowa emisja dwutlenku węgla dla typowych paliw 
kopalnych w funkcji sprawności konwersji energii.  

Linia „Pakiet zimowy” odpowiada progowej wartości 550 kg/MWh, 
związanej z przewidywaną możliwością wsparcia nowych inwestycji

Energetyka gazowa w Polsce

W Polsce, w okresie przed transformacją ustrojową, nie 
wykazywano zainteresowania budową siłowni z turbinami gazo-
wymi. Praktycznie jedynym paliwem energetycznym był węgiel 
dostępny w kraju. Gaz z importu w pierwszej kolejności zuży-
wano w przemyśle, przede wszystkim chemicznym. Istotnym 
czynnikiem było również ograniczenie dostępu naszego kraju 
do technologii turbin gazowych, uznawanej na Zachodzie za za-
awansowaną, będącą przedmiotem ochrony w ramach Komite-
tu Koordynacyjnego Wielostronnej Kontroli Eksportu (COCOM). 
Ograniczenia w tym zakresie zostały wobec Polski wycofane 
w roku 1990. Od mniej więcej tego też czasu, głównie w wyniku 
transformacji ustrojowej, zaczęto się interesować budową insta-
lacji energetycznych z turbinami gazowymi [5].

Pierwszy blok gazowo-parowy w Polsce powstał w Elek-
trociepłowni Gorzów, należącej do spółki PGE GiEK. Przekaza-
no go do eksploatacji 15 marca 1999 r. Paliwem jest tam gaz 
zaazotowany ze źródła lokalnego. Zdarzenie to poprzedziły 
jednak wieloletnie przygotowania, sięgające początku dekady 
lat 90-tych. Kolejne bloki gazowo-parowe (EC Nowa Sarzyna, 
EC Lublin, EC Rzeszów, EC Zielona Góra oraz EC Starachowi-
ce), gdzie historia przygotowań do inwestycji była zazwyczaj co 
najmniej równie długa jak w Gorzowie, przekazywano kolejno 
do użytku w okresie do roku 2004. Po tym czasie w oddawa-
niu nowych inwestycji nastąpiła długoletnia przerwa. Przyczy-
ną były zmiany w systemie wsparcia energetyki gazowej, które 
doprowadziły, między innymi, do upadku EC Starachowice. 
Dopiero w roku 2014 przekazano do eksploatacji dwa niewiel-
kie, korzystające z gazu zaazotowanego bloki gazowo-parowe 
w zasobach KGHM. W roku 2017 ukończono kolejne inwesty-
cje w Gorzowie oraz we Włocławku, na ukończeniu jest naj-
większy z powstających blok w Płocku. Planowany do urucho-
mienia w połowie roku 2015 obiekt w EC Stalowa Wola wciąż 
czeka na ukończenie realizacji.

Równolegle z tymi inwestycjami od końca ostatniej dekady 
ubiegłego wieku powstawały elektrociepłownie wyposażone w:
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Silniki zasilane ubogimi mieszankami odznaczają się niższą 
emisją substancji szkodliwych do atmosfery. Wyposażone w tur-
bodoładowanie dodatkowo cechują się wyższą sprawnością. 
Praca silnika doładowanego na granicy ubogich mieszanek jest 
tylko nieznacznie mniej efektywna niż dla optimum sprawności. 
Spalanie mieszanek ubogich jest rozwiązaniem stosowanym 
w silnikach o większej mocy. Prowadzenie spalania w warunkach 
zbliżonych do stechiometrycznych generuje co prawda większą 
emisję jednostkową substancji szkodliwych, szczególnie tlenków 
azotu, niż przy spalaniu mieszanek ubogich, ale w tym zakresie 
nadmiaru powietrza (okno lambda) możliwe jest stosowanie ka-
talizatora trójdrożnego z sondą lambda. Umożliwia to redukcję 
emisji trzech podstawowych kategorii zanieczyszczeń wskaza-
nych na rysunku 3. To rozwiązanie stosowane jest w silnikach 
stacjonarnych o mniejszej mocy.

W układach kogeneracyjnych z silnikami tłokowymi ciepło 
na potrzeby kogeneracji odbiera się z układów:
•	 chłodzenia	spalin	wylotowych,
•	 chłodzenia	płaszcza	wodnego,
•	 chłodzenia	oleju	smarnego,
•	 chłodzenia	doładowanej	mieszanki	za	turbosprężarką.

Uwarunkowania miasta Rzeszowa

W 2005 roku powstał Projekt założeń do planu zaopatrze-
nia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Rze-
szowa do 2015 roku, w którym przedstawiono ówczesny stan 
systemu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną oraz 
gaz, a także opracowano prognozy na lata kolejne. W Rzeszowie 
potrzeby cieplne były i są zaspokajane poprzez:
•	 system	ciepłowniczy	w	65%,
•	 instalacje	indywidualne	w	35%.

Obecna struktura jest podobna, ponieważ charakter zabu-
dowy miasta z przewagą budownictwa wielorodzinnego determi-
nuje sposób zaopatrzenia w ciepło oparty na scentralizowanym 
systemie ciepłowniczym. W związku z tym tereny o dużej gęsto-
ści cieplnej, powyżej 30-45 MW/km2, są obszarami uprzywilejo-
wanymi dla dostaw ciepła z systemów ciepłowniczych. Instala-
cje indywidualne pokrywają zapotrzebowanie na ciepło przede 
wszystkim budownictwa jednorodzinnego [6]. 

Przeprowadzona analiza zapotrzebowania na ciepło z miej-
skiego systemu ciepłowniczego Rzeszowa obejmująca kilkuletni 
okres wykazała tendencję do zmniejszania się zapotrzebowania 
na ciepło. Spadek mocy zamówionej z systemu w latach 2000-
2005 stanowił około 8%, co w przeliczeniu na moc wyniosło 
około 31 MW [7]. Należy jednak pamiętać, że wzrost użycia 
ciepła jest spowodowany zagospodarowywaniem terenów roz-
wojowych oraz powiększaniem granic miasta. Rzeszów należy 
do wąskiego grona miast, w których notowany jest wzrost liczby 
mieszkańców, w związku z tym powstają nowe wielorodzinne 
budynki mieszkalne podłączane do sieci ciepłowniczej. Z tego 
powodu można przewidywać utrzymanie obecnego zapotrzebo-
wania na ciepło, a nawet jego łagodny wzrost.

W mieście istnieją dwa źródła ciepła: Elektrociepłownia 
Rzeszów pokrywająca około 80% zapotrzebowania systemu 
ciepłowniczego na energię oraz Elektrociepłownia Fenice Po-
land, która przede wszystkim zasila w ciepło i energię elektrycz-
ną pobliski zakład przemysłowy, a nadwyżkę przesyła do sieci 
miejskiej.

Moc cieplna oddawana przez EC Rzeszów do systemu cie-
płowniczego wynosi średnio latem 15 MW (od min 12 MW do 
max 17 MW), a w szczycie zapotrzebowania 270 MW.  

Warunki pracy BGS w EC Rzeszów

Blok Gazowy-Silnikowy (BGS) eksploatowany w EC Rze-
szów stanowi układ wysokosprawnej kogeneracji składający się 
z czterech jednostek silnikowych złożonych z zespołu prądo-
twórczego z silnikiem gazowym i generatorem synchronicznym 
oraz układów odzysku ciepła, układów pompowych, układów 
sterowania, kontroli i monitorowania. Dodatkowo w BGS zainsta-
lowano układy umożliwiające pracę na wyspę oraz „black start”. 
Znamionowa moc instalacji:
•	 po	stronie	energii	elektrycznej		 29,82	MW,
•	 po	stronie	ciepłowniczej		 27,58	MW.

Blok został przekazany do eksploatacji w dniu 15 listopa-
da 2014 r. Zasilany jest po części systemowym gazem ziemnym 
wysokometanowym, pozostała część paliwa (około 25%) po-
chodzi ze źródła lokalnego. Charakterystyczne parametry silni-
ków wchodzących w skład BGS zestawiono w tabeli 1 [6, 8]. Do 
dalszych analiz wykorzystano wyniki pomiarów zrealizowanych 
w EC w pierwszym pełnym roku kalendarzowym eksploatacji 
BGS, to jest w roku 2015.

Elektrociepłownia Rzeszów dysponuje zróżnicowanym ma-
jątkiem wytwórczym. Od roku 2003 eksploatowany jest na jej 
terenie blok gazowo-parowy o znamionowej mocy elektrycznej 
102 MW oraz znamionowej mocy cieplnej 76,3 MW. Był to pierw-
szy, a do niedawna jedyny zainstalowany w zasobach krajowej 
energetyki blok o konfiguracji jednowałowej, z turbiną gazową 
oraz turbiną parową – zabudowanymi na jednym wale i współ-

Rys. 3. Wpływ współczynnika nadmiaru powietrza na emisję 
tlenków azotu, tlenku węgla, niedopalonych węglowodorów, 

sprawność oraz średnie ciśnienie w komorze spalania  
w silnikach tłokowych
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pracującymi z jednym generatorem elektrycznym. W części wę-
glowej zainstalowanych jest w EC Rzeszów 6 kotłów wodnych, 
w tym 4 kotły WR 25 oraz 2 kotły WP 120. Obie jednostki ko-
generacyjne w EC opalane są gazem ziemnym, wszystkie kotły 
ciepłownicze zasilane są węglem kamiennym.

alnym zapotrzebowaniem na ciepło. W okresie poza sezonem 
grzewczym średniodobowe obciążenie generacją energii elek-
trycznej przekraczało okresami poziom wynikający ze skojarze-
nia z potrzebami ciepłowniczymi.

Na rysunku 5 zestawiono, według danych zebranych w [6], 
zmiany średniej godzinowej sprawności uzyskiwanej przez BGS 
w ciągu analizowanego roku. Punktami o różnym kolorze zazna-
czono wartości uzyskiwane dla: sprawności wytwarzania energii 
elektrycznej, sprawności wytwarzania ciepła oraz sprawności 
ogólnej, odnoszącej się do przemiany chemicznej paliwa w ener-
gię elektryczna i ciepło łącznie.

Tabela 1
Podstawowe parametry silników zabudowanych w instalacji Bloku 

Gazowo-Silnikowego EC Rzeszów

Parametr Wartość

Typ silnika B35:40V16AG2

Paliwo gaz wysokometanowy GZ-50

Znamionowa moc użyteczna 7636 kW

Prędkość obrotowa 750 obr/min

Średnica tłoka 350 mm

Skok tłoka 400 mm

Pojemność skokowa pojedynczego 
cylindra 38,48 dm3

Kąt rozchylenia głowic cylindra 55°

Stopień sprężania 13,7:1

Liczba cylindrów 16 (2 x 8 w układzie V)

Znamionowy kąt wyprzedzania zapłonu 12°

Rok produkcji 2014

Pracę BGS w analizowanym okresie odzwierciedla wykres 
ilustrujący produkcję energii elektrycznej i ciepła w układzie 
chronologicznym dla analizowanego roku, przedstawiony na ry-
sunku 4 [6]. Na tym oraz kolejnych rysunkach prezentowanych 
w dalszej części artykułu posłużono się na osi czasu skalą go-
dzinową. Okres jednego miesiąca (30 dni) odpowiada 720 godzi-
nom. Początek maja na tej skali odpowiada 2880 godzinom, po-
czątek czerwca – 3624, koniec sierpnia – 5832 godzinom. Zwra-
ca uwagę, że w sezonie grzewczym blok pracował przy wysokim 
obciążeniu średnim, osiągając, szczególnie w okresie zimowym, 
wartości średniodobowe bliskie mocy znamionowej. 

Rys. 4. Obciążenie Bloku Gazowo-Silnikowego EC  
po stronie energii elektrycznej i ciepła, dane średniodobowe,  

układ chronologiczny 

Kolorem niebieskim oznaczono punkty odpowiadające obciążeniu 
odbiorem ciepła, kolorem pomarańczowym – energii elektrycznej

Zauważalny jest spadek średniodobowej produkcji zarów-
no energii elektrycznej, jak i ciepła w sezonie letnim. Istotną ce-
chą BGS jest możliwość doboru liczby pracujących zespołów 
silnikowych do potrzeb. Taka jest też stosowana w EC praktyka 
eksploatacyjna. Praca bloku jest uwarunkowana nie tylko aktu-

Rys. 5. Sprawność Bloku Gazowo-Silnikowego w EC Rzeszów, 
wartości średniogodzinowe w układzie chronologicznym

Kolorem niebieskim oznaczono punkty odpowiadające sprawności 
całkowitej, kolorem pomarańczowym sprawności generacji  

energii elektrycznej, kolorem szarym – sprawności wytwarzania ciepła

Widoczne jest wyraźne powiązanie wahań sprawności ogól-
nej oraz sprawności wytwarzania ciepła. Odnosi się to przede 
wszystkim do widocznych na rysunku 5 okresowych spadków 
sprawności cieplnej i towarzyszących im spadków sprawności 
ogólnej. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej praktycz-
nie nie ulega wahaniom. Odnotowane na wykresie wartości wy-
raźnie różne od poziomu znamionowego brutto (46,15%) należy 
traktować jako wynik niezbilansowania wyników pomiarów lub 
niestacjonarnych stanów pracy, na przykład rozruchu czy odsta-
wienia w trakcie danej godziny.

BGS wyposażony jest w układ awaryjnego chłodzenia 
(chłodnia wentylatorowa), pozwalający na odprowadzenie nad-
miaru ciepła w warunkach pracy wymagających utrzymania za-
danego obciążenia po stronie elektrycznej. Takie przypadki to-
warzyszyć mogą na przykład sytuacji, gdy w sezonie grzewczym 
pracuje (w podstawie obciążenia) Blok Gazowo-Parowy, wyma-
gane do zbilansowania obciążenie cieplne jest niższe od osią-
galnej mocy BGS, zaś zapotrzebowanie na energię elektryczną 
przewyższa możliwości wynikające ze skojarzenia (rys. 6 i 8).

Blok Gazowo-Silnikowy został zaprojektowany i uruchomio-
ny w celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło miasta Rzeszowa 
w podstawie obciążenia (w okresie poza sezonem grzewczym). 
Jednym z celów inwestycji było ograniczenie czasu pracy jedno-
stek węglowych w sezonie grzewczym oraz eliminacja ich pracy 
poza nim [8]. Stąd założono zbilansowanie (z nadmiarem) mocy 
BGS z zapotrzebowaniem na moc w okresie poza sezonem 
grzewczym. Na rysunku 6 przedstawiono wykres uporządkowa-
ny [7] ilustrujący pokrycie zapotrzebowania na moc cieplną z EC 
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Rzeszów, z zakładanym podziałem obciążenia pomiędzy skład-
niki majątku wytwórczego. BGS przewidziano do pracy w pod-
stawie obciążenia w okresie poza sezonem grzewczym oraz do 
pokrycia obciążenia podszczytowego w sezonie grzewczym.  

Na rysunku 9 przedstawiono wykresy uporządkowane 
obciążenia cieplnego EC Rzeszów oraz Bloku Gazowo-Silniko-
wego. Jak można zauważyć w analizowanym okresie rocznym 
praca BGS realizowana była w przedziałach czasu, w których:
•	 2000	h	pracowały	4	zespoły	silnikowe,
•	 2500	h	pracowały	3	zespoły	silnikowe,
•	 2500	h	pracowały	2	zespoły	silnikowe,
•	 1600	h	pracował	1	zespół	silnikowy,
•	 160	h	BGS	nie	pracował.

Zwraca uwagę długi czas łączny pracy BGS, w granicach 
8600 godzin. Okres ten jest zauważalnie dłuższy od wynikające-
go z założeń przedstawionych graficznie na rysunku 6. Modułowa 
budowa bloku pozwala na jego użytkowanie również w warunkach 
prowadzonych remontów i przeglądów części silników. Cykl remon-
tów i przeglądów silników obejmuje przeglądy po każdorazowym 
przepracowaniu 1 000 godzin, 2 000 godzin, 5 000 godzin oraz prze-
gląd główny po 15 000 godzin pracy. Pierwsze dwa spośród silni-
ków przeszły już taki przegląd w pierwszej połowie roku 2017.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono, na podstawie [6], analizę uwa-
runkowań eksploatacyjnych Bloku Gazowo-Silnikowego w PGE 
GiEK Oddział EC Rzeszów, jako największej działającej w  Polsce 

Na rysunku 7 przestawiono przebieg zmian obciążenia 
cieplnego Elektrociepłowni Rzeszów w analizowanym okresie 
(rok 2015) w układzie chronologicznym. Na jego podstawie dłu-
gość sezonu letniego oszacować można na około 3000 h. Moc 
cieplna oddawana przez EC Rzeszów oscylowała w tym okresie 
w granicach 15 MW. Przez znaczącą część tego okresu praca 
BGS mogła mieć miejsce przy wyłączonych: jednym bądź więcej 
zespołach silnikowych. Charakter zmienności obciążenia ciepl-
nego Bloku Gazowo-Silnikowego przedstawiony został na wy-
kresie uporządkowanym względem tego parametru (rys. 8). 

Na krzywej ilustrującej zmiany obciążenia cieplnego można 
zauważyć cztery części odpowiadające okresom odbioru ciepła 
z różnej liczby silników. Na tym samym rysunku przedstawiono 
odpowiadające poszczególnym wartościom obciążenia cieplnego 
wartości oddawanej przez BGS mocy elektrycznej. Zwraca uwa-
gę, że nawet przy niskim poziomie obciążenia cieplnego bloku 
pozostawały w ruchu przy pełnym obciążeniu elektrycznym czę-
sto wszystkie zespoły silnikowe (moc elektryczna w granicach 
30 MW). Generalnie, widoczne są stany pracy, gdzie ciepło do 
sieci odbierano z mniejszej liczby silników niż energię elektryczną. 
W takich warunkach konieczna była praca chłodni wentylatoro-
wych. Wskazane przypadki traktować można jako odpowiednik 
pracy z udziałem kondensacji w siłowni parowej.

Rys. 6. Wykres uporządkowany ilustrujący pokrycie 
zapotrzebowania na moc cieplną z EC Rzeszów; źródło [8]

SG – silniki gazowe, BGP – blok gazowo-parowy,  
WR25 oraz WP120 – kotły wodne

Rys. 7. Przebieg zmian obciążenia cieplnego EC Rzeszów  
w roku 2015

Rys. 8. Wykres uporządkowany obciążenia cieplnego BGS 
z odpowiadającymi poszczególnym stanom pracy wartościami 

obciążenia po stronie elektrycznej

Rys. 9. Wykres uporządkowany obciążenia cieplnego EC Rzeszów 
oraz zainstalowanego w EC Bloku Gazowo-Silnikowego
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 instalacji kogeneracyjnej z gazowymi silnikami tłokowymi, 
w pierwszym pełnym roku jej użytkowania. Zakresem rozważań 
w [6] objęto także analizę uwarunkowań ekonomicznych oraz 
środowiskowych. Stwierdzono, że budowa BGS w EC Rzeszów 
była zarówno technicznie jak i ekonomicznie w pełni uzasad-
niona. BGS powstał w wyniku projektu współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach POIR 
Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem dofinansowania była 
również kwota umorzenia pożyczki uzyskanej na wcześniejszą 
realizację Bloku Gazowo-Parowego.

Należy zaznaczyć, iż zaprezentowana analiza graficzna 
pracy BGS została opracowana na podstawie danych z pierw-
szego roku jego użytkowania. Dotyczy więc ona okresu wdraża-
nia bloku do rutynowej pracy, opanowania występujących zwykle 
w takim okresie usterek, problemów eksploatacyjnych i ewentu-
alnych napraw gwarancyjnych.

Istotnym staje się problem świadectw pochodzenia energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Obecny 
system certyfikatów obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku. 
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej nowy, kolejny sys-
tem nie może już być oparty na zasadach zakupu praw ma-
jątkowych. Koszt energii dostarczanej w paliwie jest bardzo 
istotnym czynnikiem, mogącym decydować o opłacalności 
instalacji kogeneracyjnej z niego korzystającej. Gaz jest w wa-
runkach krajowych tradycyjnie paliwem zauważalnie droższym, 
w niektórych warunkach nawet trzykrotnie od węgla kamienne-
go. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Energii przedstawiony-
mi w sierpniu 2017, dla istniejących instalacji kogeneracyjnych 
(takich jak BGS w EC Rzeszów) system wsparcia oparty ma 
być na formule premii dopłacanej do energii elektrycznej, od-
powiadającej różnicy pomiędzy kosztami wytwarzania energii 

elektrycznej a jej ceną rynkową. Takie podejście ma ograniczyć 
ryzyko zatrzymania produkcji ze względów ekonomicznych 
w instalacjach istniejących. Dla instalacji nowych zakłada się 
zbudowanie systemu aukcyjnego.
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układ przepływowy 2 x 4 stopnie z wolno stojącymi łopatkami 
ostatnich stopni oraz układ przepływowy 2 x 3 stopnie z łopatka-
mi ostatnich stopni wyposażonymi w bandaże integralne. W dal-
szej części artykułu zaprezentowana zostanie oferta serwisowa 
EthosEnergy dedykowana dla ostatnich stopni zmodernizowa-
nych części NP z łopatkami wolno stojącymi. 

W polskim systemie energetycznym eksploatowanych jest 
obecnie kilkadziesiąt turbozespołów klasy 200 MW typu 13K215. 
Zdecydowana większość z nich posiada zmodernizowaną cześć 
niskoprężną, bez oryginalnie zastosowanych stopni Baumana, 
które w sposób skokowy obniżają sprawność maszyny. Histo-
rycznie zastosowane zostały dwa zasadnicze typy modernizacji: 

Radosław Wiśniewski
EthosEnergy

Oferta serwisowa ostatnich stopni części niskoprężnej 
turbozespołów klasy 200 MW typu 13K215

Servicing and repair offer for last stages of LP part  
of a 200 MW type 13K215 TG unit


