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Abstract 
This paper presented the possibility of using the internal combustion engines in small cogeneration systems 
producing electricity, heat and frigidity with gaseous fuel. There has been showing the parameters and work’s 
conditions of these systems. The problem was showed with the example of existing energetic – frigid instalation of 
Pniowek coal – mine.  
 

MOŻLIWOŚĆ  ZASTOSOWANIA  GAZOWYCH  SILNIKÓW 
SPALINOWYCH  W  UKŁADACH  SKOJARZONEJ  PRODUKCJI 

ENERGII  ELEKTRYCZNEJ,  CIEPŁA  ORAZ  CHŁODU 
 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania tłokowych silników spalinowych zasilanych paliwem gazowym 
(np. gazem ziemnym, bio-gazem, gazem kopalnianym) w małych układach kogeneracyjnych, wytwarzających 
energię elektryczną, ciepło oraz chłód.  
Omówiono zasadę działania oraz scharakteryzowano parametry i warunki pracy układów tego typu. Zagadnienie 
zilustrowano na przykładzie istniejącej instalacji (instalacja energetyczno – chłodnicza KWK „Pniówek”). 
Zasadność stosowania takich układów wsparto analizą ekonomiczną opisanego w pracy rozwiązania wariantowego. 
 
 
1.  Wprowadzenie 
 
1.1. Typowe zastosowania silników spalinowych 
 
 Silniki spalinowe stosowane są nie tylko jako źródło napędów pojazdów , ale także jako 
napęd maszyn stosowanych w przemyśle. Znalazły one zastosowanie w energetyce, górnictwie, 
czy też w przemyśle drzewnym. Rysunek 1 przedstawia możliwości zastosowania silników 
spalinowych. Analizując schemat możliwości wykorzystania tłokowych silników spalinowych 
można dojść do wniosku, iż właściwie nie ma takiej dziedziny gospodarki, w której nie 
pracowałyby te urządzenia. W zależności od przeznaczenia danego mechanizmu napędzanego 
silnikiem spalinowym oraz od jego warunków pracy, paliwem zasilającym silnik jest paliwo 
ciekłe (benzyna, olej napędowy) lub gazowe. Pracujące w tych rozwiązaniach tłokowe silniki 
spalinowe mogą stanowić główne źródło napędu, źródło dodatkowe (wykorzystywane w przy-
padku awarii źródła głównego) bądź też pracować w skojarzeniu z innym źródłem np. z ogni-
wami paliwowymi czy też silnikiem elektrycznym.  
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TŁOKOWE  SILNIKI SPALINOWE 

STACJONARNE

Rys. 1.  Podstawowe obszary zastosowań tłokowych silników spalinowych 
 
1.2. Efektywność energetyczna 
 
 Połączenie dwóch lub większej ilości procesów indywidualnych, z których każdy ma za 
zadanie wytworzenie jednego produktu użytecznego nazywane jest procesem skojarzonym. 
Skojarzenie kilku procesów cieplnych ma na celu skrócenie łańcucha przemian 
termodynamicznych [9], co wiąże się ze zmniejszeniem strat egzergii. Zastosowanie procesów 
skojarzonych prowadzi do zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz zmniejszenia skumulowanego 
zużycia energii, a co za tym idzie, także i do zmniejszenia emisji szkodliwych produktów 
odpadowych. Podstawowa część zużywanej energii wykorzystywana jest do wytwarzania 
produktu głównego. Efektywność wytwarzania tego produktu wyrażana jest formułą: 
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gdzie: 

g
.
E  – strumień energii charakteryzujący główny efekt użyteczny procesu, 

Ng
.
E  – strumień energii napędowej potrzebnej do wytworzenia produktu głównego. 

W procesie skojarzonym, obok produktu głównego, który determinuje wydajność procesu, 
wytwarzany jest produkt uboczny. Sprawność energetyczną wytwarzania produktu ubocznego w 
procesie skojarzonym przyjmuje się jako wartość, która wystąpiłaby w procesie granicznym 
zastąpionym przez użytkowanie produktu ubocznego: 

  
Nu

.
u

.

Eu

E

E
=η  (2) 

gdzie: 
uE&   – strumień energii charakteryzujący uboczny efekt użyteczny procesu, 

    Agregaty prądotwórcze (przenośne  
    i stacjonarne) 

    Napęd maszyn gaśniczych  
    Napęd maszyn budowlanych 
    Napęd ładowarek 
    Napęd urządzeń ogrodniczych 
    i gospodarczych 
    Napęd pił łańcuchowych, obrabiarek do 
   drewna 

   Napęd układów CHP 

    Napęd urządzeń chłodniczych 
    i grzewczych 

TRAKCYJNE 

    Napęd samochodów 

    Napęd samolotów 

    Napęd jednostek trakcji  
    wodnej 

    Napęd jednostek trakcji  
    szynowej 
    Napęd pojazdów  
    podziemnych 
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Nu
.
E   – strumień energii napędowej potrzebnej do wytworzenia produktu ubocznego. 

Tak więc sprawność energetyczną procesu skojarzonego można przedstawić jako: 
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gdzie: 

g
.
E  – strumień użytecznej energii produktu głównego, 

Ng
.
E  – strumień energii napędowej koniecznej do wytworzenia produktu głównego. 

 Zastosowanie skojarzonego wytwarzania chłodu, ciepła oraz energii elektrycznej zapewnia 
znaczną oszczędność energii chemicznej w gospodarce kraju. Zaoszczędzona energia chemiczna 
paliwa stanowi różnicę pomiędzy zużyciem energii chemicznej obciążającym układ skojarzony, 
oraz zużyciem, jakie przy tych samych efektach użytecznych wystąpiłoby w gospodarce 
rozdzielonej: 
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W zależności (4) parametr opisuje zużycie strumienia energii chemicznej w procesie 

skojarzonym, natomiast określa zapotrzebowanie na energię chemiczną dla procesów 
rozdzielonych.  
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2. Małe  układy  kogeneracyjne  oparte  o  tłokowy  silnik  spalinowy 
 
 Do niedawna podstawowymi układami kogeneracyjnymi były dużej mocy elektrociepłownie 
komunalne (>50 MW) i zawodowe. Obecnie coraz częściej alternatywnym źródłem energii stają 
się małe układy oparte na tłokowych silnikach spalinowych lub turbinach gazowych – tzw. 
układy CHP (Combined Heat and Power). Moce tych układów zawierają się w zakresie od 
kilkunastu kilowatów do kilkunastu megawatów. Rozwój tego typu układów związany jest z 
wysokimi kosztami zakupu energii elektrycznej i ciepła z sieci.  
Stosowanie małych układów skojarzonych daje możliwość efektywnego wykorzystania energii 
chemicznej paliwa wszędzie tam, gdzie występuje odpowiednio duże zapotrzebowanie na ciepło 
i energię elektryczną, a inwestowanie w duży układ elektrociepłowni jest nieopłacalne bądź też z 
różnych przyczyn niemożliwe.  
Małe układy CHP ponadto charakteryzuje [2,5,6]: 
• wysoka sprawność, 
• kompaktowa budowa, dzięki czemu łatwa jest ich instalacja i eksploatacja, 
• możliwość stosowania paliw gazowych i ciekłych, 
• wprowadzenie nowoczesnych technologii, 
• duża niezawodność, 
• mniejsze koszty inwestycyjne w porównaniu z rozbudową lub modernizacją istniejących 

układów parowych. 
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 Przykładowy układ CHP bazujący na tłokowym silniku spalinowym. przedstawiono na 
rys.2. Duża popularność tłokowych silników spalinowych (TSS) spowodowana jest tym, że są 
one dostępne już w zakresie mocy kilkunastu kilowatów, przy jednocześnie wysokiej sprawności 
energetycznej i stosunkowo niskich cenach w porównaniu z turbinami gazowymi. Kolejną zaletą 
TSS jest to, że paliwo gazowe nie musi być dostarczane do komory spalania pod ciśnieniem. 
Może być ono dostarczane nawet bezpośrednio z odwiertu czy odmetanowania kopalń [4].  
 Typowy wskaźnik wytwarzania energii elektrycznej w układach CHP opartych na TSS 
wynosi 35 ÷ 42%, natomiast wskaźnik wykorzystania energii chemicznej paliwa mieści się w 
przedziale od 80 do 90%. Najczęściej silniki spalinowe stosowane są w układach generujących 
30 do 1000 kW mocy elektrycznej, przy czym produkowane są również urządzenia o mocach 
rzędu 20 MW mające zastosowanie w dużych obiektach przemysłowych [1,3]. 
 

Rys. 2. Prosty układ skojarzony oparty o tłokowy silnik spalinowy 
 
Układ przedstawiony na rys.2 składa się z silnika, zespołu wymienników ciepła, generatora oraz 
układu odprowadzenia spalin i wyciszenia hałasu. Źródła ciepła odpadowego to ciecz chłodząca 
oraz olej smarny. Ciepło z tych źródeł odprowadzane jest w formie gorącej wody o temperaturze 
85÷90°C. Wymienniki ciepła stosowane w układach chłodzenia to pośrednie wymienniki 
płaszczowo – rurowe lub płytowe. Wykorzystywane są tutaj dwa typy wymienników: olej – 
woda lub woda – woda. Zastosowanie takich właśnie wymienników związane jest z problemem 
korozji, różnic ciśnień oraz wymaganą czystością czynnika w tych układach. Innym źródłem 
ciepła nadającego się do odzyskania są spaliny. W ciągach spalinowych stosowane są także 
wymienniki płaszczowo – rurowe. Tradycyjny układ wymienników ciepła pozwala na obniżenie 
temperatury spalin do około 120°C. W silnikach zasilanych wyłącznie gazem (ze względu na 
brak siarki w paliwie) możliwe jest zastosowanie dodatkowe zastosowanie wymienników 
kondensacyjnych, dzięki którym odzyskuje się energię cieplną stosowaną do pokrycia 
zapotrzebowania na ciepło niskotemperaturowe (np. do wstępnego podgrzewu wody do kotła).  

SPALINOWY 
SILNIK 
TŁOKOWY

zasilanie gazem ziemnym

odbiór energii
elektrycznej

spaliny do
  komina

chłodnica oleju
     smarnego

wymiennik ciepła
chłodzenia 
cylindrów

konsument

W Tabeli 1 przedstawiono źródła oraz ilości odzyskanego ciepła w stosunku do energii 
chemicznej doprowadzonego paliwa. 

Tabela 1 
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Źródła odzysku ciepła z tłokowego silnika spalinowego z turbosprężarką [6] 

 

Źródła ciepła 

Temperatura 
źródła, °C 

Temperatura czynnika 
przejmującego ciepło, °C 

Ilość odzyskanego 
ciepła jako % energii 

chemicznej paliwa 

Chłodzenie płaszcza 
wodnego, miski olejowej 

i powietrza 

95 85 – 90 30 

Spaliny 500 100 – 120 25 

Spaliny – wymiennik 
kondensacyjny 

120 35 – 40 8 

  
  Parametrem technicznym silników, decydującym o konstrukcji i typie generatora zastosowanego 
w układzie jest ich prędkość obrotowa. Stosowane w układach CHP silniki są pochodnymi 
standardowych silników dieslowskich (oprócz gazu ziemnego można stosować oleje napędowe, 
propan lub biogaz). Najczęściej stosowanymi tu silnikami są silniki średnioobrotowe o n = 1000 
i 1500 obr/min. Silniki wolnobieżne (około 500÷750 obr/min) to duże maszyny o zapłonie 
samoczynnym, o mocach rzędu kilku megawatów. W urządzeniach tych spalany jest gaz z 8% 
oleju opałowego.  
 Silnik tłokowy może napędzać generator, bądź też może być wprost sprzężony ze sprężar-
kowymi ziębiarkami lub pompami ciepła. 
 W układach CHP stosowane są tak silniki o zapłonie iskrowym, jak i silniki o zapłonie 
samoczynnym. Wszystkie zastosowane stacjonarne TSS wyposażone są w turbosprężarkę oraz 
układ chłodzenia powietrza dolotowego. Zmodernizowane silniki ZS pracujące zgodnie z obie-
giem OTTO mają zwykle 6, 8, 12 lub 16 cylindrów w układzie “V” lub szeregowym i pracują z 
prędkościami  1000÷1500 obr/min.  Stosowane silniki można podzielić na dwie grupy: jednostki 
o małym stopniu kompresji, spalające mieszankę o składzie zbliżonym do stechiometrycznego 
(stosunkowo niewielka sprawność, konieczność zastosowania katalizatora); silniki spalające 
ubogą mieszankę gaz – powietrze tzw. technologia lean – burn. 
 W silnikach spalających mieszankę ubogą (λ = 1,6÷2,0) mieszanka podawana jest do 
komory spalania pod wysokim ciśnieniem. Stosuje się także silniki ze wstępną komorą spalania, 
gdzie λ = 2÷2,3. Cylinder takiej jednostki wyposażony jest we wstępną komorę spalania, do 
której osobno doprowadza się powietrze i część dawki paliwa. Powstała w ten sposób mieszanka 
uboga zapala się od iskry a następnie płomień rozprzestrzenia się na całą objętość cylindra. 
Silniki technologii lean – burn, ze względu na obszar spalania, mają wyższą sprawność i wy-
dzielają mniej substancji szkodliwych. Stosowane są również typowe silniki ZS (bez przeróbek) 
pracujące w układzie dwupaliwowym – niewielka dawka oleju napędowego podawana jest do 
silnika w celu zainicjowania zapłonu. Dużą zaletą tych silników jest to, że przystosowane są one 
także do pracy przy zasilaniu wyłącznie olejem, co ma znaczenie, gdy dostawy gazu mogą ulec 
zachwianiu. Stopień kompresji silników dwupaliwowych jest taki sam jak silników Diesla. 
Stosunek nadmiaru powietrza λ powinien być utrzymany na granicy mieszanek ubogich.  
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 Rysunki 3, 4 i 5 przedstawiają 3 przykładowe układy Combined Heat and Power opierające 
się na zastosowaniu tłokowych silników spalinowych. 

 
 
 
 
 

 
Rys. 3. Schemat układu pompy ciepła zasilanej tłokowym silnikiem spalinowym 
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          GAZOWY

CHP silnik + 
odzysk Qg
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Eel

zasilanie obiektu
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      CIEPŁA

chłodziarka
absorpcyjna
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  OBIEKT
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                 ciepło
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        POMPA
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Rys. 4. Układ CHP potrójnie skojarzony z akumulatorem ciepła 
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Rys. 5. Schemat połączenia tłokowego silnika spalinowego z chłodziarką absorpcyjną 

 
 Z przedstawionych schematów wynika, że silnik spalinowy może być wykorzystywany nie 
tylko w celu wytworzenia energii elektrycznej, ale także można wykorzystywać jego ciepło 
odpadowe do produkcji ciepła i chłodu. 

3.  Mierniki  efektu  ekonomicznego 
 Cena wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej zgodnie z nowym Prawem Energetycznym 
określana jest zgodnie z metodą kosztów unikniętych. W metodzie kosztów unikniętych za cenę 
sprzedaży wytwarzanej energii elektrycznej przyjmuje się cenę jej zakupu z krajowego systemu 
energetycznego. Natomiast cena energii cieplnej jest ściśle związana z ceną energii elektrycznej. 
 Analiza efektywności ekonomicznej opiera się na obliczeniach i komentarzu mierników 
efektu ekonomicznego inwestycji, którymi są: 
− wartość zaktualizowana netto (NPV – Net Present Value), 
− wewnętrzna stopa zwrotu (IRR – Internal Rate of Return), 
− prosty i zdyskontowany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (SPB i DPB – Simple & 

Discounted Pay Back), oraz 
− próg rentowności (BEP – Break Even Point). 

 Wartość zaktualizowana netto NPV określa zysk wyrażony w pieniądzu jaki może osiągnąć 
inwestor inwestując swój kapitał. Wartość NPV wyznacza się jako: 
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CFt  – przepływ gotówki (Cash Flow) w kolejnych latach, będące różnicą między przychodami 
ze sprzedaży i kosztami 

J0  – nakłady inwestycyjne poniesione w okresie trwania budowy układu skojarzonego, 
zdyskontowane na początek rozpoczęcia jej eksploatacji 

Ln  – wartość likwidacyjna przedsięwzięcia inwestycyjnego w ostatnim roku eksploatacji 
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r  – stopa dyskonta czyli stopa oprocentowania kapitału inwestycyjnego uwzględniająca 
zmianę wartości pieniądza w czasie 

t  – kolejny rok budowy i eksploatacji układu skojarzonego 
n  – kalkulacyjny okres eksploatacji układu skojarzonego wyrażony w latach 
 Przedsięwzięcie inwestycyjne jest opłacalne, gdy NPV ma wartość dodatnią. Oznacza to, że 
uzyskany z przedsięwzięcia zysk jest wyższy od stopy minimalnej wyznaczonej na poziomie 
stopy dyskonta, czyli osiągnięty zysk z zainwestowanego kapitału jest wyższy w porównaniu z 
wpływami ze zwrotu rat z wkładu wraz z jego oprocentowaniem. 
 Wartość nakładu inwestycyjnego J0, jaka musiałaby być wydatkowana w roku zerowym 
inwestycji, aby uzyskać w roku t wartość Jt, określona jest zależnością: 
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gdzie:  
at  – współczynnik dyskontujący, 
J  – całkowite nakłady inwestycyjne, 
b  – okres trwania budowy wyrażony w latach, 
z  – współczynnik zamrożenia, uwzględniający niepożądany wpływ zamrożenia nakładów 

inwestycyjnych w trakcie trwania budowy. 

 Natomiast średnie roczne wpływy gotówkowe CFt stanowią różnicę pomiędzy średnią 
roczną wartością produkcji a kosztami eksploatacji i nakładami inwestycyjnymi. Wartość 
przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej określona jest równaniem: 

    (7) RelelRc
.

n cNcQS τ+τ=
W powyższej zależności: 

.
Q , Nel  – moc cieplna i elektryczna badanego układu, 
cc, cel – jednostkowe ceny sprzedaży energii cieplnej i elektrycznej, 
τR  – roczny czas pracy badanego układu. 
 Całkowity koszt składa się z kosztów stałych (wytwarzania produkcji) oraz kosztów 
zmiennych (niezależnych od produkcji np. kosztów paliwa podstawowego, kosztów transportu 
paliwa, kosztów z tytułu zanieczyszczeń środowiska). 
 Wskaźnik IRR określa stopę rentowności danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Wyznacza on graniczną stopę procentową, przy której inwestycja jest opłacalna. W celu 
określenia IRR przyjmuje się NPV = 0 oraz Ln = 0. 
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Stopa rentowności IRR powinna być większa od stopy dyskonta r. 
 Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych SPB jest to okres, po którym zostaną odzyskane 
wydatki inwestycyjne J0. Jest to zysk powiększony o amortyzację i koszty finansowe. 
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Dla CFt = CFR = const: 
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 Zdyskontowany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych DPB jest to okres, w którym 
zdyskontowane przepływy pieniężne zrównają się z wydatkami inwestycyjnymi. 

   (11) ∑
=

=
DPB

1t
0t JCF

czyli dla CFt = CFR = const: 
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 Natomiast minimalną stopę wykorzystania zdolności produkcyjnej w procentach, przy której 
koszty produkcyjne zrównają się z przychodami ze sprzedaży, określa próg rentowności BEP: 

  
Rc

Rc
Q cQ

kQ
BEP

τ
τ

=   (13) 

kc –  jednostkowy koszt wytwarzania energii cieplnej. 

4.  Charakterystyka  wybranego  rozwiązania  [7, 8] 
 W południowo – wschodniej części Rybnickiego Okręgu Węglowego zlokalizowana jest 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. grupująca 5 czynnych kopalń. Warunki geotermiczne oraz 
głębokość eksploatacji w JSW S.A. powodują, że cztery z kopalń Spółki to zakłady o dużym 
zagrożeniu temperaturowym, gdzie powszechnie występują przekroczenia temperatury 28°C 
uznanej przez Polskie Normy za graniczną temperaturę bezpieczną dla pracujących ludzi. 
 Jedną z kopalni o dużym zagrożeniu klimatycznym i bardzo dużym zagrożeniu metanowym 
jest kopalnia “Pniówek” (IV i III kategoria zagrożenia metanowego). Z analizy wykonanej przez 
krakowską AGH wynika, że dla otrzymania odpowiednich warunków pracy konieczne jest 
zastosowanie urządzeń chłodniczych o mocy 5 MW (na poziomie 830 m) i 10 MW (na poziomie 
1000 m)  [7,8].  Metanowość  kopalni  “Pniówek” kształtuje się na poziomie 232,0 m3 CH4/min, 
z czego około 42% ujmowane jest do sieci odmetanowania, a pozostała część odprowadzana jest 
z powietrzem wentylacyjnym do atmosfery. Ujmowany gaz kopalniany jest paliwem zasilającym 
silnik w instalacji skojarzonej produkcji energetyczno – klimatyzacyjnej. Dzięki temu emisja 
metanu do atmosfery obniży się do 8,0 mln m3 rocznie [7]. W połowie lat 90-tych zarząd JSW 
S.A. podjął decyzję o zainstalowaniu w KWK “Pniówek” instalacji chłodniczej o modułowej 
konstrukcji zapewniającej w podziemiach moc chłodniczą około 5 MW. Instalacja została 
wykonana przez SaabergFernwärme GmbH oraz spółkę SFW Energia z Gliwic. Instalacja 
chłodnicza była budowana w dwóch fazach. Uruchomienie pierwszej fazy miało miejsce w 
czerwcu 2000 roku, a drugiej – październiku 2000 roku. Zainstalowana w zakładzie tym 
aparatura jest układem skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Składa się on 
z dwóch modułów o mocy chłodniczej 2,5 MW każdy, co daje łącznie moc 5 MW [7,8,10]. 
 W układzie tym zimna woda na potrzeby klimatyzacji jest wytwarzana w połączonych 
szeregowo dwóch chłodziarkach absorpcyjnych i jednej chłodziarce sprężarkowej. Zasilane są 
one przez silnik tłokowy,  na  gaz  ziemny,  o  mocy  elektrycznej  3,2  MW  i  cieplnej  3,5  MW. 
Na rysunku 6 przedstawiono uproszczony schemat wykorzystywanej w KWK “Pniówek” 
instalacji. 
 Ziębiarki absorpcyjne zasilane są ciepłem odzyskiwanym ze spalin oraz ciepłem odzyski-
wanym z układu chłodzenia silnika. Medium przenoszącym ciepło zasilające ziębiarki jest woda. 
Chłodziarka sprężarkowa zasilana jest energią elektryczną wytwarzaną przez silnik. Czynnikiem 
chłodniczym w ziębiarkach absorpcyjnych jest mieszanina bromku litu z wodą, natomiast w zię-
biarce sprężarkowej zastosowano NH3. 
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 Woda doprowadzana do instalacji chłodniczej ma temperaturę 18°C. W pierwszym etapie 
jest ona chłodzona w ziębiarce absorpcyjnej zasilanej ciepłem chłodzenia silnika do osiągnięcia 
temperatury 14,5°C. Następnie w drugiej ziębiarce absorpcyjnej, zasilanej ciepłem odzyskiwa-
nym od spalin, osiągana jest temperatura wody 4,5 °C. Ostatecznemu ochłodzeniu do tempe-
ratury 1,5°C woda ulega w ziębiarce sprężarkowej. Tak schłodzona woda podawana jest do 
instalacji kopalnianej. 
 

 
Rys. 6. Uproszczony schemat instalacji energetyczno – klimatyzacyjnej KWK “Pniówek” 

 Podstawowe urządzenia zastosowane w każdym module instalacji to: 
− silnik gazowy firmy MWM Deutz: TBG 632V 1,6, o mocy elektrycznej 3,2 MW i mocy 

cieplnej 3,5 MW; 
− ziębiarki firmy YORK: ziębiarka absorpcyjna YORK YIA HW 6C4 o mocy chłodniczej 

1,730 kW (zasilana ciepłem spalin), ziębiarka absorpcyjna YORK YIA HW 3B3 o mocy 
chłodniczej 600 kW (zasilana ciepłem chłodzenia silnika), ziębiarka sprężarkowa YORK 
YLC717 SE-SD 64 WCOC (zasilana energią elektryczną wytwarzaną przez silnik). 

14,5°C

schłodzone
powietrze podziemna

instalacja
chłodnicza 3°C

18°C

gaz kopalniany

gorące
spaliny

spaliny do
komina

 .
 nCH4

 .
 na

powierzchnia

70°C

85°C

powietrze do spalania

ciepło 
z chłodzenia
silnika

 silnik
gazowy

  ziębiarka
absorpcyjna

energia
elektryczna

    śluza
ciśnieniowa

4,5°C

18,5°C

  ziębiarka
absorpcyjna

  ziębiarka
sprężarkowa

1,5°C

120°C

100°C

chłodnia 
kominowa

 Zastosowana instalacja wytwarza rocznie na cele podziemnej klimatyzacji około 41000 
MWh energii chłodniczej. Ponadto zastosowanie odpadowego gazu kopalnianego do napędu 
silników pozwoliło na redukcję emisji metanu do atmosfery o ok. 8 mln m3/rok. Powstała 
nadwyżka energii elektrycznej pozwoliła na redukcję zakupu z sieci energetycznej o 42000 
MWh/rok, co daje oszczędność 6,7 mln PLN/rok.  
 Analiza ekonomiczna inwestycji wykazała, że całkowite nakłady inwestycyjne jakie musiała 
ponieść Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. związane z budową układu kogeneracyjnego 
opartego o silnik gazowy oraz z zainstalowaniem odpowiedniej mocy chłodniczej zamknęły się 
w kwocie około 10,5 mln PLN. Roczny przychód ze sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej 
i chłodu (przy założeniu pracy urządzeń przez 8000 h w ciągu roku) wynosi ok. 6,3 mln PLN. 
Przy założeniu 70% udziału kredytu w nakładach, stopy dyskonta na poziomie 12% oraz 
oprocentowania kredytu annuitowego 19,9 % przy całkowitej spłacie kredytu w ciągu 5 lat 
można zauważyć, że NPV osiąga wartość dodatnią już w 4 roku eksploatacji instalacji (założony 
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czas eksploatacji 15 lat). Nakłady inwestycyjne zwrócą się w ciągu 4 lat, natomiast zdyskon-
towany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych to około 4 i pół roku. 

5.  Podsumowanie 

 Po wejściu w życie Nowego Prawa Energetycznego, polityka państwa w zakresie energetyki 
dąży do decentralizacji przemysłu energetycznego i powstania lokalnych rynków energii. A 
zatem  inwestowanie w małe źródła, zwłaszcza wytwarzające w skojarzeniu energię elektryczną 
i ciepło, stało się bardzo interesujące. Rozwojowi układów skojarzonych sprzyja rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 roku nakładające obowiązek zakupu przez 
przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, 
energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwa-
rzanej w skojarzeniu z ciepłem. Dobrym rozwiązaniem są małe układy spalające paliwa gazowe 
oparte na silnikach spalinowych. Charakteryzują się one niskimi nakładami inwestycyjnymi, 
krótkim okresem budowy oraz łatwością eksploatacji. Układy te osiągają ponadto wysokie 
wskaźniki wykorzystania energii chemicznej paliwa. Nadmiar ciepła pozostający do dyspozycji 
w okresie letnim można wykorzystać do produkcji chłodu (ziębiarki absorpcyjne).  
 Budowa instalacji wytwarzających w skojarzeniu energię elektryczną, ciepło i chłód jest 
szczególnie interesująca przy rozpatrywaniu zasilania szpitali, hoteli, biurowców, obiektów 
sportowych i innych budynków użyteczności publicznej, a nawet w budownictwie mieszka-
niowym. Analiza ekonomiczna instalacji zastosowanej w KWK „Pniówek” wykazała, że 
zastosowanie tego typu układu jest wysoce opłacalne. Dużą zaletą tego typu instalacji jest 
oszczędność zasobów energii pierwotnej, co związane jest ze zmniejszeniem ilości zakupionej z 
systemu elektroenergetycznego energii elektrycznej o ilość wytworzoną w układzie.  
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