
Wymusza to na inwestorach prze-
chodzenie na skojarzoną pro-
dukcję tych form energii. Do in-

westycji w tę technologię zachęcają certyfika-
ty wspierające wytwarzanie energii elektrycz-
nej w kogeneracji, które oznaczają dodatko-
wy zysk. W ostatnich latach w Polsce liczba 
takich instalacji (projektowanych i budowa-
nych) sukcesywnie rośnie. Nadal jest to sto-
sunkowo nowa technologia w naszym kra- 
ju i  tylko nieliczni mają doświadczenie  
w stosowaniu efektywnych rozwiązań w tym  
obszarze.

W ostatnich latach firma Envirotech  
z Poznania wykonała kilka projektów tech-
nicznych z zakresu kogeneracji, bazujących 
na  wykorzystaniu silników tłokowych, napę-
dzanych gazem. Pozwoliło to na wypraco- 
wanie optymalnych rozwiązań, dotyczą- 
cych kluczowych elementów projektów oraz 
na  nawiązanie współpracy z producentami 
agregatów.

Ponadto firma zdobyła doświadczenie 
w  zakresie wykonawstwa instalacji wyposa-

żonych w agregaty kogeneracyjny zasilane 
gazem wytwarzanym w procesie fermentacji 
metanowej. Warto skorzystać z tych doświad-
czeń. 

W walce o każdy punkt procentowy 
sprawności ogólnej agregatu liczy się nie tyl-
ko wydajność generatora i całego układu wy-
twarzania energii elektrycznej. Ciepło, które 
powstaje w trakcie pracy agregatu, nie po-
winno być traktowane jako „energia odpa-
dowa”, jeśli wykonawcy zależy na stworzeniu 
technologii o wysokiej stopie zwrotu. Wyko-
rzystanie ciepła pochodzącego z chłodzenia 

silnika jest sprawą złożoną. Uproszczony 
schemat odbioru ciepła przedstawiono 
na  rysunku. Efektywność odzysku energii 
cieplnej jest w dużym stopniu zależna od filo- 
zofii podziału instalacji na obiegi chłodzenia, 
wykorzystania ich parametrów oraz powią-
zania z potrzebami odbiorcy ciepła.

Problem tkwi przede wszystkim w zróżni-
cowaniu temperatur czynników odbierają-
cych ciepło oraz konieczności ciągłego chło-
dzenia silnika podczas jego pracy.

technologie

Wykorzystanie ciepła  
z chłodzenia silnika  
gazowego
Kierunki rozwoju elektroenergetyki są w dużej mierze 
zdeterminowane koniecznością sprostania rosnącym 
wymaganiom w zakresie ograniczania szkodliwych  
emisji gazów oraz sprawnością wytwarzania i energii. 

Konieczne rozwiązania 
Różnorodność modeli silników zmu- 

sza do szukania indywidualnych rozwiązań 
dla  każdego projektu. Priorytetem dla pro-
jektanta układu kogeneracyjnego powinno 
być chłodzenie silnika, a nie wykorzystanie 
ciepła. Agregat wymaga chłodzenia genera-
tora, obudowy silnika, powietrza do spala- 
nia (po jego sprężeniu), bloku silnika, ole- 
ju smarnego i spalin. Zarówno generator,  
jak i obudowa silnika najczęściej wytracają 
ciepło, podgrzewając pomieszczenie, w któ-
rym się znajdują. Pozostałe obiegi oddają 
je  przez wymienniki do czynników chłodni-
czych. Przykłady parametrów cieplnych  
poszczególnych obiegów dla różnych silni-
ków przedstawiono w tabeli. Są to wartoś- 
ci specyficzne dla konkretnych projektów, 
więc nie można ich traktować jako uniwer-
salnych.

Wyprowadzenie ciepła z wymienio- 
nych elementów silnika zależy od specyfiki  
jednostki oraz zakresu dostawy. Dlatego  
obszar zadań projektanta może być różny,  
np. od przygotowania całej instalacji, która 
będzie wpięta do króćców zaraz na wyjściu 
z  silnika, do wykorzystania ciepła z już za-
projektowanego wymiennika separacyjne-
go. Najważniejsze jest jednak sprowadzenie 
temperatury mediów chłodzących do war-
tości wymaganych. To działanie konieczne, 
żeby silnik mógł produkować energię elek-
tryczną z paliwa gazowego. Przerwa w od-
biorze ciepła będzie, niestety, oznaczała 
przerwę w produkcji prądu i określone 
straty finansowe dla właściciela instalacji. 
Na fotografii 1 zobrazowano wyprowadze-
nie jednego z  przewodów obiegu chłodzą-
cego z obudowy silnika poprzez króciec  
będący częścią tej obudowy.

Dopiero po odpowiednim zabezpie- 
czeniu pracy silnika w temperaturach 
zgodnych z wytycznymi producenta prze-
chodzimy do  etapu projektowania układu  
wykorzystującego odebrane z urządzenia 
ciepło. Typowy układ chłodzenia silnika  
jest kombinacją instalacji odzyskujących  
ciepło oraz instalacji chłodzenia robocze- 
go i awaryjnego. Zadanie tych ostatnich  
to umożliwienie dalszej pracy silnika,  
a co za tym idzie – nieprzerwanego wy- 
twarzania prądu przez agregat. Oznacza  
to analizę potrzeb sieci inwestora, a także 
samego agregatu. Końcowa sprawność 
układu będzie zależna od zminimalizo- 
wania wykorzystania chłodzenia robocze- 
go i awaryjnego na korzyść zagospoda- 
rowania możliwie wielu źródeł ciepła.  
Analiza możliwości lokalizacyjnych i tech-
nologicznych w świetle wykorzystania  
lub sprzedania energii powinna zostać roz-
poczęta już na etapie planowania inwe- 
stycji. 
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Uproszczony schemat odbioru c iep ła z  s i ln ika gazowego
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Wyszczególnienie Przykład 1 Przykład 2
Moc obiegu LT

(udział wśród wymienionych obiegów)
486 kW (10%) 372 kW (13%)

Moc obiegu HT
(udział wśród wymienionych obiegów)

782 kW (16%) 1 010 kW (36%)

Moc z bloku silnika
(udział wśród wymienionych obiegów)

696 kW (15%)

Moc z oleju smarnego
(udział wśród wymienionych obiegów)

468 kW (10%)

Moc ze spalin
(udział wśród wymienionych obiegów)

2 291 kW (49%) 1 438 kW (51%)

Temperatura w obiegu LT 40/36°C 39/32°C

Temperatura w obiegu HT 96/89°C 93/85°C*

Temperatura w obiegu bloku 89/82°C

Temperatura w obiegu oleju 77/63°C

Temperatura spalin 390/86°C 489/115°C

Wykorzystanie ciepła Sieć ciepłownicza Sieć ciepłownicza

Praca Współpraca z kotłami 
węglowymi wodnymi 

i  parowymi 

Współpraca z kotłami 
węglowymi

Porównanie parametrów c iep lnych poszczególnych obiegów

*po sieciowej stronie wymiennika

Fot.  1.  Wyprowadzenie przewodu obiegu ch łodze-
n ia s i ln ika (2 x Arch iwum Env i rotech) Fot .  2.  Wymiennik i  c iep ła:  HT i  separacy jny

Parametry układów
Elementy/układy wymagające chłodzenia 

charakteryzują się zróżnicowanymi parame-
trami:

w przypadku, gdy generator znajduje się 
w obudowie pozwalającej na uporządko- 
waną wymianę ciepła, mamy do dyspozycji  
ciepło niskoparametrowe,

ciepło opuszcza silnik, podgrzewając po-
mieszczenie, trzeba więc schładzać halę. 
Ewentualne szczelne zamknięcie całego silni-
ka w obudowie pozwoliłoby na wykorzysta-
nie tego ciepła, zwykle jednak z powodu bra-
ku odbiorcy ciepła o tak niskim parame- 
trze wentyluje się pomieszczenie agregatu,  
utrzymując w nim temperaturę nie wyższą  
niż 40°C. Zimą celowe jest zastosowanie re-
cyrkulacji lub rekuperacji powietrza wywie-
wanego – promieniowanie z obudowy silni-
ka zwykle osiąga poziom 2-6% w stosunku 
do ilości ciepła, które można wykorzystać,

powietrze do spalania po sprężeniu wyma-
ga schłodzenia. Następuje to w dwóch wy-
miennikach ciepła, które zwykle są określane 
jako wymienniki HT i LT. HT jest jednym 
z  głównych źródeł ciepła, łatwego do wyko-
rzystania dzięki stosunkowo wysokim para-
metrom pracy (zwykle powyżej 80°C). Do wy-
miennika LT powinien wracać czynnik schło-
dzony do temperatury najczęściej poniżej 
40°C. Dlatego producenci silników niechęt- 
nie proponują rozwiązania wykorzystujące  
ten obieg. Najczęściej całe ciepło z drugie- 
go stopnia chłodzenia intercoolera trafia  
do chłodnic roboczych suchych lub mokrych. 
Pewnym sposobem wykorzystania obiegu  
niskotemperaturowego chłodzenia powietrza 
do spalania jest dochładzanie powrotu czyn-
nika do silnika w innych obiegach,

blok silnika – można z niego odebrać po-
dobną ilość ciepła jak z wymiennika HT. Po-
nadto ma ono zbliżone parametry. Bardzo 
często te dwa obiegi są łączone, a ciepło z  nich 
trafia do wspólnego wymiennika. Wymiennik 
przedstawiony na fotografii 2 w sąsiedztwie 
wymiennika separacyjnego odpowiada właś-
nie za odbieranie ciepła z  chłodzenia HT 
i  bloku silnika. Kolejność, w jakiej ciepło jest 
zabierane z płaszcza silnika i pierwszego stop-
nia chłodzenia intercoolera, zależy od specyfi-
ki konkretnego silnika,

olej smarny to bardzo często element 
pierwszego etapu podgrzewania wody sie-
ciowej. Obieg ten ma istotny wpływ na wyni-
kową sprawność systemu. Im wyższa jest do-
puszczalna temperatura oleju smarnego 
i  niższa wartość temperatury powrotu z sieci 
cieplnej, tym większe prawdopodobieństwo, 
że ciepło to zostanie wykorzystane w całości. 
W przypadku wysokiej temperatury czynni-
ka wracającego po stronie sieciowej, olej 
również musi wrócić do silnika, mając odpo-
wiednią temperaturę – z tego powodu wyko-

•

•

•

•

•

rzystuje się obieg LT. Schładza on wtedy  
(za pomocą chłodnic roboczych) powrót 
z  sieci do temperatury właściwej dla wymien-
nika oleju albo schładza bezpośrednio olej 
wracający do silnika,

spaliny stanowią przeważnie element ostat-
niego etapu podgrzewania wody trafiającej 
do wymiennika separacyjnego lub sieci ciepl-
nej. Czasami, pomimo obecności wymiennika 
separacyjnego w układzie, wymiennik spalin 
montuje się po stronie sieciowej ze względu 
na bardzo wysokie parametry spalin (gazy  
wydechowe na wylocie z silnika mają nawet 
ponad 500°C). W wymienniku schładza się 
je  do temperatury zapewniającej niewykra-
planie się kondensatu, a w celu większej  
jej redukcji stosuje się dodatkowo ekonomi-
zer za  wymiennikiem ciepła.

•

Priorytetem inwestycji z zakresu skojarzo-
nej produkcji energii bywa zarówno energia 
elektryczna (poszukiwanie odbiorców cie- 
pła, aby zapewnić pracę systemu z wysoką  
sprawnością), jak i ciepło (energia elektrycz-
na sprzedawana, by zagwarantować zwrot 
inwestycji i zyski z kogeneracji).

Przykłady rozwiązań
Typowym wykorzystaniem silników gazo-

wych jest wspomaganie ciepłowni. Wykona-
nie takiej instalacji pozwala np. na rezygna-
cję z dotychczasowych źródeł ciepła latem 
(silniki pracują tylko na c.w.u.) i obniżenie 
ich mocy zimą (silniki nie są w stanie zapew-
nić odpowiednio wysokich parametrów, 
by  pracować samodzielnie). Dokonuje się  



cZYStA eneRgiA 3/2013 • strona 40

technologie
re

k
la

m
a

tego poprzez przyłączenie obiegu cieplnego 
silnika do istniejącej instalacji.

Kolejny przykład wykorzystania silników 
gazowych to ciepło technologiczne. Jeżeli 
potrzeby zakładu są tożsame z tym, co za-
pewnia układ kogeneracyjny ilościowo i pod 
względem parametrów, inwestycja może 
okazać się opłacalna. Takie instalacje można 
wówczas wykorzystać do suszenia produk-
tów spożywczych lub np. do podgrzewania 
wody technologicznej. Dodatkowo tempera-
tura spalin pozwala na wytwarzanie w kot-
łach odzysknicowych pary, m.in. dla przemy-
słu chemicznego i cukierniczego.

Innym ciekawym rozwiązaniem posze-
rzającym zakres zastosowania kogeneracji 
jest wytwarzanie chłodu, co czyni ją bardzo 
przydatną w sezonie letnim, a także w prze-
myśle. Trójgeneracja bazuje na wykorzysta-
niu ciepła odzyskiwanego z silnika jako źród-
ła ciepła niezbędnego dla desorbera w insta-
lacjach chłodzenia absorbcyjnego. Niełat- 
wo jest jednak skoordynować wytwarzanie  
i odbiór chłodu oraz ciepła i prądu w czasie.  
Niemniej istnieją obiekty technologiczne, 
które pozwalają na efektywne zastosowanie 
trójgeneracji. Są to głównie lotniska, szpitale, 
hotele, budynki biurowe, a także obiekty 
przemysłowe (np. chłodnie do żywności).

Potencjalnym odbiorcą ciepła jest też sam 
układ kogeneracyjny. Co prawda nie można 
w tym przypadku mówić o odzysku cie- 
pła w  pełnym tego słowa znaczeniu, lepiej  
jednak zagospodarować je na potrzeby włas-
ne agregatu niż pozbyć się go bez żadne- 
go wymiernego efektu. W obiektach kogene-
racyjnych odbiorcami są: powietrze do spa-
lania, powietrze wentylacyjne nawiewane 
(do innych pomieszczeń), zbiornik mocznika 
(reagent do oczyszczania spalin), systemy 
ogrzewania pomieszczeń technicznych i so-
cjalnych personelu, woda użytkowa, maga-
zyn oleju smarnego oraz system ogrzewania 
pomieszczeń z instalacją paliwa gazowego. 
Istotne są również niskie wymagania hal sil-
nikowych pod względem utrzymywania 

temperatury. Wysoka emisja ciepła z agrega-
tu w typowych przypadkach w polskim kli-
macie całkowicie wystarcza do utrzymywania 
zimą temperatury na poziomie przynajmniej 
10°C. Oznacza to, że przez dużą część roku 
ciepło oddawane przez silnik do otoczenia 
nie jest stratą. Latem ograniczaniem tempe-
ratury wewnątrz hali do 40°C zajmuje się 
wentylacja.

Problem zmienności odbioru ciepła w  cza-
sie często rozwiązywany jest za pomocą  
akumulatora ciepła. Pozwala on na zastoso- 
wanie mniejszej jednostki kogeneracyjnej  
przy tej  samej produkcji ciepła, np. na po-
trzeby c.w.u. Dzięki temu silnik może działać 
całą dobę, produkując nieprzerwanie ener-
gię elektryczną. Prosty rachunek ekonomicz-
ny i  określenie czasów zrzutu ciepła do sieci  
i akumulatora może polepszyć wynik finan-
sowy zarówno inwestycyjny, jak i długoter-
minowy. 

Drugi problem odbioru ciepła z silnika 
stanowią obiegi niskotemperaturowe. Prze-
ważnie ciepło to jest nieuchronnie tracone, 
a  znalezienie jego odbiorcy zapewni zyski 
i  podwyższenie sprawności całkowitej. Przed-
siębiorstwa nastawione przede wszystkim 
na  produkcję ciepła kładą duży nacisk 
na  „ocalenie” możliwie największej ilości cie-
pła przed wyemitowaniem go do atmosfery. 
Jednak niełatwo o zutylizowanie energii 
z  czynnika o temperaturze niewiele ponad 
40°C. W specyficznych przypadkach sensow-
nym rozwiązaniem może okazać się wysoko-
temperaturowa pompa ciepła, która energię 
odzyskaną z obiegu LT przeniesie na poziom 
temperaturowy obiegu oleju smarnego, 
podnosząc jego moc. Konsultacja z produ-
centami wysokotemperaturowych pomp  
ciepła powinna ocenić sensowność takiego  
rozwiązania.

Analiza możliwości
Przed wykonaniem projektu i instalacji 

wykorzystującej skojarzoną produkcję ener-

gii elektrycznej oraz ciepła (ewentualnie 
chłodu) należy oszacować możliwości odbio-
ru energii i współpracy wszystkich układów 
technologicznych (w przypadku rozbudowy 
istniejących obiektów) i wstępnie ocenić spo-
dziewaną sprawność wybudowanej instala-
cji. Proces projektowania jest związany z ana-
lizą wielu sposobów osiągania jak najwyższej 
efektywności systemu. Wsparcie dla tego  
typu inwestycji oraz rosnąca liczba obiek- 
tów w  kraju sprzyjają optymalizacji rozwią-
zań i  pozwalają uniknąć niepotrzebnych 
strat.

Należy jednak pamiętać o tym, że techno-
logia umożliwiająca produkcję skojarzoną 
energii elektrycznej i cieplnej z wykorzysta-
niem agregatów gazowych, tak jak każda  
inna, nie jest odporna na działanie czasu. 
Z  biegiem lat koszt inwestycji zwiększa się 
o  koszty przeglądów, remontów pośrednich 
i napraw. Zależnie od wielkości jednostki, 
po  kilku latach (w przypadku urządzeń 
o  mocy bliskiej 4 MW po ok. ośmiu od pier- 
wszego uruchomienia) wymagany jest re-
mont generalny agregatu. Dla eksploatatora 
instalacji oznacza to poważny wydatek.

Zagrożeniem wynikającym z polityki pań-
stwa jest wsparcie dla zielonej energii. Ceny 
zielonych certyfikatów za produkcję energii 
maleją. Tendencja ta powinna zostać zaha-
mowana dzięki podniesieniu wymaganego 
udziału zielonej energii Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z 18 październiku 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu obowiąz-
ków uzyskania i przedstawienia do  umorze-
nia świadectw pochodzenia. Problemy wyni-
kające z  nadpodaży zielonej energii i ograni-
czenie systemu wsparcia dla energii produ-
kowanej m.in. przez silniki spalinowe, wy-
magają obecnie poważnej dyskusji. Pomimo 
zawirowań na rynku certyfikatów energe-
tycznych, skojarzona produkcja energii na-
dal jest warta rozważenia. 
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