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Część pierwsza 

 

 Przygotowując analizy efektywności energetycznej i ekonomicznej modernizacji syste-
mów energetycznych w skład, których wchodzi skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i 
cieplnej, uznałem, że niezbędne jest wyposażenie inwestora w pewien zakres podstawowej wie-
dzy na temat kogeneracji i absorpcji. Niniejszy poradnik inwestora stanowi także integralną część 
analiz przekazywanych inwestorom. Poradnik pozwala lepiej zrozumieć w jaki sposób uzyskane 
zostały wyniki analiz i jak je należy interpretować. 

 Szerzej omówione zostały zagadnienia, których, w mojej ocenie, nie można zbyt łatwo 
znaleźć w dostępnej literaturze i internecie. 

Podstawowym elementem agregatu kogeneracyjnego (CHP - Combined Heating and Po-
wer) jest gazowy silnik tłokowy oraz połączona z jego wałem prądnica. W kwestiach związanych 
z budową agregatów kogeneracyjnych oraz zasad ich pracy odsyłam do, zapewne najlepszej 
dostępnej obecnie, książki Janusza Skorka i Jacka Kaliny „Gazowe układy kogeneracyjne”. Wiele 
rozdziałów tej książki można znaleźć w internecie w postaci odrębnych artykułów. W niniejszym 
opracowaniu będę odwoływać się do książki. 

 

Poradnik stanowi pracę własną wykonaną na podstawie koncepcji modernizacji systemu 
energetycznego szpitala oraz wieloletnich doświadczeń w zakresie doboru urządzeń kogenera-
cyjnych. Wszystkie dane i analizy są prawdziwe. Dla pełniejszego zobrazowania problemów wy-
korzystano także materiały z analiz technicznych i ekonomicznych wykonanych dla innych obiek-
tów. 

 

Źródłem ciepła w CHP jest ciecz chłodząca oraz olej smarny. Ciepło z tych źródeł odpro-
wadzane 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 dwa typy wymienników: olej-woda lub woda-woda. Zastosowanie ta-
kich 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 po-
zwala na obniżenie temperatury spalin do około 120°C. W silnikach zasilanych wyłącznie gazem 
(ze względu na brak siarki w paliwie) możliwe jest dodatkowe zastosowanie wymienników kon-
densacyjnych, dzięki którym odzyskuje się energię cieplną stosowaną do pokrycia zapotrzebo-
wania na ciepło niskotemperaturowe (np. do wstępnego podgrzewu wody).  

Duża popularność tłokowych silników spalinowych spowodowana jest tym, że są one do-
stępne już w zakresie mocy kilkunastu kilowatów, przy jednocześnie wysokiej sprawności ener-
getycznej i stosunkowo niskich cenach w porównaniu z turbinami gazowymi. Kolejną zaletą jest 
to, że paliwo gazowe nie musi być dostarczane do komory spalania pod ciśnieniem.  

Typowy wskaźnik sprawności wytwarzania energii elektrycznej w układach CHP opartych 
na tłokowych silnikach spalinowych 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 od 30 kW do 1.000 kW elektrycznej mocy czynnej, przy czym pro-
dukowane są również urządzenia o znacznie większych mocach, które mają zastosowanie w du-
żych obiektach przemysłowych.  
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Producenci agregatów kogeneracyjnych, a dokładniej producenci prądnic, określają w kar-
tach katalogowych zarówno znamionową moc czynną CHP, wyrażoną w kW, jak i znamionową 
moc pozorną wyrażoną w kVA.  

W Poradniku odwoływać się będziemy jedynie do mocy czynnej. 

 

Dla uzyskania wysokiej sprawności CHP producenci starają się w maksymalnym stopniu 
odzyskać ciepło z urządzenia. 

Poniżej pokazane są podstawowe elementy agregatu kogeneracyjnego wraz z wymienni-
kami ciepła. Część odzyskanego ciepła wykorzystywana jest na potrzeby własne CHP a reszta 
jest oddawana do sieci ciepłowniczej.  

Zastosowano wymienniki typu woda-woda oraz olej-woda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1  Uproszczony schemat odbioru ciepła z silnika gazowego1  

  

Korzystając z karty katalogowej CHP o mocy elektrycznej 252 kW sporządzono poniższy 
bilans mocy w postaci wykresu strumieniowego Sankeya. 

 
Rys. 2  Bilans mocy przykładowego gazowego agregatu kogeneracyjnego 

W omawianym przykładzie, silnik spalinowy agregatu kogeneracyjnego zasilany jest ga-
zem ziemnym. Moc wejściowa (określająca energię zawartą w paliwie) wynosi 680 kW. Z wałem 

                                                
1 Z artykułu Piotra Pałaszyńskiego „Wykorzystanie ciepła z chłodzenia silnika gazowego”.  
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silnika połączona jest prądnica. Moc mechaniczna przekazywana do prądnicy wynosi 265 kW, tj. 
39% mocy wejściowej. 

Na wyjściu prądnicy otrzymujemy prąd o mocy czynnej 252 kW, co stanowi 37,1% mocy 
wejściowej. Straty w prądnicy wynoszą 13 kW tj. 1,9% mocy wejściowej. 

Ciepło w agregacie uzyskuje się z korpusu z układu chłodzenia silnika (woda), z odzysku 
ciepła z oleju oraz z intercoolera. W powyższym przykładzie uzyskujemy 150 kW ciepła z silnika, 
tj. 22,1% mocy wejściowej oraz z intercoolera 26 kW, tj. 3,8% mocy wejściowej.  

Drugim źródłem ciepła są spaliny. Z wymiennika układu spalinowego uzyskujemy 145 kW 
ciepła, co odpowiada 21,3% mocy wejściowej. 

Łącznie z tego agregatu kogeneracyjnego uzyskamy 321 kW mocy cieplnej co stanowi 
47,2% mocy wejściowej. 

Jak w każdym układzie część energii jest tracona. Energia cieplna wypromieniowana 
przez silnik to 23,8 kW i stanowi 3,5% mocy wejściowej. W układzie spalinowym tracimy także 
57,2 kW tj. 8,4% mocy wejściowej. 

Łączne starty ciepła w agregacie kogeneracyjną wynoszą 94 kW i stanowią 13,8% mocy 
wejściowej. 

Układ kogeneracyjny może pracować w kilku trybach, wybór których silnie wpływa na 
opłacalność ekonomiczną. 

Jest kilka różnych trybów pracy kogeneracji ale dla nas najistotniejsze to2:  

A. Praca zorientowana na produkcję energii elektrycznej (Electricity Tracking – tryb ET) – 
moc modułu regulowana jest według krzywej zapotrzebowania na energię elektryczną, a 
ciepło jest produktem ubocznym. Niedobory ciepła wytwarzane są w innych źródłach, na-
tomiast nadwyżki ciepła są zagospodarowane lub rozpraszane w otoczeniu przez chłod-
nice wentylatorowe (chłodzenie silnika) lub w postaci gorących spalin. 

B. Praca zorientowana na produkcję ciepła (Heat Tracking – tryb HT) – moc modułu regulo-
wana jest według krzywej zapotrzebowania na ciepło, a energia elektryczna jest produk-
tem ubocznym. Bilans energii elektrycznej zamykany jest poprzez odpowiednio jej zakup 
bądź sprzedaż do sieci. 

C. Praca modułu bez skojarzenia – moduł wytwarza jedynie energię elektryczną, a ciepło 
jest rozpraszane w otoczeniu.  

D. Praca modułu pełną mocą bez względu na chwilowe zapotrzebowanie ciepła i energii 
elektrycznej (Full Load – tryb FL) – tryb ten jest kombinacją trybów A, B i C. Może tu 
wystąpić zarówno zakup jak i sprzedaż energii elektrycznej jak również wytwarzanie cie-
pła w innych źródłach czy też jego inne zagospodarowanie lub rozpraszanie. 

Wybór pomiędzy tymi trybami jest możliwy o ile układ kogeneracyjny jest przyłączony do 
sieci elektroenergetycznej. W przeciwnym wypadku, np. w układach wyspowych, zasilających 
małe obiekty, stosuje się tylko pracę w trybie ET.  

Często stosuje się uproszczenie polegające na określeniu trybu pracy A lub B jako „pracy 
wyspowej” agregatu. Precyzyjnie rzecz ujmując należałoby przyjąć, że praca wyspowa polega na 
całkowitym odseparowaniu agregatu i odbiorników od zewnętrznych sieci elektroenergetycznych. 
Tryb pracy Full Load (FL) określany jest potocznie pracą na sieć. 

Układ kogeneracyjny bywa instalowany w celu optymalnego wykorzystania taryf elektrycz-
nych, tj. w celu uniknięcia zakupu szczytowej, drogiej energii elektrycznej z sieci (tzw. peak 

                                                
2 Skorek J. Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej układów kogeneracyjnych małej mocy. Wydawnictwo 
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002. ISBN 83-7335-127-2 
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shaving). W takim przypadku CHP pracuje w okresie, gdy energia elektryczna jest droga, nato-
miast w okresie niższej ceny zakupu elektryczności CHP jest wyłączony. Takie rozwiązanie, choć 
z jednej strony poprawia efektywność ekonomiczną inwestycji „od strony” produkcji elektryczno-
ści, z drugiej strony jednak pogłębia niedopasowanie do siebie produkcji elektryczności i ciepła.  

Problemy dopasowania produkcji ciepła do zmiennego zapotrzebowania można rozwią-
zać przez jego akumulację. W okresie kiedy zapotrzebowanie u odbiorców jest mniejsze od pro-
dukcji w układzie skojarzonym nadmiar ciepła akumuluje się w zasobniku gorącej wody. W okre-
sie kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest większe niż jego produkcja brakującą ilość ciepła po-
biera się z zasobnika. W przypadku, gdy ilość ciepła zakumulowana w zasobniku byłaby niewy-
starczająca do pokrycia zapotrzebowania ciepła u odbiorców należy uruchomić dodatkowo źródło 
szczytowe. Oczywiście, za każdym razem musi być wykonany bilans energii elektrycznej i ciepl-
nej i to nie tylko w zakresie mocy ale także zużywanej energii w czasie. 

Innym sposobem zagospodarowania nadwyżek ciepła z kogeneracji jest zastosowanie 
układów przetwarzających energię cieplną na chłód. Mamy wtedy do czynienia z układem trige-
neracji CCHP (Combined Cooling, Heating and Power), czyli skojarzonego wytwarzania energii 
elektrycznej, cieplnej i chłodu. 

W omawianym przypadku agregat kogeneracyjny ma pracować w trybie pracy zoriento-
wanej na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną (ET). W takim przypadku niezbędne 
będzie zagospodarowanie nadwyżek energii cieplnej z CHP. 

Bardzo często spotkać się można z presją wywierana na inwestora aby przewymiarować 
moc agregatu kogeneracyjnego (na zapas). Oferenci powołują się przy tym na informacje produ-
centów agregatów, że mogą one pracować w zakresie od 30% do 100% mocy nominalnej. Rów-
nocześnie inwestorzy nie zwracają uwagi na sprawność przewymiarowanych urządzeń. 

Poniższy rysunek pokazuje jedne z podstawowych wskaźników agregatu kogeneracyj-
nego, gdzie:  

� Sprawność wytwarzania energii elektrycznej w CHP określamy jako stosunek mocy elek-
trycznej wytwarzanej w skojarzeniu do iloczynu strumienia paliwa i wartości opałowej pa-
liwa 

� Wskaźnik skojarzenia to stosunek wytwarzanej w CHP energii elektrycznej do cieplnej 
układu 

� Wskaźnik zredukowany jest to wskaźnik odniesiony do wielkości nominalnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3  Podstawowe wskaźniki CHP3 

                                                
3 (Źródło: na podstawie pracy Jacka Kaliny – Zakład Termodynamiki i Energetyki Gazowej, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika 
Śląska w Gliwicach) 
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W przypadku analizowanego obiektu podstawą doboru CHP jest analiza wykresu upo-
rządkowanego energii elektrycznej (trybu pracy ET). W interesie zamawiającego jest takie dobra-
nie mocy elektrycznej CHP, aby możliwa była praca przez jak największą liczbę godzin w ciągu 
roku i to z możliwie największą mocą (najlepiej nominalną). Ponieważ CHP pracuje w przedziale 
od 50% do 100% mocy nominalnej to czas pracy w ciągu roku zależy od wykresu uporządkowa-
nego. Im bardziej stromy jest wykres uporządkowany tym czas pracy agregatu będzie krótszy 
(zakładając, że dążymy do maksymalizowania mocy CHP). 

Oczywiście absolutną fikcją jest dobieranie CHP w taki sposób, aby czas pracy wynosił  
8.760 godzin w ciągu roku (takie analizy niestety też się spotyka). Agregat kogeneracyjny, jak 
każdy silnik spalinowy, musi podlegać przeglądom, konserwacji oraz planowym remontom. Jak 
każde urządzenie podlega również awariom. Każdy przegląd CHP lub naprawa wiąże się z jego 
wyłączeniem i odczekaniem aż ostygnie i dopiero wtedy możliwe jest wykonywania wszelkich 
prac serwisowych. 

W związku z powyższym we wszystkich analizach przyjmujemy, że średni roczny czas 
pracy CHP w ciągu roku wynosi 8.250 godzin. Przyjęcie takiego czasu pracy CHP w ciągu roku 
jest zgodne z wartością statystyczną takiego parametry jak dyspozycyjność. 

Dyspozycyjność określona jest następującym wzorem: 

D = (τo – (τp + τnp)) / τo 

gdzie: 

τo – możliwy roczny czas pracy CHP 

τp – roczny czas planowanych wyłączeń 

 τnp - roczny czas nieplanowanych wyłączeń 

Dla tłokowych silników spalinowych o mocy od 80 do 800 kW przyjmuje się wartość dys-
pozycyjności 94,5%, natomiast dla mocy powyżej 800 kW przyjmuje się wartość 91,20%. 

 Przyjęty czas pracy CHP 8.250 godzin/rok odpowiada współczynnikowi dyspozycyjności 
odpowiednio 94,18%. 

 

Dane wejściowe do analiz 

 

Zanim zaczniemy dobierać optymalną wielkość CHP przyjmujemy, że wiodący jest prąd, 
a powstające w czasie pracy ciepło musi zostać zagospodarowane. Wbrew temu co się często 
słyszy nie jest to jednak ciepło „odpadowe”. Badany obiekt zużywa w ciągu roku 3.630,22 MWh 
ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4  Miesięczne zużycie ciepła [MWh/m-c] 
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Obiekt kupuje prąd według taryfy B23, która posiada trzy strefy czasowe. Sprzedawca 
energii zaoferował jednakową cenę dla całej doby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5  Miesięczne zużycie prądu w poszczególnych strefach taryfowych [MWh/m-c]  

 

Obiekt zużywa w ciągu roku 1.702,26 MWh prądu. 

Wszystkie analizy w omawianym przykładzie robione są dla cen netto. 

Często oferent, któremu zależy głównie na sprzedaniu urządzenia, czyli wykazaniu, że 
jego instalacja jest dla inwestora opłacalna, na zestawieniu danych z faktur za rok bazowy kończy 
wszelkie analizy. 

Jeśli jednak zależy nam na rzetelnym stwierdzeniu opłacalności inwestycji, czyli dobraniu 
optymalnej wielkości agregatu, to należy dokonać analizy godzinowego zużycia prądu. Taka ana-
liza pozwoli także na sprawdzenie poprawności ustalonej mocy umownej dostawy prądu. 

Bardziej dokładne dane do analiz uzyskamy na podstawie pomiarów 15 minutowego zu-
życia prądu. Problem polega jednak na tym, że nie wszyscy operatorzy OSD są skłonni takie 
dane udostępniać. Jeszcze kilka lat temu nie było z tym problemów, jednak teraz operatorzy mają 
świadomość, że większość wystąpień o udostępnienie pomiarów 15 minutowych kończy się 
zmniejszeniem zakupu prądu i urealnieniem mocy umownej. Jest to równoznaczne ze znacznym 
zmniejszeniem ich wpływów. 

Ponieważ należy się spodziewać dalszych utrudnień ze strony operatorów systemów dys-
trybucyjnych (OSD), byłoby dobrze gdyby inwestorzy, z rocznym wyprzedzeniem w stosunku do 
planowanej inwestycji, instalowali własne rejestratory zużycia prądu. Nie jest to duży wydatek a 
pożytek dla inwestora znaczny. Niestety, w wieloletniej praktyce zawodowej nie miałem kontaktu 
z tak świadomym inwestorem, więc trzeba sobie radzić inaczej. 
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Rys. 6  Roczny godzinowy pobór mocy w poszczególnych miesiącach [kW] i moc średnia 

W omawianym przypadku mamy dwa przyłącza z dwoma umowami przyłączeniowymi i 
dwoma różnymi mocami umownymi.  

 
A. Przyłącze PPE1 

 
B. Przyłącze PPE2 

Rys. 7  Roczny godzinowy pobór prądu dla poszczególnych przyłączy [kW] 
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Na podstawie powyższych wykresów można stwierdzić, że w roku bazowym nie było żad-
nego przekroczenia mocy umownej. Nasuwa się pytanie czy jest to wniosek prawidłowy. Otóż, 
zupełnie inaczej wygląda wykres poboru prądu dla pomiarów godzinowych, a zupełniej inaczej 
może wyglądać dla pomiarów 15 minutowych (będzie temu zagadnieniu poświęcony oddzielny 
rozdział). 

W tym momencie można przyjąć, że moc umowna w obu przyłączach przekracza pobór 
mocy, a więc inwestor ponosi większe koszty za energię elektryczną niż powinien. 

Poniżej pokazany został wykres 15 minutowego obciążenia przyłącza PPE2 w styczniu 
roku bazowego. Do pełnej analizy wykorzystuje się wykresy ze wszystkich miesięcy w roku ba-
zowym i dla obu przyłączy.  

 
Rys. 8  Obciążenie 15 minutowe [kW] – styczeń przyłącze PPE2 

Dysponując wynikami pomiarów z całego roku można ocenić obciążenie w wybranym 
dniu. 

 
Rys. 9  Obciążenie 15 minutowe wybranego dnia roku bazowego [kW] 

  

Wykres uporządkowany 

 

Na powyższym rysunku pokazane zostało obciążenie godzinowe obiektu. Widzimy jakie 
są wartości minimalne i maksymalne oraz obciążenie w poszczególnych miesiącach. Do doboru 
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agregatu kogeneracyjnego niezbędna jest znajomość wykresu uporządkowanego obciążenia tzn. 
uszeregowania obciążenia od największego do najmniejszego w okresie całego roku czyli 8760 
godzin w roku. 

Wykres uporządkowany obciążenia w roku bazowym pokazany jest na kolejnym wykresie. 
Ponieważ obiekt ma dwa przyłącza energetyczne, więc także dwa wykresy uporządkowane i 
trzeci wykres (czerwony) dla całego obiektu – profil energetyczny obiektu. Ponieważ agregat ko-
generacyjny ma zapewnić prąd dla całego poboru, więc będzie nas interesował łączny profil ener-
getyczny. 

 
Rys. 10 Wykres uporządkowany obciążenia godzinowego 

Jak widać, obiekt pobiera prąd przez cały rok a profil energetyczny jest stosunkowo płaski. 

Profil elektryczny nie jest sumą wykresów uporządkowanych dla poszczególnych przyłą-
czy. Jest on uporządkowaną sumą chwilowych obciążeń dla poszczególnych przyłączy. 

Oznacza to, że nie możemy przyjąć jako obciążenie największe sumy maksymalnych war-
tości obciążenia z obu przyłączy. Takie maksymalne obciążenia mogą wystąpić w zupełnie róż-
nym czasie. Te wartości nie są w żaden sposób od siebie zależne. 

W dalszej części będziemy wykorzystywali sumaryczny wykres uporządkowany. 

 

Zanim przejdziemy do doboru agregatu kogeneracyjnego kilka słów na temat trybu pracy. 

Zwykle inwestorzy decydują się na zainstalowanie agregatu kogeneracyjnego, który po-
krywa tylko potrzeby własne – bez sprzedaży nadwyżek prądu do sieci. W związku z tym chwi-
lowa moc pracy CHP jest zależna od chwilowego zużycia prądu.  

Agregat będzie, więc pracował w sposób następujący: 

- jeśli chwilowa moc pobierana jest większa lub równa mocy nominalnej CHP – agregat pracuje 
z mocą nominalną; 

- jeśli chwilowa moc pobierana jest mniejsza od dopuszczalnej minimalnej pracy CHP (zwykle 
50% mony nominalnej) - agregat nie pracuje; 

- jeśli chwilowa moc pobierana jest mniejsza od mocy nominalnej CHP albo większa lub równa 
mocy minimalnej CHP – agregat pracuje na poziomie mocy pobieranej. 
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Rys. 11 Praca agregatu kogeneracyjnego 

 Na osi odciętych jest skala czasu. Przyjęto, że średnioroczny czas pracy CHP będzie wy-
nosił 8.250 godzin. Pozostały czas tj. 510 godzin w roku przyjęto jako czas przeglądów serwiso-
wych, remontów i ewentualnych awarii. Zaznaczyć trzeba, że wszelkie analizy ekonomiczne prze-
prowadzane są dla okresu 15 lat. Dlatego mówimy o średniorocznych wartościach przerw w 
pracy. Na początku eksploatacji ten czas może być krótszy a w roku, w którym prowadzone będą 
remonty przerwa będzie dłuższa. 

 Wykres pokazuje godzinowe wartości obciążenia [kW], a powierzchnia w kolorze żółtym 
stanowi energię wytworzoną przez CHP w czasie pracy. Czarna linia przerywana to minimalna 
moc z jaką agregat może pracować. Jak widać z wykresu, nawet w 8.250 godzinie pracy chwilowe 
obciążenie poboru prądu jest większe niż minimalna wartość mocy CHP. Oznacza to, że ze 
względu na profil energetyczny agregat mógłby pracować dłużej niż 8.250 h/rok. 

 O tym, że profil energetyczny, czyli wykres uporządkowany zużycia prądu jest podstawą 
do wszelkich dalszych analiz najlepiej przekona nas jeśli popatrzymy na przykładowe profile in-
nych obiektów. Jeśli postawimy pytanie – czy w każdym z tych przypadków możliwe jest zainsta-
lowanie CHP, to odpowiedź będzie pozytywna. Ale odpowiedź na pytanie – czy zainstalowanie 
CHP jest opłacalne – to już wymaga dodatkowych analiz. 
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B. Szpital  

 
C. Mała mleczarnia 

 
D. Ośrodek wczasowy przyjmujący gości tylko w okresie letnim 

Rys. 12 Profile energetyczne wybranych obiektów 

Na wszystkich wykresach rysunku 12 siatka pionowa jest co 1000 godzin. Pominięto chwi-
lowe wartości mocy, gdyż nie chodzi tu o wielkość poboru mocy a o kształt profilu. Na wykresach 
linią przerywaną zaznaczone zostały minimalne moce pracy agregatów kogeneracyjnych. 

Pole żółte odpowiada ilości energii elektrycznej [kWh] wytworzonej przez CHP. 
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Bardzo dobrymi obiektami  do instalacji kogeneracji są szpitale. To obiekty ze stałym, 
dużym poborem prądu i tak jak w przypadku basenów, z dużym zapotrzebowaniem na ciepłą 
wodę użytkową. 

W przypadku zakładów przemysłowych sprawa zastosowania CHP jest bardziej złożona i 
wymaga każdorazowej wnikliwej analizy. Jeśli zakład pralniczy pracuje na dwie zmiany, a tak z 
reguły jest, to fakt dużego zapotrzebowania na moc elektryczną może nie być wystarczającą re-
komendacją do instalacji CHP. Kluczowy staje się profil i czas pracy w ciągu roku. 

Ośrodek wczasowy z rys. 12 D został przywołany ze względu na to, że cała energetyka 
oparta jest tam na energii elektrycznej. W okresie lata jest też spore zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę. Ośrodek posiada basen kryty, który funkcjonuje jedynie w okresie letnim. Pomimo, że w 
okresie pracy letniej zapotrzebowanie na prąd jest bardzo duże, jednak po analizie odstąpiono 
od instalacji kogeneracji. 

 

Optymalna moc agregatu kogeneracyjnego 

 

Skoro dysponujemy już profilem energetycznym obiektu to możemy przystąpić do okre-
ślenia optymalnej mocy elektrycznej agregatu kogeneracyjnego. Jak już było wspomniane, ogra-
niczeniem jest moc nominalna agregatu oraz minimalna dopuszczalna moc pracy. Należy, w spo-
sób analityczny, określić maksymalną moc agregatu, przy której ilość wytworzonej energii elek-
trycznej jest największa tzn. jest największe żółte pole na wykresie. 

Przyjmujemy, że minimalna moc pracy agregatu to 50% mocy nominalnej. 

Posługując się własnym programem doboru, określam moc optymalną w odniesieniu do 
mocy mniejszej o 10% i większej o 10% od mocy nominalnej. Ten etap analizy przedstawia ko-
lejny wykres. Dla większej dokładności margines mocy można przyjąć na poziomie 5%. 

 
Rys. 13 Optymalizacja mocy CHP 

Z wykresu widać, że dla podanego profilu energetycznego optymalna wielkość CHP wy-
nosi 269 kW. Taki agregat wytworzy na potrzeby obiektu 1.611,8 MWh prądu, co stanowi 94,7% 
rocznego zużycia. Agregaty o mocy większej lub mniejszej o 10% od wielkości optymalnej dadzą 
mniej energii. Należy oczywiście pamiętać, że wszystkie analizy dotyczą sytuacji post factum, 
czyli za rok miniony. Gdyby w kolejnych latach zużycie miało się w sposób istotny zmienić to 
należałoby to uwzględnić w analizie. 
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Rys. 14 Profil energetyczny z optymalnym agregatem CHP o mocy 269 kW 

Możliwy czas pracy w ciągu roku dla optymalnego CHP wynosi w tym przypadku 8 283 
godzin, czyli jest on nieznacznie dłuższy niż przyjęta do analiz wartość 8 250 h/rok. 

Można zatem przyjąć, że dobierając konkretny model agregatu kogeneracyjnego powinien 
on mieć czynną moc elektryczną w przedziale 240 ÷ 300 kW. 

Uwzględniając dostępne na rynku modele CHP, z rys. 13 widać także, że dla zamawiają-
cego korzystniejszy jest agregat kogeneracyjny o mniejszej mocy elektrycznej niż o większej od 
optymalnej. 

Powyższa analiza jest bardzo ważna nie tylko ze względu na aspekt energetyczny, ale 
także prawny. Stanowi to argument dla zamawiających dlaczego na etapie przetargu żądają okre-
ślonej wielkości agregatu z precyzyjnie podanym zakresem tolerancji mocy elektrycznej.  

Można się spotkać z sugestiami ze strony dystrybutorów lub oferentów urządzeń, żeby 
zamontować agregat o większej mocy elektrycznej (szczególnie wtedy, gdy nie dysponują agre-
gatem o mocy mieszczącej się w zadanym przedziale), gdyż ich agregat może pracować nawet 
przy 30% mocy nominalnej. Taki przewymiarowany agregat jest często oferowany w cenie agre-
gatu mniejszego podanego w przetargu. 

Jakie są konsekwencje dla użytkownika pracy przewymiarowanego agregatu na bardzo 
zaniżonym poziomie mocy?  

Otóż, konsekwencją jest znacznie szybsze zużywanie się silnika agregatu. Praca silnika 
spalinowego na poziomie 30% mocy nominalnej wiąże się ze znacznie gorszymi warunkami spa-
lania i z nawarstwianiem się nagaru. Dopuszczalne jest krótkotrwałe znaczne obniżenie mocy 
silnika, ale wiąże się to z koniecznością „odpracowania” tego czasu na maksymalnych obrotach 
– wypalenie nagaru. Jeśli jednak w tym czasie nie mamy zapotrzebowania na energię elek-
tryczną, przy której agregat będzie pracował na mocy nominalnej to będziemy przyczyniali się do 
dewastacji silnika. Nastąpi skrócenie czasu między kolejnymi przeglądami technicznymi (wyłą-
czenia agregatu) oraz znacznie wzrosną koszty serwisu i napraw.   
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Rys. 15 CHP o mocy 242 kW czyli mniejszej o 10% od mocy optymalnej 

 
Rys. 16 CHP o mocy 296 kW czyli większej o 10% od mocy optymalnej 

Agregat o mocy elektrycznej mniejszej o 10% od mocy optymalnej teoretycznie praco-
wałby przez 8.725 h/rok (co przekracza zakres dyspozycyjności) i wytworzyłby 1.570,24 MWh/rok 
co pokryłoby 92,2% zapotrzebowania. 

Agregat o mocy elektrycznej większej o 10% od mocy optymalnej teoretycznie pracowałby 
tylko przez 6.942 h/rok (co jest znacznie poniżej zakresu dyspozycyjności) i wytworzyłby 1.443,70 
MWh/rok co pokryłoby 84,8% zapotrzebowania. 

 Do tej pory rozważaliśmy zastosowanie CHP w oderwaniu od typoszeregów urządzeń 
dostępnych na rynku.  

 Po przeanalizowaniu ofert wielu dostawców, do dalszej analizy, wybrany został agregat 
kogeneracyjny polskiej firmy Horus-Energia Sp. z o.o. typ HE-EC-252/321-MG252-GZ o mocy 
elektrycznej 252 kW. 
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Rys. 17 Praca CHP o mocy nominalnej 252 kW 

 

Tak dobrany agregat kogeneracyjny wytworzy prąd w ilości ok. 1.589 MWh/rok co odpo-
wiada 93,3% rocznego zużycia. 

Dysponując profilem energetycznym obiektu oraz mocą nominalną i minimalną CHP mo-
żemy określić ile godzin w ciągu roku urządzenie będzie pracowało w określonych przedziałach 
mocy. Jak widać na rys. 18 agregat będzie pracował na poziomie mocy nominalnej przez 1672 
h/rok co odpowiada 20,3% czasu pracy 

 
Rys. 18 Praca CHP o mocy nominalnej 252 kW w różnych przedziałach mocy 

 

Pracę CHP można także ocenić wykorzystując histogram. Do tworzenia histogramu w 
programie Excel służy narzędzie Histogram dodatku Analysis ToolPak. 
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Rys. 19 Histogram pracy CHP 

Na kolejnym rysunku przedstawiona została praca CHP w kwietniu roku bazowego w za-
leżności od chwilowego poboru mocy.  

 
Rys. 20 Praca CHP w kwietniu roku bazowego 

 

Kolorem żółtym (z czerwoną obwiednią) pokazana jest praca agregatu kogeneracyjnego, 
a kolorem niebieskim energii elektryczna pobierana z sieci elektroenergetycznej.  

 Jeśli chwilowe obciążenie przekracza moc maksymalną CHP lub jest mniejsze od mocy 
minimalnej to prąd jest kupowany z sieci. Kolejny rysunek pokazuje przedziały czasowe oraz 
chwilowe moce prądu kupowanego z sieci. Jest to przydatny materiał do ustalenia mocy umownej 
po zainstalowaniu CHP. 
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A. Moc [kW] kupowana z sieci jeśli zapotrzebowanie przekraczało moc nominalna CHP 

 
B. Moc [kW] kupowana z sieci jeśli zapotrzebowanie było niższe od mocy minimalnej CHP 

 
C. Sumaryczny pobór energii elektrycznej z sieci 

Rys. 21 Moc elektryczna kupowana z sieci w poszczególnych dniach miesiąca – kwiecień  

 Istnieje także możliwość przeanalizowania pracy CHP w wybranym dniu roku bazowego. 
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Rys. 22 Praca CHP w wybranym dniu kwietnia 

 Widać, że jeśli chwilowe obciążenie spada poniżej minimalnej mocy pracy CHP to agregat 
się wyłączy, a instalacja zasilana jest z sieci elektroenergetycznych. 

 

Ilość agregatów kogeneracyjnych w instalacji 

 

Powszechnie znana jest zasada, że sprzedać dwa urządzenia jest lepiej niż jedno. Pytanie 
– kto jest z tego bardziej zadowolony – kupujący czy sprzedający? 

 
Rys. 23 Zmiana kosztu jednostkowego €/kWe agregatów kogeneracyjnych 

Na powyższym rysunku pokazane zostało jak się zmienia cena jednostkowa CHP w za-
leżności od jej mocy elektrycznej. Analizowano jedynie oficjalne ceny budżetowe netto. 

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

- Producenci CHP starają się ograniczać swoją produkcję do ściśle określonego zakresu mocy. 

Jedne firmy produkują urządzenia małej mocy np. od 6 kWe do 530 kWe czy od 50 kWe do 

550 kWe, a inne od kilkuset do kilku tysięcy kWe.  

- Tak, jak w przypadku innych urządzeń występują typoszeregi bazujące na określonych kom-

ponentach. To są wzrosty ceny na wykresie następujące ze wzrostem mocy (przy generalnym 

trendzie malejącym) wynikające np. z przejścia produkcji na inne silniki lub prądnice. 
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W każdym razie można stwierdzić, że zamiana jednego agregatu 300 kWe na dwa o mocy 
jednostkowej 150 kWe to nie jest najlepszy pomysł, szczególnie jeśli oba agregaty mają równo-
cześnie pracować. 

W naszym przypadku gdybyśmy mieli zastosować dwa agregaty kogeneracyjne: jeden o 
mocy elektrycznej ok. 100 kWe i drugi o mocy elektrycznej ok. 150 kWe to symulacja kosztowa 
mogłaby być następująca: 

- agregat 252 kW ok. 209.160 € 

 

- agregat 156 kW ok. 158.184 € 

- agregat 104 kW ok. 127.504 €  

Razem  260 kW ok. 285.688 €    

Czyli, że dwa agregaty są o 76.528 € droższe od jednego większego. 

 Gdybyśmy mieli przedstawić na profilu energetycznym pracę takich dwóch agregatów to 
wyglądałoby to następująco (kolorem zielonym zaznaczono pracę CHP2): 

 
Rys. 24 Praca dwóch agregatów kogeneracyjnych: 156 i 104 kW. 

W tym przypadku również obowiązuje zasada, że agregat nie może pracować na poziomie 
niższym niż 50% mocy nominalnej. 

 Czasami spotykamy się z życzeniem inwestora żeby CHP zapewniło 100% zapotrzebo-
wania na prąd. Jeśli w naszym przypadku maksymalny pobór prądu wynosi ok. 360 kW to praca 
dwóch agregatów wyglądałaby następująco: 

 
Rys. 25 Praca dwóch agregatów: 200 i 156 kW 
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 W tym przypadku CHP1 wytworzy w ciągu roku 1.459,1 MWh, a CHP2 140,8 MWh, czyli 
łącznie 1.599,9 MWh, co stanowi 94,0% zużycia. Oznacza to, że i tak 6% prądu trzeba by było 
dokupić z sieci, a wszystko przez to, że każdy z agregatów ma swoją minimalną moc pracy. 

 Zakładając, że inwestor nie zamierza sprzedawać nadwyżek prądu to analizując różne 
warianty pracy jednego lub kilku agregatów kogeneracyjnych można przyjąć, że pełna samowy-
starczalność energetyczna w oparciu o CHP jest niemożliwa do osiągnięcia. Są oczywiście tech-
niczne możliwości zbudowania instalacji, która zabezpieczy 100% potrzeb na prąd, ale niezbędne 
będzie dublowanie urządzeń lub instalowanie dodatkowych spalinowych agregatów awaryjnych, 
ale to są układy szczególne, w których względy ekonomiczne są na dalszym planie. 

 

Praca agregatu kogeneracyjnego w trybie Full Load 

 

Dotychczas zajmowaliśmy się trybem pracy typu ET - Electricity Tracking, w którym wio-
dący był prąd wytwarzany jedynie na potrzeby własne obiektu. 

Drugim trybem pracy, który zostanie omówiony jest Full Load, czyli praca CHP pełną mocą 
bez względu na chwilowe zapotrzebowanie energii elektrycznej. Definiując rodzaje pracy agre-
gatów kogeneracyjnych wspomniano o wykorzystaniu energii cieplnej lub jej „rozpraszaniu”. 

Zatrzymajmy się chwilę nad kwestią wykorzystania energii cieplnej w CHP. 

Jeśli nie mamy żadnego pomysłu na wykorzystanie energii cieplnej z CHP to sensowne  
zastosowanie kogeneracji jest wielce problematyczne. Jeśli potrzebny jest tylko prąd to każdy 
spalinowy agregat prądotwórczy będzie tańszy (inwestycyjnie) od agregatu kogeneracyjnego o 
takiej samej mocy elektrycznej. Można przyjąć w uproszczeniu, że agregat kogeneracyjny jest 
spalinowym agregatem prądotwórczym z wymiennikami odzysku ciepła. 

Często jednak bywa, że mamy możliwości wykorzystania energii cieplnej z kogeneracji w 
okresach zimowych oraz częściowo w przejściowych (wczesna wiosna, późna jesień) a nie mamy 
odbioru ciepła w lato. W takim przypadku warto przeprowadzić dokładną analizę ekonomiczną bo 
może się okazać, że magazynowanie nadwyżek ciepła jest z technicznego lub ekonomicznego 
punktu widzenia niemożliwe, a zastosowanie absorpcji lub adsorpcji w celu zamiany ciepła na 
chłód jest też z technicznego lub ekonomicznego punktu widzenia niezasadne.  

W takim przypadku ekonomicznie opłacalne może się okazać rozproszenie części energii 
cieplnej w lato. 

Bardzo ważne, w takim przypadku, jest podejście holistyczne do zagadnienia. Trzeba pa-
trzeć czy korzyści wynikające z własnego prądu oraz częściowego wykorzystania ciepła są więk-
sze od chwilowych start ciepła na rozpraszaniu.  

Nie są to, wbrew pozorom, rozważania akademickie. W jednym z obiektów wyposażonych 
w kogenerację użytkownik wyłącza agregat w lato w czasie, gdy nie ma wystarczającego zapo-
trzebowania na chłód z absorpcji, jest zapewniona wystarczająca ilość ciepłej wody użytkowej w 
buforach, a nadmiar ciepła byłby rozpraszany w chłodnicy. Agregat jest wyłączany ręcznie po-
mimo prawidłowo funkcjonującej automatyki sterującej. Jednym z zadań automatyki z opomiaro-
waniem i rejestracją jest dostarczenie informacji do późniejszej optymalizacji pracy systemu ener-
getycznego. Oczywiście bilans finansowy takiego działania jest gorszy, bo w tym czasie kupo-
wany był droższy prąd z sieci. Kwestia „rozpraszania ciepła” przesądza o wszystkim.  

Taką sytuację można porównać do budowy basenów przy hotelach. Są to zwykle obiekty 
małe i niewymiarowe, więc o świadczeniu zewnętrznych usług biletowych nie ma mowy. Opłacal-
ność takiego basenu jest żadna (są straty), ale biorąc pod uwagę holistyczny, czyli całościowy, 
bilans ekonomiczny basenu przy hotel jest to inwestycja mimo wszystko opłacalna. Podnosi się 
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ranga i atrakcyjność obiektu. Zwykle właściciele stosują wyższe ceny za swoje podstawowe 
usługi, rekompensując tym samym koszty eksploatacji basenu. 

Wracając do pracy agregatu kogeneracyjnego.  

Za stosowaniem trybu ET przemawiają względy formalno-prawne. Nie w każdym przy-
padku dopuszcza się sprzedaż nadwyżek energii do sieci. Wynika to z niespójności polskiego 
ustawodawstwa. Instalacje kogeneracyjne oraz trigeneracyjne są zwykle inwestycjami wielomi-
lionowymi. Pomimo, że z analizy finansowej uzyskujemy wysoce zadowalające wskaźniki efek-
tywności to i tak inwestorzy jako warunek realizacji stawiają dofinansowanie w postaci dotacji. 
Jeśli ktoś chce wykonać instalację fotowoltaiczną to w regulaminie konkursu o dotację znajdzie 
przyzwolenie na sprzedaż nadwyżek prądu do sieci elektroenergetycznej – i jest to normalne. 

W przypadku kogeneracji donatorzy (nie wiem czy wszyscy) uznają, że skoro inwestor 
otrzymał dotację na realizację inwestycji to nie może ubiegać się np. o pieniądze ze sprzedaży 
świadectw wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Jest to uznawane za 
kolejną pomoc publiczną. Z moich analiz wynika, że w wielu przypadkach bardziej opłacalne jest 
zrezygnowanie z dotacji i wykonanie instalacji za swoje pieniądze (nawet z kredytem komercyj-
nym) wraz z pobieraniem pieniądze z tytułu świadectw pochodzenia.  

Wydawać by się mogło, że agregat kogeneracyjny procujący w trybie Full Load jest w 
stanie zapewnić 100% prądu na potrzeby własne. Otóż, sprawa nie jest tak jednoznaczna. Tak 
samo jak w trybie ET agregat lub agregaty podlegają okresowym przeglądom i remontom. Muszą 
być wyłączne, więc trzeba kupować prąd z sieci. 

 
A. Praca CHP o mocy 252 kW w trybie FL 

 
B. Praca dwóch CHP 252 kW i 156 kW 
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C. Praca CHP o mocy 365 kW 

Rys. 26 Praca CHP w trybie FL 

Energia wytworzona w CHP poniżej czerwonej linii profilu energetycznego zapewnia po-
krycie potrzeb własnych, a powyżej linii profilu jest sprzedawana do sieci elektroenergetycznej. 
Wariant B jest najmniej korzystny, gdyż inwestor poniósłby znacznie większe koszty inwestycyjne 
niż np. w wariancie C ze względu na ilość urządzeń, a ilość wytworzonego prądu jest taka sama. 
Dodatkowo koszty eksploatacji dwóch agregatów są znacznie wyższe niż jednego. 

Należy także zwrócić uwagę na to, że w żadnym z przedstawionych wariantów nie mamy 
całkowitego pokrycia zapotrzebowania na prąd. Za każdym razem musimy przyjąć przerwy na 
wykonanie prac serwisowych i remontowych. Dlatego do analiz przyjmujemy czas pracy CHP 
8.250 h/rok. 
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Część druga 

 

Moc umowna 

 

W pierwszej części przedstawione zostały podstawy kogeneracji oraz zasady pracy insta-
lacji i zasady doboru agregatu kogeneracyjnych na podstawie profilu energetycznego obiektu. 
Wspomniano także o weryfikacji poprawności doboru mocy umownej. 

W tej części przedstawiona jest problematyka związana z doborem mocy umownej oraz 
przyjęciem właściwej taryfy energii elektrycznej. 

Na początek wyjaśnienie kilku podstawowych pojęć: 

Moc zainstalowana – jest sumą wartości mocy znamionowych wszystkich urządzeń elek-
trycznych, stałych i przenośnych, zainstalowanych w rozpatrywanej części instalacji elektrycznej. 
Przy określaniu mocy zainstalowanej nie uwzględnia się współczynnika jednoczesności pracy 
urządzeń. 

Moc przyłączeniowa – jest to moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania 
do sieci elektroenergetycznej. Określona jest ona jako maksymalna wartość ze średnich wartości 
tej mocy w okresie 15 minut, służąca do zaprojektowania przyłącza. Przy określeniu mocy przy-
łączeniowej przyjmuje się wielkość współczynnika jednoczesności, z którego wynika jakie urzą-
dzenia mogą być włączone jednocześnie i określić ich moc. Moc przyłączeniową podawaną jest 
przez podmiot przyłączany we wniosku o określenie warunków przyłączenia oraz w warunkach 
przyłączenia. Moc przyłączeniową inwestor ma wpisaną w umowie o przyłączenie. 

Moc umowna – jest to moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci elektroenerge-
tycznej. Jest ona określona w umowie o świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych lub 
też w umowie o sprzedaż energii. Określana jest jako wartość maksymalna ze średnich wartości 
mocy w okresie 15 minut. 

Moc umowna przyjmowana do ustalania wysokości części stałej opłaty za usługę przesy-
łową jest określana w umowie o sprzedaż energii elektrycznej i świadczeń usług przesyłowych 
lub o świadczenie usług przesyłowych, jako wartość maksymalna ze średnich wartości tej mocy 
w okresie 15 minut. Moc umowna zamawiana jest dla każdego z przyłączy (miejsc dostarczania 
energii).  

Moc umowna nie może być mniejsza od mocy optymalnej, ze względu na własności me-
trologiczne zainstalowanych przekładników prądowych i liczników energii elektrycznej, z uwzględ-
nieniem charakterystyki poboru mocy przez odbiorcę.  

Za przekroczenie mocy umownej w okresie rozliczeniowym jest pobierana opłata w wyso-
kości stanowiącej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz sumy maksymalnych wielkości 
nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną 15-minutową, wyznaczonych w cyklach godzino-
wych, lub (jeśli urządzenia pomiarowe na to nie pozwalają) maksymalnej nadwyżki mocy pobra-
nej ponad moc umowną 15-minutową. Opłat tych nie pobiera się jeśli przekroczenie nastąpiło w 
wyniku awarii w sieci sprzedawcy lub na polecenie jego organu dyspozytorskiego. 

Moc umowna jest określona jako „moc odpowiadająca największemu przewidywanemu 

15-minutowemu obciążeniu czynnemu”, jednak optymalna z punktu widzenia odbiorcy moc 

umowna tzn. zapewniająca mu minimum opłat zależnych od tej mocy, nie zawsze wystąpi dla 
maksymalnej wartości 15-minutowego obciążenia czynnego. 

Wartości optymalnej mocy umownej zależą między innymi od relacji między stawkami – 
za przekroczenie mocy umownej i skorygowanej opłaty za moc umowną (po uwzględnieniu 
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zwiększenia lub zmniejszenia miesięcznej stawki za moc umowną w zależności od trybu zama-
wiania mocy, pewności zasilania i rodzaju układu pomiarowego). Planowanie mocy umownej 
można oprzeć na przewidywaniu wartości i liczby przekroczeń mocy umownej, uwzględniając 
relacje między stawkami i długościami okresu, w którym obowiązywałaby ta wartość mocy umow-
nej.  

 

Zgodnie z zapisami § 46 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w 
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną (Dz.U.2013.1200): 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne monitoruje pobór mocy czynnej pobieranej przez odbiorcę, 
zwanej dalej "mocą pobraną", i mocy czynnej oddawanej do sieci przez podmiot przyłączony 
oraz wyznacza wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną określoną w umowie 
o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowie kompleksowej. 

2. Nadwyżki mocy czynnej wyznacza się dla każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich 
wartości tej mocy rejestrowanych w okresach piętnastominutowych lub dla każdej godziny 
okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy rejestrowanych w okresach godzino-
wych, o ile układy pomiarowo-rozliczeniowe uniemożliwiają rejestrację w cyklu piętnastomi-
nutowym, lub jako maksymalną wielkość tej nadwyżki mocy wyznaczoną w okresie rozlicze-
niowym, o ile układy pomiarowo-rozliczeniowe uniemożliwiają rejestrację w cyklu piętnasto-
minutowym i godzinowym. 

3. Za przekroczenie mocy umownej określonej w umowach, o których mowa w ust. 1, jest po-
bierana opłata w wysokości stanowiącej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz: 

1) sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną 
albo 

2) dziesięciokrotności maksymalnej wielkości nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną, 
zarejestrowanej w okresie rozliczeniowym, jeżeli urządzenia pomiarowe nie pozwalają na 
zastosowanie sposobu wskazanego w pkt 1.” 

 

Dla inwestora ważne jest, że: 

- W rozliczeniach uwzględnia się średnie wartości pobieranej mocy w okresie 15 minut. Ozna-
cza to, że nie uwzględnia się chwilowych przekroczenia mocy umownej spowodowane np. 
rozruchem urządzeń. 

- Jeżeli w ciągu tej samej godziny nastąpiło przekroczenie mocy więcej niż w ciągu jednej śred-
niej 15-minutowej, do obliczeń brane jest tylko największe z przekroczeń. 

- Do obliczenia opłaty brane jest maksymalnie 10 największych przekroczeń w ciągu miesiąca, 
nawet jeżeli przekroczeń było znacznie więcej. Jeżeli przekroczeń jest mniej niż 10 liczy się 
tylko suma zarejestrowanych przekroczeń. 

 

 W tym miejscu należy zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię językową. Otóż, w przy-
toczonym rozporządzeniu stosowane jest określenie „opłata” za przekroczenie mocy umownej, 
natomiast w języku potocznym bardzo często stosuje się określenie „kara”. Ze słowem „kara”, 
szczególnie w instytucjach zobowiązanych do stosowania ustawy o finansach publicznych, koja-
rzy się czyjaś wina lub niedopatrzenie i narażenie instytucji na straty. Jednak z punktu widzenia 
interesu publicznego i racjonalnej gospodarki należy stosować optymalizację kosztów. Z taką op-
tymalizacją mamy do czynienia jeśli np. uznamy, że bardziej opłacalne jest przyjęcie lekko zani-
żonej mocy umownej i liczenie się z ewentualnymi dodatkowymi „opłatami” wynikającymi z jej 
przekroczenia.  
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Składowa kosztów energii elektrycznej wynikająca z mocy umownej płacona jest do-
stawcy za każdy miesiąc natomiast „opłata” dodatkowa za przekroczenie mocy umownej płacona 
jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach. 

Inwestorzy z reguły nie zwracają uwagi na kwestie umów z dostawcami mediów. Najważ-
niejsze żeby były pieniądze na opłacenie rachunków za media. Zwykle bywa tak, że projektant 
kiedyś określił jaka jest moc zainstalowana, dobrze jak uwzględniono współczynnik jednoczesno-
ści, podpisano umowę na dostawę prądu i to wszystko. Tak jak nie aktualizuje się dokumentacji 
budowlanej na bieżąco, tak też nie optymalizuje się warunków dostawy mediów. A przecież, 
szczególnie w branży elektrycznej, cały czas pojawiają się nowe urządzenia elektryczne i zmienia 
się profil energetyczny obiektu. Wprawdzie energochłonność pojedynczych urządzeń się zmniej-
sza, ale ilość urządzeń się zwiększa. Co kilka lat należałoby przeprowadzać audyt energetyczny 
w celu aktualizacji warunków pracy. Niestety, często nawet po przeprowadzonej termomoderni-
zacji lub modernizacji systemu energetycznego nie dokonuje się zmian mocy umownej lub zamó-
wionej mocy cieplnej. 

 

Sygnalizowana już była różnica w wynikach analizy chwilowego obciążenia dokonywana 
na podstawie pomiarów godzinowych i 15 minutowych. Zobaczmy czy istotnie ma to jakiekolwiek 
znaczenia. 

Pomiary 15 minutowe dotyczą 15 minutowego zużycia prądu i są podawane w kWh. Żeby 
określić chwilowe obciążenie należy te wskazania przemnożyć przez 4. Przy pomiarach godzino-
wych wyniki są w kWh/h. 

Poniżej przedstawiony został wykres, na którym, w poglądowy sposób, pokazane są trzy 
przedziały czasowe. Dwa pierwsze przedziały dotyczą pomiarów 15 minutowych, trzeci pomiaru 
godzinowego. We wszystkich przypadkach przyjęto zużycie prądu wynoszące 60 kWh/h. 

Moc umowna wynosi 65 kW.  

W pierwszym przypadku chwilowe obciążenie jest w miarę równe i nie przekracza po-
ziomu mocy umownej. W drugim przypadku (w godzinie) ilość zużytego prądu jest taka sama, ale 
jeden pomiar 15 minutowy ma wartość 88 kW i o 23 kW przekroczył moc umowną. 

W trzecim przypadku (w godzinie) pokazany jest pomiar godzinowy. Przy obciążeniu 60 
kW nie przekroczono mocy umownej. Ilość energii jest taka sama. 

 
Rys. 27 Przekroczenie mocy umownej o 23 kW 
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 Oznacza to, że jeśli posługujemy się tylko pomiarami godzinowymi obciążenia, to nawet 
nie zwrócimy uwagi, że ponosimy dodatkowe opłaty z tytułu przekroczenia mocy umownej. 
Trzeba dokładnie czytać zapisy na fakturach bo tam są wypisane przekroczenia mocy umownej 
w danym miesiącu. 

 Wróćmy jednak do naszego obiektu. 

 W całym roku bazowym nie wystąpiło przekroczenie mocy umownej. Z analizy pomiarów 
15 minutowych uzyskaliśmy informację, że dla przyłącza PPE1 o mocy umownej 200 kW maksy-
malna wartość poboru prądu wynosiła 163,2 kW, a dla przyłącza PPE2 o mocy umownej 280 kW 
było to 244,96 kW. To znaczy, że bez ryzyka można zmniejszyć moc umowną PPE1 do 165 kW, 
a PPE2 do 250 kW. Ponieważ maksymalne wartości obciążenia miały miejsce 5 i 12 grudnia, 
sprawdzamy, czy po zmniejszeniu mocy umownej nie mamy przekroczenia. 

 Zobaczmy jak ta zmiana przekłada się na roczne koszty prądu (netto). 

 Na koszt prądu zależny od mocy umownej, zgodnie z taryfą, składają się dwie składowe. 
Dla taryfy C23 składniki są następujące: 

- składnik stały stawki sieciowej  19,12 zł/kW/m-c 

- stawka opłaty przejściowej    1,65 zł/kW/m-c 

Roczny koszt składników prądu zależnych od mocy umownej wynosił w roku bazowym 
119.635 zł, natomiast po obniżeniu do zaproponowanego poziomu byłoby 103.435 zł. Tak, więc 
zmniejszając tylko moc umowną zyskujemy rocznie 16.201 zł. 

Przywołana była wartość mocy umownej optymalna z punktu widzenia odbiorcy moc 

umowna. Czy zaproponowana moc umowna jest optymalna z punktu widzenia inwestora. 

 Przeprowadzając optymalizację mocy umownej uzyskano dla PPE1 145 kW, a dla 
PPE2 230 kW, czyli zmniejszymy moc umowną łącznie o 105 kW. 

 Przy takich wartościach na PPE1 byłyby w ciągu roku przekroczenia mocy umownej o 
łącznej wartości 79 kW, a na PPE2 na 54 kW. Koszt roczny obniżonej mocy umownej wyniósłby 
93.465 zł, a opłata z tytułu przekroczenia mocy umownej to 2.538 zł, co daje łączny roczny koszt 
96.003 zł. Uzyskamy roczną oszczędność 23.632 zł. netto. 

 Pamiętajmy, że jest to oszczędność bezinwestycyjna. 

 
Rys. 28 Obciążenie 15 minutowe dla przyłącza PPE2 w grudniu 
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Na wykresie pokazane zostały przekroczenia mocy umownej. Dla przykładu, zobaczmy 
jak wygląda pomiar obciążenia 15 minutowego w dniu 11 grudnia. 

 
Rys. 29 Obciążenie na PPE2 w dniu 11 grudnia 

 Widać, że między godz. 10 a 13 mają miejsce przekroczenia mocy umownej. Gdybyśmy 
bardziej obniżyli moc umowną to przekroczeń byłoby znacznie więcej i takie działanie przynio-
słoby już opłaty za przekroczenie mocy umownej. 

 

Taryfa 

 

Odbiorcy energii elektrycznej rozliczani są za zużyty prąd odpowiednio do zakwalifikowa-
nia do grupy taryfowej. 

 Stosowanych jest szereg kryteriów kwalifikacyjnych, z których najważniejsze, odpowiada-
jące wielkości poboru prądu przedstawiono poniżej.  
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 W dużych obiektach najczęściej spotykamy się z taryfami grupy B, czyli B21 – B23, odpo-
wiadającymi zasilaniu z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (SN) o napięciu znamio-
nowym wyższym niż 1 kV i niższym niż 110 kV oraz grupy C, czyli C21 – C23, odpowiadającymi 
zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (nN) o napięciu znamionowym nie wyż-
szym niż 1 kV. 

 

Taryfa energii elektrycznej składa się z dwóch zasadniczych części: 

- części zależnej od mocy umownej; 

- części zależnej od wielkości zużytej energii elektrycznej. 
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Opłata za usługi dystrybucyjne naliczana jest według poniższego wzoru. 

 
Stosunkowo nowym czynnikiem we wzorze jest stawka opłaty OZE, która w 2017 roku 

wynosi 3,70 zł/MWh. 

 

Należałoby zadać sobie pytanie, czy warto zajmować się taryfami energii elektrycznej przy 
okazji instalacji kogeneracji. 

Wybór taryfy tylko z pozoru jest sprawą marginalną. Rzadko inwestorzy zadają sobie trud 
przeanalizowania kosztów eksploatacji pod kątem różnych grup taryfowych. 

Wszystkie poniższe analizy prowadzone zostały jedynie w oparciu o dane taryfowe oraz 
wyniki analizy obciążeń 15 minutowych. Uzyskane w ten sposób koszty prądu w roku bazowym 
mogą odbiegać od rzeczywistych kosztów wynikających z faktur. Takie założenie przyjęte zostało 
dla czytelności uzyskanych wyników.  

Z czego mogą wynikać różnice przeprowadzonych analiz i zsumowane koszty z faktur? 

Przy analizie opłacalności kogeneracji, a do tego zdążamy, nie można uwzględniać takich 
pozycji kosztowych z faktur jak przekroczenie mocy umownej i opłata z tytułu mocy biernej. Inter-
pretację przekroczenia mocy umownej już przedstawiliśmy i jeśli wynika ona ze świadomego 
działania inwestora i przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji to w porządku, ale jeśli 
jest to wynik wieloletnich zaniedbań i jest to źródło nieuzasadnionych kosztów to źle. 

W przypadku mocy biernej coraz częściej inwestorzy mają świadomość, że brak kompen-
sacji mocy biernej może być powodem znacznego zwiększenia opłat za prąd. Usuwanie tego 
typu nieprawidłowości jest elementem audytu efektywności energetycznej. Oczywiście można 
problem rozwiązać przy okazji rozważania celowości instalacji kogeneracji, ale nie jest to element 
przesądzający o opłacalności kogeneracji w konkretnym zastosowaniu. 

 

Kwestią dość żenującą jest wykorzystywanie przez różnych oferentów jedynie ceny ener-
gii czynnej do wykazania opłacalności kogeneracji. Niestety nawet szacowne firmy posługują się 
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takim trikiem. U nich cena kupowanego prądu przed instalacja CHP i po instalacji jest taka sama, 
a przecież to nie prawda. 

 

Wyjaśnienie kilku podstawowych pojęć: 

Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) to przedsiębiorstwo energetyczne zajmu-
jące się transportem energii sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia ich odbiorcom. Jest 
ono odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie elektroenergetycznym, bieżące i długookre-
sowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz 
niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej (art. 3 pkt 25 ustawy Prawo energetyczne). Zgodnie z 
obowiązującym prawem, na terenie Polski działa kilkudziesięciu OSD. 

Czyli OSD odpowiada za logistyczną stronę dostarczania nam prądu. 

Sprzedawca prądu, często nazywany też spółką obrotu energią, to spółka, która pro-
wadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na rynku hurtowym (giełda, 
transakcje na rynku pozagiełdowym) lub detalicznym (sprzedaż prądu do odbiorców końcowych). 
Zgodnie z polskim Prawem energetycznym jest to działalność regulowana i w celu jej prowadze-
nia należy uzyskać koncesję na obrót energią elektryczną, którą wydaje Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki. 

W dawno minionych latach odbiorca prądu otrzymywał jedną umowę, która obejmowała 
zarówno koszt energii czynnej jak i koszty dystrybucji. Ówczesny Zakład Energetyczny mógł, w 
ramach obowiązujących zasad, określać czy prąd jest tani czy drogi bo i tak pobierał opłatę za 
oba składniki. Marketingowo można było podawać, że np. ogrzewanie elektryczne jest tanie bo 
prąd jest tani – ale to była fikcja. Obecnie na rynku działa przynajmniej kilkadziesiąt spółek obrotu 
energią i sprawa ceny prądu jest bardziej czytelna. OSD ustala swoje ceny w taryfie zatwierdzanej 
przez Prezesa URE, a sprzedawca prądu swoje na zasadach rynkowych. Odbiorca prądu może 
zrezygnować z odrębnych umów i podpisać umowę kompleksową  stanowiąca podstawę do-
starczania energii elektrycznej, zawierającą elementy sprzedaży i dystrybucji energii. W przy-
padku taryf dwustrefowych i trójstrefowych (C22, C23, B22, B23) występują różne ceny za dys-
trybucję (bo jest to mechanizm mobilizujący odbiorców do uwzględniania potrzeb dystrybutorów 
związanych z czasowym obciążeniem sieci elektroenergetycznych), natomiast sprzedawcy prądu 
stosują jedną cenę za energię czynną bez względu na strefy czasowe. 

 

Nie będziemy zajmowali się analizowaniem taryf energii elektrycznej różnych OSD bo nie 
ma takiej potrzeby. Zobaczmy jak kształtuje się koszt jednostkowy prądu dla naszego obiektu w 
roku bazowym oraz w przypadku zainstalowania CHP. 

 

Cena jednostkowa prądu 

 

Przeanalizujmy cenę prądu w omawianym obiekcie, w którym ma być zainstalowany agre-
gat kogeneracyjny. Wszystkie ceny są cenami netto i uwzględniają taryfy na 2017 rok. Obiekt ma 
podpisaną umowę z OSD na dostawę prądu zgodnie z taryfą C23. 

Cena energii czynnej, bez względu na strefę czasową, wynosi 202,0 zł/MWh. 

W roku bazowym obiekt zużył 1.702,26 MWh prądu z dwóch przyłączy PPE1 i PPE2. 

Z analizy doboru agregatu kogeneracyjnego wynika, że CHP dostarczy w ciągu roku  
1.588,46 MWh prądu na potrzeby własne, co stanowi 93,3% zużycia. 

Oznacza to, że po instalacji CHP trzeba będzie dokupić 113,79 MWh prądu. 
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Rys. 30 Struktura zużycia prądu w strefie czasowej i okresie w roku 

 
Rys. 31 Struktura kosztów prądu 

Pod pozycją „pozostałe koszty” znajduje się roczny koszt abonamentu. 

Uwzględniając elementy składowe taryfy oraz cenę energii czynnej jednostkowa cena 
prądu w roku bazowym wynosiła 429,71 zł/MWh. 

 

Jak już wcześniej wspomniano „czarodzieje od marketingu” przyjmują cenę prądu po za-
instalowaniu CHP taką samą jak w roku bazowym. Żeby nikt im nie zarzucił wprowadzania klienta 
w błąd często posługują się przy „analizach” tylko ceną energii czynnej twierdząc, że ta się nie 
zmieni – i tu jest prawda. Problem polega jednak na tym, że całkowita cena prądu zależy od 
części wynikającej z mocy umownej i zużycia prądu. 

Bardzo ciekawy jest kolejny wykres, na którym pokazana jest zmiana ceny prądu w zależ-
ności od wielkości zużycia oraz mocy umownej. 

 

 
Rys. 32 Cena prądu w funkcji rocznego zużycia dla różnych mocy umownych – taryfa C23 
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Oczywiście, roczny koszt np. 100 MWh prądu po 2.000 zł/MWh i tak jest znacznie mniej-
szy niż 1.700 MWh po 500 zł/MWh, ale analiza musi być rzetelna. Paradoksalnie, jeśli nie zmniej-
szamy mocy umownej po instalacji CHP to cena jednostkowa prądu będzie tym większa im mniej 
prądu będziemy musieli dokupić. 

  Dla dwóch przyłączy z różnymi mocami umownymi, uwzględniając proporcjonalne zuży-
cie prądu w ciągu roku, średnia ważona cena jednostkowa prądu, który trzeba dokupić po zain-
stalowaniu CHP wyniesie 1.411,16 zł/MWh. 

 Ceny jednostkowej prądu dla różnych taryf przy tej samej cenie energii czynnej są nastę-
pujące: 

 
A. Cena jednostkowa prądu w roku bazowym [zł/MWh] 

 
B. Cena jednostkowa prądu po zainstalowaniu CHP pracującego w trybie ET [zł/MWh] 

Rys. 33 Ceny jednostkowe prądu dla różnych taryf 

 Z rysunku A widać, że dotychczasowa taryfa wcale nie była dla obiektu optymalna jeśli 
przyjąć, że były techniczne i formalne możliwości zakupu prądu o średnim napięciu. 

 Podobnie wygląda sytuacja na rysunku B – najkorzystniejszą cenę daje zakup średniego 
napięcia według taryfy jednostrefowej B21. 

 

 Z optymalizacji mocy umownej otrzymaliśmy PPE1 – 145 kW i PPE2 – 230 kW (dla 
uproszczenia, w procesie optymalizacji zmieniano moc umowną co 5 kW). 
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Rys. 34 Cena jednostkowa prądu z CHP pracującego w trybie ET [zł/MWh] po  
  optymalizacji mocy umownej 

 

Tak, więc zmieniając oprócz taryfy także moc umowną zmniejszamy cenę prądu o 16%. 

Z przedstawionej analizy widać, że najprostszą, najszybszą i najmniej kosztowną formą 
zmniejszania koszów prądu jest wykonanie audytu efektywności energetycznej. 
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Część trzecia 

 

Praca agregatu kogeneracyjnego 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy przyjęto zastosowanie jednego agregatu kogene-
racyjnego o następujących parametrach: 

- moc wejściowa (energia w paliwie)    680 kW 

- moc elektryczna      252 kWe 

- moc grzewcza      321 kWt 

- minimalna moc elektryczna CHP    50% mocy nominalnej 

- zużycie GZ E przy pracy z mocą nominalną   71,1 Nm3/h 

- co odpowiada       0,78 MWh/h 

przy współczynniku konwersji dla GZ E   10,972 kWh/Nm3 

  

Przyjęto czas pracy CHP 8.250 h/rok.  

Oszacowano roczne zużycie gazu na 448.529 Nm3, co odpowiada 4.921,36 MWh/rok w 
cenie 95,30 zł/MWh, a to oznacza roczny koszt netto gazu na poziomie 469.006 zł. 

 

Zgodnie z wytycznymi inwestora przyjęto, że CHP pracować będzie w trybie ET, bez 
sprzedaży energii na zewnątrz. 

 

Na podstawie profilu energetycznego, założonego maksymalnego czasu pracy CHP w 
ciągu roku oraz minimalnego dopuszczalnego poziomu mocy CHP obliczone ilość energii wytwo-
rzonej w ciągu roku są następujące: 

- energia elektryczna      1.589,12 MWh 

- energia cieplna      2.025,84 MWh 

Łączna ilość energii użytecznej z CHP   3.614,96 MWh/rok 

 

Przy określaniu kosztów eksploatacji CHP uwzględniono takie elementy jak: 

- średnioroczny koszt godzinowy eksploatacji; 

- koszt emisji zanieczyszczeń do atmosfery; 

- średnioroczny koszt godzinowy gazu. 

 

Uwzględniając koszty eksploatacji oraz ilość wytworzonej energii użytecznej można przy-
jąć średnioroczną cenę wytworzenia prądu i ciepła w CHP jako 172,63 zł/MWh. 

 

Uwagi dotyczące kosztów eksploatacji: 

 

Uzyskanie przez inwestora informacji o kosztach eksploatacji CHP jest jednym z najwięk-
szych problemów. Wynika głównie z praktyk stosowanych przez wielu producentów i dystrybuto-
rów urządzeń kogeneracyjnych.  
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Po pierwsze, unikają oni, jak to tylko możliwe, przedstawienia harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac serwisowych w perspektywie np. 10 lat eksploatacji. Zwykle starają się zado-
wolić inwestora informacjami o kosztach w pierwszym roku eksploatacji. Wiadomo, że w tym cza-
sie urządzenie jest objęte ochroną gwarancyjną i z reguły awarie występują sporadycznie. Pro-
blemy zaczynają się po kilku latach jak gwarancji już nie ma. 

Przy pracy agregatu na poziomie 8.250 h/rok (a jest to normalny silnik spalinowy), można 
przyjąć, że jeden rok pracy CHP odpowiada 3,5 lat pracy silnika samochodu ciężarowego. Każdy 
silnik spalinowy wymaga przeglądów, uzupełniania i wymiany materiałów eksploatacyjnych, wy-
miany zużywających się części mechanicznych itp. 

Po drugie, zawyża się długości okresów międzyprzeglądowych. Normalnie okresy te wy-
noszą 1.000 ÷ 1.500 motogodzin, ale niektórzy podają 2.000 motogodzin lub więcej. To samo 
dotyczy np. okresów obowiązkowej wymiany świec zapłonowych. Różni producenci CHP podają 
bardzo różne wartości, nawet co 4.000 motogodzin. Przy pracach serwisowych nie uwzględnia 
się trybu pracy silnik – praca ciągła na poziomie mocy nominalnej (FL) czy ze zmiennym pozio-
mem mocy (ET). 

Po trzecie, nie udzielają rzetelnych informacji dotyczących możliwości samodzielnego za-
opatrywania się inwestora w materiały eksploatacyjne. Unikają podania kosztów materiałów eks-
ploatacyjnych i robocizny za usługi serwisowe. 

Oczywiście, można się spotkać także z innymi „unikami”, ale te przedstawione powyżej 
są chyba najpowszechniejsze. Niektórzy sprzedawcy próbują sprzedać agregat tanio, żeby póź-
niej na usługach serwisowych odrobić straty. 

Jeśli przy ubieganiu się o dotację jesteśmy zmuszeni do przedstawienia analizy efektyw-
ności ekonomicznej za okres 15 lat to nie można przyjmować do analizy kosztów eksploatacja 
tylko z pierwszego roku. 

Poniżej przedstawiony został przykładowy rozkładu kosztów eksploatacji w kolejnych go-
dzinach pracy agregatu kogeneracyjnego. Dla różnych wielkości agregatów koszty będą różne, 
ale ich profil w czasie będzie zbliżony – celowo pominięto kwoty na wykresie. 

 
Rys. 35 Profil kosztów prac remontowo-serwisowych CHP dla 80.000 motogodzin pracy 
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Bilans energii elektrycznej 

 

Na wykresach, które zostaną zaprezentowane w dalszej części będą pojawiały się ozna-
czenia dotyczące kolejnych przyłączy oraz fotowoltaika. Arkusz kalkulacyjny został tak skonstruo-
wany żeby uwzględniał obiekty z czterema punktami przyłączeniowymi. Bywa, że inwestor chce 
dodatkowo zainstalować moduły fotowoltaiczne, więc analiza opłacalności ekonomicznej instala-
cji musi uwzględniać i takie elementy.  

 
Rys. 36 Bilans energii elektrycznej 

Interpretacja diagramu jest następująca: 

- Zużycie prądu w roku bazowym      1.702,26 MWh 

- z czego z przyłącza PPE1        651,13 MWh 

- z przyłącza PPE2       1.051,13 MWh 

- Zużycie prądu po instalacji CHP     1.702,26 MWh 

- z czego z CHP       1.589,12 MWh 

- prąd dokupiony z sieci         113,14 MWh 

 

� Koszt zakupu 1.702,26 MWh prądu w roku bazowym  705.309 zł/rok 

� Koszt wytworzenia 1.589,12 MWh prądu w CHP   279.090 zł/rok 

Przypomnieć należy, że zgodnie z wolą inwestora CHP pracuje w trybie ET, a więc jedynie 
na potrzeby własne, bez odsprzedaży prądu do sieci elektroenergetycznej. 

� Koszt zakupu 113,14 MWh prądu z sieci po instalacji CHP 101.178 zł/rok 

� Łączny koszt prądu po instalacji CHP    380.268 zł/rok 

� Oszczędności na prądzie po instalacji CHP   325.041 zł/rok 

- co stanowi 46,08% kosztu prądu w roku bazowym. 
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Bilans energii cieplnej 

 

Obiekt zasilany jest miejskiej sieci ciepłowniczej. Moc zamówiona w węźle cieplnym wy-
nosi 1,8 MW. Na podstawie przeprowadzonej analizy okazało się, że węzeł i moc zamówiona są  
znacznie przewymiarowane. Na podstawie bilansu i analizy systemu ciepłowniczego zapropono-
wano zmniejszenie mocy zamówionej do 1,4 MW. Po burzliwej dyskusji firma ciepłownicza zain-
stalowała dodatkowe urządzenia rejestracyjne i na podstawie pomiarów określili, że rzeczywiste 
potrzeby obiektu są na poziomie 1,35 – 1,45 MW. W ostateczności przystali na moc zamówioną  
1,4 MW. 

Tylko w wyniku obniżenia mocy zamówionej oszczędzono bezinwestycyjnie 34.502 zł w 
ciągu roku. 

O ile określenie ilości prądu wytwarzanego w CHP, jeśli agregat jest sterowany zgodnie z 
bieżącym zapotrzebowaniem, nie stanowi wielkiego problemu to już uzyskanie podobnych da-
nych w odniesieniu do ciepła nie jest takie proste. Najlepiej można to przedstawić na wykresie 
podstawowych wskaźników CHP. 

 
Rys. 37 Podstawowe wskaźniki CHP4 

 

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej w CHP określamy jako stosunek mocy elek-
trycznej wytwarzanej w skojarzeniu do iloczynu strumienia paliwa i wartości opałowej paliwa. 

Wskaźnik skojarzenia to stosunek wytwarzanej w CHP energii elektrycznej do cieplnej 
układu. 

Wskaźnik zredukowany jest to wskaźnik odniesiony do wielkości nominalnej. 

W przypadku prądu mieliśmy jeszcze jedną prostą prawidłowość. Głównym źródłem prądu 
jest CHP. Jeśli chwilowe zapotrzebowanie jest większe niż moc nominalna CHP prąd jest doku-
powany z sieci. Jeśli chwilowe zapotrzebowanie jest mniejsze niż minimalny dopuszczalny po-
ziom mocy pracy CHP – agregat jest wyłączany. Prądu nie sprzedajemy na zewnątrz. 

Z ciepłem tak nie jest. Ono po prostu jest wtedy, gdy agregat pracuje i coś z nim trzeba 
zrobić. Są zatem okresy, gdy potrzebujemy dużo ciepła ale go nie mamy z CHP bo akurat jest 
mały pobór prądu i musimy ciepło kupować. Są także okresy, gdy jest duży pobór prądu i CHP 
pracuje na mocy maksymalnej, ale nam ciepło nie jest potrzebne i mamy problem co z nim zrobić. 

                                                
4 (Źródło: na podstawie pracy Jacka Kaliny – Zakład Termodynamiki i Energetyki Gazowej, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika 
Śląska w Gliwicach) 
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Widać to na kolejnym diagramie, gdzie występuje zarówno niedobór ciepła jak i jego nad-
wyżka.  

 
Rys. 38 Bilans energii cieplnej 

Interpretacja diagramu jest następująca: 

- Zużycie ciepła w roku bazowym z przyłącza PPC1   3.630,22 MWh 

- Ciepło po instalacji CHP      3.878,83 MWh 

- z czego ciepło z CHP na potrzeby własne   2.025,84 MWh 

- ciepło dokupione z sieci       1.829,85 MWh 

- nadwyżka ciepła na sprzedaż lub rozproszenie       225,46 MWh 

 

Na kolejnych wykresach pokazane zostało zużycie ciepła oraz jego wytwarzanie w CHP 
w kolejnych miesiącach. 
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Rys. 39 Zużycie ciepła w roku bazowym [MWh/m-c] 

 
Rys. 40 Wytwarzanie ciepła w CHP [MWh/m-c] 

 
Rys. 41 Wytwarzanie i zużycie ciepła [MWh/m-c] 
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Rys. 42 Bilans energii cieplnej [MWh/m-c] 

 

Na wykresie widać, że od stycznia do kwietnia włącznie oraz od października do grudnia 
włącznie obiekt ma niedobory ciepła i musi ciepło kupować. Od maja do września włącznie wy-
stępują nadwyżki, które trzeba zagospodarować lub rozproszyć do otoczenia (jako strata). 

 

Porównawcza analiza kosztów ciepła 

 

O ile analiza kosztów produkcji prądu na potrzeby własne z CHP nie stanowi problemu o 
tyle kwestia kosztów ciepła jest z punktu widzenia inwestora bardzo ważna. Jak już wspomniano, 
oferenci przedstawiają opłacalność kogeneracji w oparciu o bardzo proste, żeby nie powiedzieć 
trywialne, porównania.  

Poniżej przedstawione zostały dwa warianty obliczania zysku z ciepła wytwarzanego po 
zainstalowaniu kogeneracji. 

 

Wariant I – uproszczony 

 

Zużycie ciepła w roku bazowym określane jest na podstawie faktur, ilość ciepła wytworzo-
nego przez CHP określana jest na podstawie ilości prądu wytworzonego na potrzeby własne.  

Prawidłowy dobór wielkości agregatu, a co za tym idzie, ilości prądu wytworzonego na 
potrzeby własne jest niemożliwy bez profilu energetycznego obiektu. 

Jeśli oferent mimo wszystko określi parametry profilu i wielkość urządzenia to może uzy-
skać: 

� Zużycie ciepła w roku bazowym     3.630,22 MWh/rok  

� Całość ciepła wytworzonego w CHP     2.025,84 MWh/rok 

� Ciepło, które trzeba dokupić po modernizacji   1.604,38 MWh/rok 

 

Z powyższego zestawienia widać, że gros ciepła będzie z kogeneracji a resztę trzeba 
dokupić na dotychczasowych zasadach. Nie ma w tym wariancie nadwyżek ciepła! 

Określenie kosztu energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej w CHP możliwe jest po wy-
konaniu stosownych analiz, ale jeśli i ten etap pokonamy to uzyskamy następujące koszty ciepła: 
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� Koszt 3.630,22 MWh ciepła w roku bazowym   694.476 zł 

� Koszt wytworzenia 2.025,84 MWh ciepła w CHP   355.790 zł 

� Koszt zakupu 1.604,38 MWh ciepła po zainstalowaniu CHP 344.185 zł 

 

Do analizy przyjęto następujące ceny jednostkowe netto: 

� ciepło kupowane w roku bazowym     191,30 zł/MWh 

� ciepło kupowane po modernizacji      214,53 zł/MWh 

� ciepło wytworzone w CHP      175,63 zł/MWh 

 

 Ponieważ nie przewiduje się sprzedaży nadwyżek ciepła ani innego zagospodarowania 
ciepła oszczędność na cieple wynosi - 5.499 zł/rok. 

 Oznacza to, że w tym konkretnym przypadku mamy stratę na cieple po zastosowaniu 
kogeneracji.  

 

Wariant II – uwzględniający zużycie ciepła oraz produkcję w CHP w poszczególnych mie-
siącach. 

 Wariant II pokazany jest na wykresach od 5 do 8: 

� Zużycie ciepła w roku bazowym     3.630,22 MWh/rok  

� Całość ciepła wytworzonego w CHP    2.025,84 MWh/rok 

� Ciepło, które trzeba dokupić po modernizacji   1.829,85 MWh/rok 

� Nadwyżka ciepła do rozproszenia        225,46 MWh/rok 

 

� Koszt 3.630,22 MWh ciepła w roku bazowym    694.476 zł 

� Koszt wytworzenia 2.025,84 MWh ciepła w CHP    355.790 zł 

� Koszt zakupu 1.829,38 MWh ciepła po zainstalowaniu CHP  392.553 zł 

� Koszt ciepła na sprzedaż lub strata        39.597 zł 

 

Tak samo jak w wariancie I nie przewiduje się sprzedaży nadwyżek ciepła ani innego 
zagospodarowania ciepła oszczędność na cieple wynosi - 93.465 zł/rok. 

Oznacza to, że w wariancie II również mamy stratę na cieple po zastosowaniu kogeneracji 
i to znacznie większą niż w przypadku wariantu I. 
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Rys. 43  Bilans ciepła [MWh/rok] dla wariantu II 

Co wynika z tej analizy dla inwestora. 

Otóż, gdyby cena ciepła w roku bazowym była wyższa o 0,8% niż była faktycznie, czyli o 
1,53 zł/MWh, to w wariancie I nie byłoby straty i oferent mógłby śmiało twierdzić, że inwestycja 
nawet w cieple jest opłacalna. Problem polega jednak na tym, że instalacja pracuje zgodnie z 
zasadami pokazanymi w wariancie II, czyli nawet przy tak nieznacznym wzroście ceny ciepła 
mielibyśmy dużą stratę. 

Wielokrotnie zwracam w Poradniku uwagę na to, że nie można oceniać kogeneracji po 
jednym parametrze, ale na podstawie całości. Przy kompleksowej ocenie może się okazać, że 
pomimo straty na cieple całość będzie opłacalna, ale to jeszcze przed nami. 

Omawiany aspekt jest bardzo istotny, gdyż łatwo „oczarować” inwestora wspaniałymi wy-
nikami ekonomicznymi, które w przyszłości okażą się nieprawdziwe. 

 

Analiza ekonomiczna kogeneracji 

 

Do oceny procesów inwestycyjnych stosuje się statyczne i dynamiczne kryteria decyzyjne. 
Kryteria statyczne nie uwzględniają zmiany wartości pieniądza w czasie i dlatego mogą być sto-
sowane przy wstępnych szacowaniach rentowności inwestycji lub dla inwestycji krótkotermino-
wych.  

Wśród kryteriów statycznych najczęściej używa się prostego okresu zwrotu SPBT (Simply 
Pay Back Time), a z pośród kryteriów dynamicznych – wartość bieżącą netto NPV (Net Present 
Value) i wewnętrzną stopę zwrotu IRR (Internal Rate of Return). 

  

 SPBT 

Prosty okres zwrotu nakładów SPBT definiowany jest jako czas potrzebny do odzyskania 
nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację przedsięwzięcia. Jest liczony od momentu 
uruchomienia inwestycji do chwili, gdy suma korzyści uzyskanych w wyniku realizacji inwestycji 
zrównoważy poniesione nakłady. 

 

NPV i IRR 

Większość nowych przedsięwzięć wiąże się z koniecznością poniesienia początkowych 
nakładów. Inwestor zakłada, że osiągnięte w przyszłości zyski pokryją początkowe nakłady i jesz-
cze przyniosą dodatkową premię. 
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Podstawowe założenie zatem jest takie, że wkładamy konkretną kwotę w nowe przedsię-
wzięcie, po jakimś czasie ta inwestycja zwraca się w całości, a w określonym czasie przynosi 
nam dodatkowo zysk. Możliwość posiadania kwoty włożonej w inwestycję za kilka lat to nie to 
samo, co dysponowanie taką kwotą dzisiaj. Jest to wynik dewaluacji pieniądza w czasie. 

Wskaźnik NPV to wartość obecna przyszłych przepływów pieniężnych. Ten termin ozna-
cza, że jeśli potrafimy obliczyć NPV to wiemy, ile tak naprawdę wartę są (według ich dzisiejszej 
wartości) przyszłe wpływy z naszego przedsięwzięcia, po odjęciu dzisiejszych nakładów. Czyli 
jakiego „zysku” z inwestycji możemy się spodziewać w przeliczeniu na dzisiejszą wartość pienią-
dza. 

Pojęcie „zysk” jest tutaj używane dosyć ogólnie, bo w rzeczywistości chodzi raczej o wiel-
kość wpływów. Obliczenia wskaźnika NPV opierają się na prognozie przepływów pieniężnych z 
nowego przedsięwzięcia.  

Kluczową wielkością, która ma wpływ na wielkość tego wskaźnika, poza rzeczywistymi 
wynikami nowej działalności, ma wartość użytej do obliczeń stopy dyskontowej. Stopa dyskon-
towa to wyrażona w % wielkość dewaluacji pieniądza w czasie.  

 Różne instytucje stosują różne wartości stopy dyskontowej. Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów, na swojej stronie internetowej (www.uokik.gov.pl) umieszcza obowiązującą war-
tość stopy dyskontowej. Od 01.01.2016 r obowiązuje stopa dyskontowa 2,83%. 

Dla inwestycji, które mają być dofinansowane należy stosować stopę dyskontową podaną 
w art. 19 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzu-
pełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustana-
wiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Ry-
backiego. Wartość stopy dyskontowej wynosi 4%. 

 

Wskaźnik NPV powinien zawsze być wyższy niż zero w założonym horyzoncie czasowym. 
Jego niższa wartość oznaczałaby, że w wartościach realnych poniesione nakłady nie zwrócą się 
inwestorowi, nawet jeśli nominalnie odzyska on swoje pieniądze. Naturalnie im wyższa wartość 
NPV, tym lepiej. Jednak zawsze wielkość tej kwoty powinna być odnoszona również do wartości 
pierwotnej inwestycji.  

Wskaźnik IRR niezupełnie oznacza to samo, co rentowność przedsięwzięcia, ale taka 
analogia ułatwia jego zrozumienie.  

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR to taka stopa dyskontowa, przy której NPV jest równe zero. 
Sposób kalkulacji tego wskaźnika uwzględnia również (tak, jak w przypadku NPV) zmiany pienią-
dza w czasie i oparty jest o wartość obecnych nakładów i przyszłych wpływów. 

W praktyce można powiedzieć, że wartość procentowa IRR to zyskowność naszego 
przedsięwzięcia, po uwzględnieniu dewaluacji pieniądza w czasie. Przedsięwzięcie jest opłacalne 
jeśli IRR jest wyższe od zera i pokrywa premię za ryzyko inwestowania w daną działalność.  

W poniższej analizie efektywności ekonomicznej posługujemy się dodatkowo odwrotną 
nieliniowa zależność pomiędzy wysokością przyjętej stopy dyskonta a wartością wskaźnika NPV. 
Oznacza to, że wraz ze wzrostem przyjętej stopy dyskonta wartość wskaźnika NPV danej inwe-
stycji spada, co ma wpływ na ocenę rentowności inwestycji i ewentualną decyzję, co do jej reali-
zacji. 
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Dla danej inwestycji zachodzą następujące zależności: 

- jeżeli stopa dyskonta > IRR, to NPV<0 

- jeżeli stopa dyskonta = IRR, to NPV=0 

- jeżeli stopa dyskonta < IRR, to NPV>0 

 

Ważnym elementem w analizie efektywności ekonomicznej inwestycji jest okres życia (lub 
cykl życia projektu). Cykl życia ustalono na 15 lat. Nie jest to jednak tożsame z okresem używal-
ności (żywotności) urządzeń. 

 

 Większość inwestorów zamierzających zainstalować agregat kogeneracyjny liczy na uzy-
skanie dotacji. Żeby ułatwić ocenę przygotowanych poniżej analiz pokazane zostaną dwa wa-
rianty: jeden bez dotacji i drugi z dotacją 50%. 

 

Żółte certyfikaty 

 

Należy wspomnieć o dodatkowym źródle finansowania wysokosprawnej kogeneracji ga-
zowej jakim są świadectwach pochodzenia energii wytworzonej w CHP.  

Z tytułu wytworzenia w skojarzeniu energii elektrycznej w wysokosprawnej gazowej koge-
neracji o mocy do 1 MW przysługują inwestorowi tzw. żółte certyfikaty. Urząd Regulacji Energe-
tyki podaje jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa 
w art. 9a ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne. Z tytułu opłaty zastępczej oznaczonej w ustawie 
symbolem Ozg i przypisanej obowiązkowi, który jest związany z tzw. żółtymi certyfikatami przy-
sługiwać będzie inwestorowi w 2017 r. 120,00 zł/MWh wytworzonego prądu.  

 Ponieważ mechanizmy wsparcia wysokosprawnej kogeneracji stanowią w kraju element 
gry politycznej dlatego przedstawione zostaną analizy efektywności ekonomicznej przy udziale 
certyfikatów i bez nich.  

 

Analiza ekonomiczna dla trybu pracy ET przy następujących parametrach wejściowych: 

� Stopa dyskontowa      4,0% 

� Poziom dotacji        50% 

� Koszt kogeneracji bez dotacji  1 002 364 zł 

� Koszt kogeneracji z dotacją         501 182 zł 

� Wartość dotacji       501 182 zł 

 

 

 bez certyfikatów z certyfikatami  

Oszczędność na prądzie 325 041 325 041  

Oszczędność na cieple - 53 868 - 53 868  

Certyfikaty 
 

190 694  

Roczne oszczędności 271 173 461 867  

% w stosunku do roku bazowego 19,37% 33,00%  
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 bez dotacji z dotacją 50% 

 bez certyfikatów z certyfikatami bez certyfikatów 

Prosty okres zwrotu SPBT 3,70 2,17 1,85 

Bieżąca wartość netto NPV 2 012 644 4 132 856 2 513 826 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR 26,23% 45,92% 54,02% 

 

 

 
Rys. 44 Zależność NPV od stopy dyskonta 

 
Rys. 45 Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) dla okresu 15 lat 
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Rys. 46 SPBT w funkcji wysokości dotacji 

Wnioski: 

Jak widać z przedstawionej analizy instalacja agregatu kogeneracyjnego jest wysoce 
opłacalna bez względu na to czy inwestor uzyska dotację czy nie oraz bez względu na trwałość 
wsparcia w postaci żółtych certyfikatów. Żółte certyfikaty nie są ustalone raz na wiele lat i decyzje 
o ich utrzymaniu mogą się zmieniać w raz ze zmianą władzy w Polsce. To nie jest stabilny me-
chanizm wsparcia kogeneracji. 

 Uwzględniając jednak poziom opłacalności uważam, że szkoda czasu na oczekiwanie, że 
będzie jeszcze lepiej. Oczywiście kluczową kwestią jest każdorazowe przeprowadzenie doboru 
agregatu kogeneracyjnego i analizy opłacalności ekonomicznej dla konkretnych warunków.  

 Zupełnie inaczej będzie wyglądała analiza opłacalności dla innego rozkładu zużycia ciepła 
(nie koniecznie chodzi tu o wartości bezwzględne), inaczej także innej ceny ciepła lub taryfy prądu 
w roku bazowym, ale i tak inwestycja w większości przypadków będzie opłacalna, choć w różnym 
stopniu. Tu nic nie jest jednoznacznie pewne. 
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Część czwarta 

Absorpcja – absolutne podstawy 

 

Decydując się na instalację układu kogeneracyjnego pracującego wg zapotrzebowania 
elektrycznego (Electricity Tracking) należy rozstrzygnąć jeden z podstawowych problemów jakim 
jest zagospodarowanie ciepła. Często, w literaturze popularnej lub materiałach handlowych, cie-
pło powstające w skojarzeniu nazywane jest ciepłem odpadowym.  

W przypadku gazowych silników spalinowych w CHP trudno mówić, że ciepło jest odpa-
dem skoro moc grzewcza CHP jest większa niż moc elektryczna. O ile w okresie zimowy nie 
mamy problemu z zagospodarowaniem energii cieplnej o tyle w okresie letnim jest to duży pro-
blem. Jeśli nie ma możliwości sprzedania energii cieplnej w lato to rozwiązaniem problemu może 
być zamiana ciepła na chłód. Do dyspozycji mamy w zasadzie dwa rozwiązania techniczne: za-
stosowanie ziębiarek absorpcyjnych lub adsorpcyjnych. W urządzeniach klimatyzacyjnych najpo-
pularniejsze są agregaty sprężarkowe, jednak nie mają one zastosowania do zagospodarowania 
ciepła z kogeneracji. 

 

W agregatach sprężarkowych zwiększenie ciśnienia czynnika chłodniczego przez sprę-
żarkę powoduje zwiększenie jego entalpii właściwej (zawartości energetycznej). Przy stałym ci-
śnieniu para zostaje schłodzona i skroplona w skraplaczu. Następuje zmniejszenie ciśnienia 
czynnika chłodniczego przy tej samej entalpii przez zawór rozprężny.  

W parowniku odbywa się wymiana ciepła z czynnikiem schładzanym. Energia utracona w 
skraplaczu jest pobierana w parowniku od czynnika schładzanego. Przy stałym ciśnieniu nastę-
puje wymiana ciepła od czynnika o temperaturze wyższej (czynnik schładzany) do czynnika o 
temperaturze niższej (czynnik chłodniczy), w następstwie czego otrzymuje się wodę lodową. 

W absorpcyjnych agregatach (ABS) wody lodowej należy zwrócić przede wszystkim 
uwagę na różnicę w sposobie sprężania pary. Proces ten, realizowany w agregatach sprężarko-
wych przez sprężarkę napędzaną mechanicznie, jest zastąpiony absorpcją pary czynnika chłod-
niczego (przy wydzielaniu się ciepła) przez ciekły absorbent, zwiększeniem ciśnienia przez 
pompę oraz desorpcją (oddestylowanie) pary czynnika chłodniczego od sorbentu przez dopro-
wadzenie ciepła. 

Absorpcyjny agregat wody lodowej składa się z dwóch zbiorników i czterech istotnych 
powierzchni wymiany ciepła. W dolnym zbiorniku, gdzie ciśnienie wynosi około 1/100 normalnego 
ciśnienia następuje wymiana ciepła poprzez parownik i absorber, natomiast w górnym – gdzie 
ciśnienie wynosi około 1/10 normalnego ciśnienia, wymiana następuje poprzez skraplacz i warnik.  

Systemy absorpcyjne wykorzystują do przekazywania ciepła procesy parowania i skrapla-
nia. Absorberem jest zazwyczaj roztwór bromku litu, soli o wysokiej zdolności wchłaniania wody, 
a czynnikiem chłodniczym – wodą. W celu poprawienia ekonomiczności systemu, następuje do-
grzanie roztworu w wymienniku ciepła roztworów przez stężony roztwór z warnika. Czynnik chłod-
niczy wprowadzony do dolnego zbiornika i rozpylony nad rurkami parownika wrze dzięki niskiemu 
ciśnieniu w zbiorniku, w temperaturze dużo niższej od temperatury wrzenia schładzanej wody 
znajdującej się w pierwszym wymienniku ciepła.  

Gwałtowne parowanie całą objętością czynnika chłodniczego powoduje wymianę ciepła z 
ośrodka o temperaturze wyższej (schładzana woda) do ośrodka o temperaturze niższej (wrzący 
czynnik chłodniczy). Na wyjściu z pierwszego wymiennika ciepła otrzymujemy wodę lodową, 
która może być wykorzystywana na potrzeby chłodnictwa. 
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Pompa czynnika chłodniczego przekazuje jego nadmiar do górnej części naczynia. Para 
czynnika chłodniczego schłodzona chłodziwem poprzez drugi wymiennik ciepła, podczas opada-
nia na dno zbiornika jest wchłaniana przez absorber. Słaby roztwór bromku litu z dna zbiornika 
tłoczony jest pompą roztworów poprzez wymiennik ciepła roztworów do zbiornika górnego, gdzie 
podgrzany przez wodę gorącą wrze, destylując czynnik chłodniczy od sorbentu. Pary wody schło-
dzone w skraplaczu płyną do dolnego naczynia, gdzie są rozpylane nad parownikiem, a stężony 
roztwór z warnika zasila i podgrzewa wymiennik ciepła oraz powraca do dolnego naczynia. 

W omawianym przykładzie absorpcyjnego agregatu wody lodowej ciepło jest dostarczane 
do układu w celu oddestylowania czynnika chłodzącego od sorbentu.  

Agregaty absorpcyjne znacznie górują na elektrycznymi sprężarkami śrubowymi swoją 
elastycznością pracy, co ilustruje poniższy wykres. 

 
Rys. 47 Zależność zredukowanego współczynnika efektywności chłodniczej w funkcji  

zredukowanej mocy chłodniczej5 
 

Jak widać, zredukowany współczynnik efektywności chłodniczej agregatu absorpcyjnego 
jest w bardzo szerokim zakresie niezależny od zmian zredukowanej mocy chłodniczej. 

 

Główne cechy agregatów absorpcyjnych to między innymi: 

� Zasilanie ciepłem z kogeneracji o parametrach 90/70 ºC; 

� Niewielkie zapotrzebowanie na moc elektryczną; 

� Niewielka liczba napędów, poza pompami brak części ruchomych; 

� Prostota budowy, nieskomplikowana zasada działania i łatwość obsługo; 

� Wysoka niezawodność i dyspozycyjność; 

� Korzystna charakterystyka pracy pod częściowym obciążeniem; 

� Czynnik roboczy nieszkodliwy dla środowiska; 

� Brak oleju w czynniku roboczym; 

� Niski poziom hałasu i brak drgań; 

� Długi okres eksploatacji (25 - 30 lat). 

 

Najważniejsze cech systemów bromolitowych to: 

                                                
5 (Źródło: na podstawie pracy Jacka Kaliny – Zakład Termodynamiki i Energetyki Gazowej, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika 
Śląska w Gliwicach) 
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� Absorber – wodny roztwór bromku litu; 

� Czynnik roboczy – woda; 

� Zastosowanie w temperaturach powyżej 0ºC (minimalna temp. wytwarzania nośnika 
zimna to ok. 3 ºC); 

� Sól bromolitowa w roztworze wodnym nie jest żrąca, prawie nietoksyczna, niepalna i bez-
zapachowa; 

� Ciśnienie robocze w parowaczu i skraplaczu są w zakresie głębokiej próżni (na poziomie 
8 mbar w parowaczu i 40 mbar w skraplaczu) – w wypadku rozszczelnienia powietrze 
atmosferyczne wnika do wnętrza maszyny, powodując szybkie procesy korozyjne; 

� Umiejscowienie w budynku o odpowiednio wysokiej temperaturze ze względu na możli-
wość zamarznięcia czynnika roboczego.6 

 

W agregatach absorpcyjnych mamy trzy obiegi wodne: 

� wody gorącej – zasilanie z kogeneracji; 

� wody lodowej – produkt wyjściowy z absorpcji; 

� wody chłodzącej – oddawanie ciepła z procesu absorpcji. 

oraz instalację wody uzdatnionej i zasilania elektrycznego. 

 

Dobór agregatu absorpcyjnego (ABS) 

 

Zwykle wytwornice wody lodowej (chillery) dobierane są na podstawie bilansu chłodu. Do-
bór agregatu absorpcyjnego, który ma współpracować z określonym agregatem kogeneracyjnym 
pracującym na potrzeby własne musi, moim zdaniem, odbywać się w zupełnie inny sposób. 

Okazuje się, że przełamanie stereotypowego myślenia u projektantów i wykonawców jest 
sprawą bardzo trudną, szczególnie jeśli jest to pierwszy kontakt z trigeneracji. 

Projektanci nauczeni są wykonywania bilansów i zapewnianie prądu, ciepła do ogrzewa-
nia, ciepła technologicznego (ct) do wentylacji, ciepłej wody użytkowej (cwu) i wody lodowej do 
wytwarzania chłodu w sposób niezależny. W przypadku ciepła jest to zwykle węzeł cieplny wie-
lofunkcyjny lub kotłownia z kotłem lub kotłami. Do produkcji chłodu jest odrębna instalacja wody 
lodowej np. z chillerami elektrycznymi. Sterowanie poszczególnymi obwodami grzewczymi odby-
wać się może niezależnie. 

Zupełnie inaczej jest w przypadku kogeneracji. 

Prądnica agregatu połączona jest mechanicznie z wałem silnika spalinowego. Automatyka 
sterująca oddziaływać będzie na silnik w taki sposób, aby na wyjściu prądnicy uzyskać moc elek-
tryczną zależną od chwilowego zapotrzebowania. Współczynnik skojarzenia jest wielkością nie-
liniową. Ilość powstającego w agregacie ciepła jest zależna od nieliniowo od ilości wytwarzanego 
prądu. Wraz z ograniczaniem mocy elektrycznej prądnicy wzrasta odpowiednio ilość wytwarza-
nego ciepła z silnika. 

Silnik agregatu kogeneracyjnego sterowany jest w taki sposób aby zapewnić właściwe 
parametry prądu. Nie mamy wpływu na ilość wytwarzanego ciepła.  

 Zależność mocy cieplnej i elektrycznej oraz sprawności dla przykładowego agregatu ko-
generacyjnego pokazano na kolejnym rysunku. 

                                                
6 Wykorzystano publikacje prof. dr hab. inż. Janusz Skorek i dr hab. inż. Jacek Skorek Gazowe układy kogeneracyjne 
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Rys. 48 Zależność mocy i sprawności CHP od obciążenia 

 

W pierwszej części Poradnika pokazany został schemat agregatu kogeneracyjnego wraz 
z wymiennikami ciepła. Jeśli z mocy wejściowej mamy powyżej 40% ciepła (i jest jego więcej niż 
prądu) to z tego ciepła około połowa pochodzi ze spalin. Oznacza to, że możliwa jest taka kon-
strukcja CHP aby część nadwyżek ciepła kierować bezpośrednio do komina a nie na wymiennik. 
W takim przypadku zaczynamy jednak odchodzić od idei kogeneracji w stronę spalinowego agre-
gatu prądotwórczego. 

Tak, więc jedyną wielkością na którą mamy wpływ przy pracy agregatu kogeneracyjnego 
w trybie ET jest moc elektryczna. Ilość ciepła z kogeneracji jest wypadkową pracy CHP i musimy 
to ciepło zagospodarować. Jeśli zapotrzebowanie ciepła przez obiekt znacznie przekracza ilość 
ciepła z CHP to sprawa jest prosta. Wszelkie ewentualne różnice w chwilowym zapotrzebowaniu 
ciepła i wytwarzaniu w CHP łatwo można opanować stosując odpowiednio dobrane bufory. Jeśli 
jednak, szczególnie w okresie letnim, ilość ciepła z CHP znacznie przekracza zużycie przez 
obiekt, trudno wyobrazić sobie bufory, w których ciepło przechowane zostanie do okresu zimo-
wego. W takim przypadku musimy albo ciepło sprzedać (co nie zawsze jest możliwe lub akcep-
towalne), albo zamienić ciepło na chód w agregacie absorpcyjnym. 

W tym miejscu projektanci zaczynają dokładne analizy zapotrzebowania na chłód przez 
obiekt i stwierdzają, że moc agregatu musi być odpowiednio duża aby pokryć potrzeby obiektu. 
Moje podejście do tego problemu jest inne. Uważam, że nie dobieramy ABS pod kątem pokrycia 
potrzeb obiektu na chłód tylko pod kątem zagospodarowania określonej ilości ciepła z CHP i w 
konsekwencji zagospodarowania chłodu w obiekcie.  

Może się okazać, że w obiekcie nie ma bezwzględnej potrzeby zastosowania klimatyzacji. 
Wtedy trzeba podjąć decyzję: czy rozpraszać do otoczenia nadwyżki ciepła z CHP czy zastoso-
wać absorpcję i poprawić komfort w obiekcie lub może dać CHP o mniejszej mocy elektrycznej. 
Zatem, dobieramy moc chłodniczą ABS do ilości nadwyżek ciepła z CHP a nie do potrzeb obiektu. 
Jeśli z analizy absorpcji okaże się, że mamy spore nadwyżki ciepła w krótkim czasie to należy 
rozważyć czy bardziej opłaca się zastosowanie bufora ciepła i mniejszego agregatu absorpcyj-
nego, który będzie przetwarzał to ciepło na chłód w małych ilościach i dłuższym czasie, czy za-
stosować ABS o większej mocy, który przetworzy ciepło na wodę lodową, której nadwyżki też 
można gromadzić w buforach wody lodowej. Nie ma jednego optymalnego rozwiązania. 
Wszystko zależy od lokalnych potrzeb i możliwości. 

Trzeba także wspomnieć o jeszcze jednym rozwiązaniu, które w analizach ekonomicz-
nych też będzie pokazane. Otóż, w pewnych warunkach może się okazać, że nadwyżki ciepła są 
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tak małe, że bardziej opłacalne jest rozproszenie ich niż próba zagospodarowania „na siłę” dla 
czystości idei. 

Podczas analizy bardzo ważnie jest określenie ilości ciepła w czasie, którą trzeba zago-
spodarować. Ze względu na elastyczność pracy agregatu absorpcyjnego jego nieznaczne prze-
wymiarowanie nie stanowi problemu technicznego. Ponieważ agregat kogeneracyjny dostarcza 
wodę o parametrach 90/70 ºC w sposób ciągły, więc agregat absorpcyjny, w sposób ciągły, musi 
dokonywać zamiany energii cieplnej na chłód. O tej ciągłości decyduje moc ABS. Wynika to z 
odpowiednich wielkości przepływów czynnika grzewczego i chłodzącego. 

W przypadku naszego obiektu, specjaliści od absorpcji zaproponowali, jako optymalny, 
agregat o nominalnej mocy chłodniczej 273 kWch. 

 

 
Rys. 49 Przykładowy bromolitowy agregat absorpcyjny 

 Podstawowe parametry agregatu absorpcyjnego: 

Moc chłodnicza ABS kW 273 
Max. pobór mocy elektrycznej kW 6,15 
Max. pobór mocy cieplnej kW 349 
Temperatura wody wejściowej ºC 90/70 
Temperatura wody lodowej ºC 7/12 
Temperatura wody chłodniczej ºC 28/34 

 

Przy maksymalnej mocy cieplnej agregatu kogeneracyjnego 321 kW i wejściowej mocy 
cieplnej ABS całe ciepło z CHP będzie mogło być zamienione na chłód bez stosowania dodatko-
wych buforów ciepła za kogeneracją. W układzie technologicznym chłodu przewidziane są bufory 
wody lodowej z ABS. 

 

Na podstawie wykresu uporządkowanego zużycia energii elektrycznej i pracy CHP można 
określić ilość wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej, a tym samym ilość wytworzonego 
chłodu.  

Wykres uporządkowany zużycia prądu, na podstawie którego dokonano doboru CHP, 
umożliwia nam określenie godzinowych wartości mocy grzewczej z kogeneracji.  

Mówiliśmy o dwóch wariantach określenia oszczędności z ciepła uzyskanego z CHP. Gdy-
byśmy posługiwali się wykresem uporządkowanym to wynik analizy odpowiadałby błędnemu wa-
riantowi pierwszemu. Na podstawie wykresu uporządkowanego możemy powiedzieć ile bę-
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dziemy mieli ciepła, ale nie powiemy jak to ciepło rozkłada się w czasie - w poszczególnych go-
dzinach roku. Do takiej analizy potrzebna jest znajomość rozkładu mocy elektrycznej, a co za tym 
idzie grzewczej, w poszczególnych godzinach roku.  

Dysponując zużyciem ciepła w poszczególnych miesiącach (chociażby z faktur) roku ba-
zowego oraz uzyskanym ciepłem z CHP w poszczególnych miesiącach, jesteśmy w stanie wyli-
czyć ile ciepła z CHP zużyjemy na cele grzewcze, ile ciepła trzeba dokupić oraz ile ciepła będzie 
do zagospodarowania lub rozproszenia. 

 

W naszym przypadku z przeprowadzonej analizy wynika, że w ciągu roku z absorpcji 
można uzyskać 176,28 MWhch chłodu. Znając rozkład w czasie (w ciągu roku) nadwyżek ciepła 
z kogeneracji można stwierdzić, że agregat absorpcyjny pracowałby przez 646 h/rok. 

 Jeśli mamy mówić o opłacalności albo o wyższości jednej technologii nad inną trzeba 
określić z czym będziemy porównywali agregat absorpcyjny. 

Otóż, odniesieniem dla ABS będzie elektryczna wytwornica wody lodowej (chiller) o mocy 
chłodniczej 273 kWch . Według danych uzyskanych od dystrybutora urządzeń, pobór mocy elek-
trycznej takiego urządzenia wynosi 55 kW.  

Urządzenie absorpcyjne do pracy potrzebuje, na wejściu, gorącą wodę, którą zamieni na 
chłód oraz bieżącą zimną wodę do wieży chłodniczej. Dobrana do ABS otwarta wieża chłodnicza 
zużywa przy mocy nominalnej 1,13 m3 wody wodociągowej na godzinę (uwzględniając potrzeby 
na uzdatnianie wody). 

I tu bardzo ważna uwaga. Często, szczególnie, gdy zużycie wody do wieży chłodniczej 
nie jest opomiarowane inwestorzy zapominają o wydzielenie tego obwodu i zgłoszenie wodomie-
rza do firmy komunalnej zaopatrzenia w wodę. Na koszt wody na fakturze składa się koszt wody 
i ścieków. W przypadku wody do wieży chłodniczej mamy odparowanie wody, czyli nie ma ście-
ków. 

 

Analiza efektywności ekonomicznej absorpcji 

 

Na początek należy określić zasady oceny efektywności ekonomicznej absorpcji. W za-
leżności od tego jakie przyjmiemy koszty mediów inwestycja w ABS będzie opłacalna lub nie. 

Żeby nie doprowadzić do podwójnego liczenia kosztu ciepła z kogeneracji do absorpcji 
lub żeby koszt ciepła „nie zagubił się” przyjmujemy, że ciepło liczone jest przy kogeneracji. Po-
równując koszty chłodu z ABS i chillera elektrycznego bierzemy pod uwagę koszty utrzymania i 
serwisu (ang: operation and maintenace - O&M) oraz koszt prądu. 

Klucz do wykazania, że inwestycja jest opłacalna lub nie jest leży w cenie prądu. Porów-
nując pracę absorpcji i chillera musimy przyjąć poprawne warunki.  

Po pierwsze klimatyzacja ma poprawić komfort pracy i nie jest absolutną koniecznością. 
Jeśli zainstalujemy absorpcję to będzie ona pracować wtedy, gdy pracuje kogeneracja, a więc 
należy przyjąć cenę prądu do ABS z kogeneracji.  

Gdybyśmy zamiast absorpcji zainstalowali chiller elektryczny to należałoby przyjąć cenę 
prądu z roku bazowego. Przyjęcie do chillera ceny prądu jaka będzie po modernizacji powoduje, 
że instalacja ABS od razu staje się mniej nieopłacalna. Wiąże się to ze znacznym wzrostem ceny 
prądu ze względu na małe zużycie przy znacznej mocy umownej. Pamiętajmy, że wszystko za-
leży od konkretnych warunków w analizowanym obiekcie. 

W naszym przypadku, po przeprowadzonej analizie, koszt wytworzenia chłodu przy użyciu 
absorpcji wynosi 53,03 zł/MWhch, natomiast przy użyciu chillera 89,67 zł/MWhch.  
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 Cenę agregatu absorpcyjnego wraz z wieżą chłodniczą przyjęto na podstawie oferty firmy 
specjalistycznej i wynosi ona 495.000 zł netto. 

 

W związku z powyższym, dla absorpcji otrzymujemy: 

� Roczne oszczędności na wytwarzaniu chłodu w ABS       6 460 zł/rok 

  

  Bez dotacji Z dotacją 50% 

Prosty okres zwrotu SPBT lat 76,63 38,31 

Bieżąca wartość netto NPV dla okresu 15 lat zł -406 901 -168 920 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR dla okresu 15 lat  -15,75% -9,94% 

 

Wnioski: 

Inwestycja polegająca na zainstalowaniu agregatu absorpcyjnego zamiast chillera nie jest 
opłacalna przy stosowanym powszechnie poziomie dotacji. W mojej ocenie uznawanie inwestycji 
za opłacalną przy dotacji np. 85% też jest rozważaniem bardziej filozoficznym niż ekonomicznym. 
Uważam, że inwestycja musi być opłacalna bez dotacji. Pieniądz darowany inwestorowi w formie 
dotacji lub własny inwestora nadal pozostaje pieniądzem, który można wydać sensownie lub „uto-
pić” bezsensownie. Niestety nie jest to jednak ocena powszechna. Pieniądz darowany jest „ni-
czyj”, więc można go wydać na fanaberie, z czym mamy niestety bardzo często do czynienia.  

  

 Ponieważ nie zajmuję się sprzedażą jakichkolwiek urządzeń, więc możemy swobodnie 
stawiać handlowcom bardzo niewygodne pytanie – czy w tej konkretnej sytuacji istotnie zasadne 
jest instalowanie agregatu absorpcyjnego, czy nie lepiej i taniej rozproszyć nadmiar ciepła? 

 Jeśli przeanalizujemy ilości nadwyżek ciepła w ciągu roku to okazuje się, że w poszcze-
gólnych miesiącach są to ilości niewielkie, co pokazuje poniższy wykres. 

 
Rys. 50 Chłód z ABS i czas pracy agregatu 

Jak widać, agregat absorpcyjny pracowałby tylko przez cztery miesiące w roku, z czego 
najdłużej w ciągu doby w lipcu i sierpniu. 

Nadwyżka ciepła z kogeneracji wynosi 225,46 MWh/rok. Uwzględniając koszt jednost-
kowy wytworzenia energii w CHP okazuje się, że koszt nadwyżek ciepła z CHP to 39.597 zł/rok. 

Podstawowe parametry efektywności ekonomicznej są następujące: 

Prosty okres zwrotu SPBT      12,50 lat.  

Bieżąca wartość netto NPV             - 54 741 zł 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR        2,37% 
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Rys. 51 Zależność NPV od stopy dyskonta 

 

 
Rys. 52 Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) dla okresu 15 lat 

W tym przypadku nie uwzględniamy dotacji. 

 

Wszystkie parametry efektywności ekonomicznej przemawiają przeciwko zastosowaniu 
absorpcji: okres zwrotu przekracza akceptowalny poziom 7 lat, bieżąca wartość netto NPV jest 
ujemna, a wewnętrzna stopa zwrotu jest mniejsza od stopy dyskonta. 

Prosty okres zwroty 12,5 lat należy rozumieć jako czas po którym zwróci się instalacja 
absorpcji jeśli za „oszczędności” przyjmiemy koszt nadwyżek ciepła z kogeneracji rozpraszany 
do atmosfery. 

Tak, więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie – czy to ma sens? 

W tym konkretnym przypadku rekomendowałbym odstąpienie od pomysłu trigeneracji. 

 

 Pamiętajmy jednak, że przedstawiony powyżej wariant dotyczy jedynie absorpcji. Nie 
uwzględnia się w tym przypadku trigeneracji jako całości. 

 Zobaczmy jak w takim razie wygląda efektywność ekonomiczna trigeneracji, która 
uwzględnia wszystkie przedstawione wcześniej parametry techniczne i ekonomiczne. 
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Analiza efektywności ekonomicznej trigeneracji CCHP 

 

Analizy prądu nie będziemy powtarzali bo jest ona identyczna jak w przypadku kogenera-
cji. Warto jedynie przypomnieć, dwie wielkości: 

� Ilość prądu wytworzonego w CHP    1.589,12 MWhe/rok 

� Oszczędność na prądzie po instalacji CHP    325.041 zł/rok 

- co stanowi 46,08% rocznych kosztów prądu w roku bazowym 

 

Ponieważ w przypadku trigeneracji kluczowa jest kwestia ciepła, więc warto przypomnieć 
diagram wytwarzania i zużycia ciepła. 

 
Rys. 53 Bilans ciepła 
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Rys. 54 Zużycie ciepła po modernizacji 

 
Rys. 55 Źródła ciepła 

 
Rys. 56 Wytwarzanie i odbiór ciepła 
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Rys. 57 Bilans ciepła 

Jak porównamy powyższy wykres z jego odpowiednikiem dla kogeneracji to widać, że w 
przypadku trigeneracji nie mamy nadwyżek ciepła do zagospodarowania bo wszystkie nadwyżki 
są zamieniane na chłód. 

 

Analiza ekonomiczna dla trybu pracy ET przy następujących parametrach wejściowych: 

� Stopa dyskontowa      4,0% 

� Poziom dotacji        50% 

� Koszt trigeneracji bez dotacji   1 497 364 zł 

� Koszt trigeneracji z dotacją         748 682 zł 

� Wartość dotacji       748 682 zł 

 

 bez certyfikatów z certyfikatami  

Oszczędność na chłodzie    6 460    6 460  

Oszczędność na prądzie 325 041 325 041  

Oszczędność na cieple - 53 868 - 53 868  

Certyfikaty 
 

190 694  

Roczne oszczędności 277 633 468 327  

% w stosunku do roku bazowego 19,83% 33,46%  

 bez dotacji z dotacją 50% 

 bez certyfikatów z certyfikatami bez certyfikatów 

Prosty okres zwrotu SPBT 5,39 3,20 2,70 

Bieżąca wartość netto NPV 1 589 468 3 709 679 2 338 150 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR 16,72% 30,71% 36,74% 
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Rys. 58 Zależność NPV od stopy dyskonta 

 
Rys. 59 Skumulowane przepływy pieniężne (CCP) dla okresu 15 lat 

 
Rys. 60 Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) dla okresu 15 lat 
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Jeśli porównamy wyniki analizy efektywności ekonomicznej kogeneracji i trigeneracji pra-
cujące w trybie ET to okaże się, że oba warianty są dla inwestora wysoce opłacalne. 

Przy tak niewielkich nadwyżkach ciepła instalacja absorpcji nie ma technicznego i ekono-
micznego uzasadnienia, pomimo, że w sumie kogeneracja i absorpcja są opłacalne. Zastosowa-
nie absorpcji stanowi w tym przypadku element wizerunkowy inwestora a nie przejaw stosowania 
rachunku ekonomicznego.  

W tym przypadku nie można także potraktować pozytywnie absorpcji pod względem eko-
logicznym bo nie ma większego uzasadnienia zużywanie dużych ilości wody pitnej w układzie 
chłodnicy. 
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Część piąta 

Praca w trybie Full Load 

 

Praca agregatu kogeneracyjnego w trybie Full Load (FL) jest zdecydowanie prostsza do 
analizy niż praca w trybie Electricity Tracking (ET). Jest to również tryb prostszy do technicznego 
wykonania i użytkowania. Może właśnie dlatego dystrybutorzy wolą pokazywać swoje obliczenia 
w odniesieniu do tego trybu. Najprościej rzecz ujmując należy włączyć agregat, zapewnić odbiór 
prądu i ciepła, zsynchronizować agregat z siecią i sprawa załatwiona. Obiekt pobiera tyle prądu i 
ciepła ile potrzebuje, a nadwyżki są oddawane do sieci elektroenergetycznej oraz odbiorników 
ciepła. 

Przy pracy w trybie FL najczęściej możemy się spotkać z zapewnieniami dystrybutorów, 
że agregat jest w stanie zapewnić 100% zapotrzebowania obiektu na prąd. Oczywiście przemil-
cza się fakt, że agregat podlega remontom, pracom serwisowym i awariom, a więc nigdy nie 
będzie pracował 8760 godzin w roku, ale to już jest dla dystrybutora banał.  

 
A. Praca agregatu CHP o mocy elektrycznej 252 kW 

 
B. Praca agregatu CHP o mocy elektrycznej 400 kW 

Rys. 61 Praca CHP w trybie FL 

Z poprzednich części Poradnika wiemy, że stosowanie dwóch agregatów jest w wielu 
przypadkach z punktu widzenia ekonomiki inwestycji kiepskim pomysłem. Na rysunku A poka-
zano pracę agregatu o mocy elektrycznej 252 kW, czyli takiej jaka była optymalna dla pracy typu 
ET. Jak widać przyjęcie jednakowej mocy CHP przy analizie porównawczej dla pracy typu ET i 
FL nie ma sensu. Moc agregatu optymalna dla pracy ET jest zbyt mały dla pracy FL. W obu 
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przypadkach agregaty mają pracować 8250 godzin w roku. Nie dosyć, że przez 510 godzin w 
ciągu roku trzeba kupować prąd z sieci to jeszcze w pierwszym przypadku trzeba kupować prąd 
jeśli zapotrzebowanie przekracza 252 kW. 

Agregat o mocy elektrycznej 400 kW zabezpiecza cały zakres poboru moc z wyjątkiem 
510 godzin na prace serwisowe i remonty. Czyli, że w żadnym przypadku nie mamy zabezpie-
czonej 100% prądu z kogeneracji. 

Oczywiście można by instalować dwa agregaty, które w pracowałyby równolegle i „na za-
kładkę” w czasie przerw serwisowych jednego z agregatów, ale taki wariant znacznie podnosi 
koszty obsługi serwisowej i w mojej ocenie nie ma sensu. 

W zawiązku z powyższym do dalszej analizy przyjmuję agregat kogeneracyjny następu-
jących podstawowych parametrach: 

Obciążenie % 100 

  Osiągi Sprawność 

Energia w paliwie kW 969 100,0 

Moc elektryczna kWe 400 41,3 

Moc ciepłownicza kWt 425 43,9 

Współczynnik skojarzenia  0,94  

Zużycie paliwa Nm3/h 101 - 

Zalecane obciążenie % 50-100 - 

Sprawność całkowita %  85,2 

 

Jeśli przyjmiemy, że CHP będzie pracować 8.250 godz. w ciągu roku to ilość energii jaką 
uzyskamy jest następująca: 

� Prąd z CHP     3 300,00 MWh/rok 

- prąd na potrzeby własne    1 636,19 MWh/rok 

- prąd do sieci    1 663,81 MWh/rok 

� Ciepło z CHP     2 093,47 MWh/rok 

Ponieważ obiekt zużywa 1 702,26 MWh prądu w ciągu roku to zaproponowany agregat 
zapewni 96,1% rocznego zapotrzebowania. 

 Energia wytworzona z CHP kosztuje 158,46 zł/MWh. 
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Bilans energii elektrycznej 

 

Bilans energii elektrycznej przy założeniu, że mamy tylko jeden agregat kogeneracyjny 
pokazano na poniższym rysunku. 

 
Rys. 62 Bilans energii elektrycznej 

Interpretacja diagramu jest następująca: 

� Zużycie prądu w roku bazowym      1.702,26 MWh 

- z czego z przyłącza PPE1        651,13 MWh 

- z przyłącza PPE2       1.051,13 MWh 

� Prąd z CHP        3.300,00 MWh  

� Prąd z CHP na sprzedaż      1.663,81 MWh 

� Prąd z CHP na potrzeby własne     1.636,19 MWh 

- prąd dokupiony z sieci           66,07 MWh 
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� Koszt zakupu 1.702,26 MWh prądu w roku bazowym  705.309 zł/rok 

� Koszt wytworzenia 1.636,19 MWh prądu w CHP   259.268 zł/rok 

� Koszt zakupu 66,07 MWh prądu z sieci po instalacji CHP    87.897 zł/rok 

� Razem koszt prądu na potrzeby własne po instalacji CHP  347.165 zł/rok 

� Oszczędności na prądzie na potrzeby własne   358.144 zł/rok 

- co stanowi 50,78% kosztu prądu w roku bazowym. 

� Koszt wytworzenia 1.663,81 MWh prądu na sprzedaż  263.645 zł/rok 

� Przychód z tytułu sprzedaży prądu do sieci    265.128 zł/rok 

� Zysk ze sprzedaży prądu         1.483 zł/rok 

- co stanowi 0,21% kosztu prądu w roku bazowym. 

 

� Całkowita oszczędności na prądzie    359.627 zł/rok 

- co stanowi 50,99% kosztu prądu w roku bazowym. 

 

Z przedstawionej powyżej analizy prądu wynika, że liczące się oszczędności występują 
jedynie na prądzie wytwarzanym na potrzeby własne. Zysk ze sprzedaży prądu do sieci jest sym-
boliczny. Wynika to z minimalnej różnicy kosztu wytworzenia prądu w CHP (158,46 zł/MWh) i 
ceny jaką możemy uzyskać za prąd sprzedawany (159,35 zł/MWh), która wynosi 0,89 zł/MWh. 

Informacje o cenie prądu na rynku można uzyskać na stronie Towarowej Giełdy Energii 
https://wyniki.tge.pl/pl/wyniki/rtee/tables/. 

Przewidywaną cenę prądu na 2017 rok pokazuje poniższy wykres z TGE. 

 
Rys. 63 Cena prądu w 2017 roku wg. Towarowej Giełdy Energii 

Sprzedawcy roztaczają przed inwestorami wizje ogromnych zysków ze sprzedaży prądu 
z kogeneracji. W zasadzie można mówić o zyskach jedynie w sytuacji, gdy w „rozsądnej” odle-
głości znajduje się duży odbiorca prądu, który zdecydowałby się na zakup prądu z kogeneracji. 

Żeby taki biznes miał sens sprzedający powinien określić cenę prądu pomiędzy cena 
sprzedaży wg TGE a aktualną ceną zakupu partnera. Przy takiej kalkulacji kupujący nabywa prąd 
taniej niż od obecnego dostawcy, a sprzedający sprzedaje prąd drożej niż do sieci. 

Pozostaje kwestia kosztu dystrybucji po stronie kupującego. Bez względu na to czy kupu-
jący zużywa prąd z sieci czy nie, to i tak musi zapłacić OSD koszty dystrybucji. Pamiętajmy, że 
prąd kupowany w małych ilościach przy dotychczasowej mocy umownej jest droższy pierwotnie. 
To może nie być do końca zrozumiałe przez kupującego i wymaga dokładnej kalkulacji cen. 
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Bilans energii cieplnej 

 

Bilans ciepła w trybie pracy kogeneracji Full Load przeprowadza się analogicznie jak przy 
trybie Electricity Tracking.  

 
Rys. 64 Bilans ciepła 

Interpretacja diagramu jest następująca: 

� Zużycie ciepła w roku bazowym      3.630,22 MWh 

� Ciepło z CHP        3.506,25 MWh  

- na potrzeby własne      2.651,62 MWh 

- nadwyżka           854,63 MWh 

� Ciepło dokupione z sieci         978,60 MWh 

 

� Koszt zakupu 3.630,22 MWh ciepła w roku bazowym  694.476 zł/rok 

� Koszt 3.506,25 MWh ciepła z CHP     555.595 zł/rok 

� Koszt 2.651,62 MWh ciepła z CHP na potrzeby własne  420.171 zł/rok 

� Koszt zakupu 978,60 MWh ciepła w zimę    266.114 zł/rok 

� Razem koszt ciepła po modernizacji na potrzeby własne  686.285 zł/rok 
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� Koszt 854,63 MWh ciepła na sprzedaż lub strata   135.424 zł/rok 

� Oszczędności na prądzie na potrzeby własne           - 127.233 zł/rok 

 

Na kolejnych wykresach pokazany został bilans ciepła w poszczególnych miesiącach. 

 
Rys. 65 Zużycie ciepła w roku bazowym [MWh/m-c] 

 
Rys. 66 Wytwarzanie ciepła w CHP [MWh/m-c] 

 
Rys. 67 Wytwarzanie i zużycie ciepła [MWh/m-c] 
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Rys. 68 Bilans energii cieplnej [MWh/m-c] 

 

Analiza ekonomiczna dla trybu pracy FL przy następujących parametrach wejściowych: 

� Stopa dyskontowa      4,0% 

� Poziom dotacji        50% 

� Koszt kogeneracji bez dotacji  1 352 472 zł 

� Koszt kogeneracji z dotacją         676 236 zł 

� Wartość dotacji       676 236 zł 

 

 bez certyfikatów z certyfikatami  

Oszczędność na prądzie 359 627 359 627  

Oszczędność na cieple        - 127 233      - 127 233  

Certyfikaty 
 

396 000  

Roczne oszczędności 232 394 628 394  

% w stosunku do roku bazowego 16,60% 44,89%  

 bez dotacji z dotacją 50% 

 bez certyfikatów z certyfikatami bez certyfikatów 

Prosty okres zwrotu SPBT 5,82 2,15 2,91 

Bieżąca wartość netto NPV 1 231 380 5 634 261 1 907 616 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR 15,10% 46,31% 33,94% 
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Rys. 69 Zależność NPV od stopy dyskonta 

 
Rys. 70 Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) dla okresu 15 lat 

 
Rys. 71 SPBT w funkcji wysokości dotacji 
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Wnioski: 

Na podstawie przeprowadzonej analizy efektywności ekonomicznej można stwierdzić, że 
inwestycja jest opłacalna bez względu na to czy uzyskamy dotację czy nie oraz bez względu na 
to czy wsparcie państwa dla wysokosprawnej kogeneracji będzie utrzymane czy nie. 

Podkreślić należy fakt, że w analizowanym wariancie nie stosujemy absorpcji a nadwyżki 
ciepła nie są sprzedawane. Oznacza to, że nadwyżki ciepła są rozpraszane do atmosfery i sta-
nowią stratę, a mimo to inwestycja jest opłacalna. 

Inwestorzy najczęściej oczekują dotacji na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych. Po-
wszechne jest przekonanie, że inwestycja z dotacją jest zawsze bardziej opłacalna niż bez dota-
cji. Jeśli przyjąć, że niektórzy donatorzy traktują żółte certyfikaty jak kolejną pomoc publiczną 
okazuje się, że inwestorowi bardziej się opłaca zrezygnować z dotacji jeśli będzie to warunek 
uzyskania żółtych certyfikatów. 
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Część szósta 

Dobór agregatu absorpcyjnego (ABS) 

 

Analizując pracę agregatu kogeneracyjnego w trybie Full Load stwierdziliśmy, że dyspo-
nujemy znacznymi nadwyżkami ciepła, z którymi nie bardzo wiadomo co zrobić. Wyrzucenie nad-
wyżek ciepła do atmosfery nie powoduje, że inwestycja jest nieopłacalna.   

W celu wyeliminowania lub znacznego ograniczenia strat ciepła przeanalizujemy efektyw-
ność ekonomicznym układu trigeneracyjnego - CCHP (Combined Cooling, Heating and Power). 

Dobrano agregat absorpcyjny, którego parametry są następujące: 

Moc chłodnicza ABS kW 648 
Max. pobór mocy elektrycznej kW 7,25 
Max. pobór mocy cieplnej kW 831 
Temperatura wody wejściowej ºC 90/70 
Temperatura wody lodowej ºC 7/12 
Temperatura wody chłodniczej ºC 28/34 

 

Przy maksymalnej mocy cieplnej agregatu kogeneracyjnego i przyjętej wejściowej mocy 
cieplnej ABS całe ciepło z CHP będzie mogło być zamienione na chłód bez stosowania dodatko-
wych buforów ciepła za kogeneracją. W układzie technologicznym chłodu przewidziane są bufory 
wody lodowej z ABS. 

Na podstawie wykresu uporządkowanego zużycia energii elektrycznej i pracy CHP można 
określić ilość wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej, a tym samym ilość wytworzonego 
chłodu. Tak samo jak w przypadku pracy układu w trybie Electricity Tracking doboru CHP doko-
nujemy w oparciu o wykres uporządkowany godzinowych wartości mocy elektrycznej. Dysponu-
jąc zużyciem ciepła w poszczególnych miesiącach (chociażby z faktur) roku bazowego oraz uzy-
skanym ciepłem z CHP w poszczególnych miesiącach, jesteśmy w stanie wyliczyć ile ciepła z 
CHP zużyjemy na cele grzewcze, ile ciepła trzeba dokupić oraz ile ciepła będzie do zagospoda-
rowania lub rozproszenia. 

 

W naszym przypadku z absorpcji można uzyskać 666,41 MWh chłodu. Znając rozkład w 
czasie (w ciągu roku) nadwyżek ciepła z kogeneracji można stwierdzić, że agregat absorpcyjny 
pracowałby przez 1 028 h/rok. 

Odniesieniem dla ABS będzie elektryczna wytwornica wody lodowej (chiller) o mocy 
chłodniczej 648 kW . Według danych uzyskanych od dystrybutora urządzeń, pobór mocy elek-
trycznej takiego urządzenia wynosi 129,6 kW.  

Urządzenie absorpcyjne do pracy potrzebuje na wejściu gorącą wodę, którą zamieni na 
chłód oraz bieżącą zimną wodę do wieży chłodniczej. Otwarta wieża chłodnicza ABS zużywa 
przy mocy nominalnej 2,75 m3 wody wodociągowej na godzinę (uwzględniając potrzeby na uzdat-
nianie wody).  
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Analiza efektywności ekonomicznej absorpcji 

 

Do obliczania efektywności ekonomicznej absorpcji trybu FL przyjmujemy te same zasady 
co dla trybu ET. Po przeprowadzonej analizie, koszt wytworzenia chłodu przy użyciu absorpcji 
wynosi 25,50 zł/MWhch, natomiast przy użyciu chillera 84,67 zł/MWhch.  

  

 Cenę agregatu absorpcyjnego wraz z wieżą chłodniczą przyjęto na podstawie oferty firmy 
specjalistycznej i wynosi ona 734.660 zł netto. 

 

W związku z powyższym, dla absorpcji otrzymujemy: 

� Roczne oszczędności na wytwarzaniu chłodu w ABS       39 430 zł/rok 

  

  Bez dotacji Z dotacją 50% 

Prosty okres zwrotu SPBT lat 18,63 9,32 

Bieżąca wartość netto NPV dla okresu 15 lat zł -284 872 68 330 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR dla okresu 15 lat  -2,60% 6,64% 

 

Wnioski: 

Inwestycja polegająca na zainstalowaniu agregatu absorpcyjnego zamiast chillera jest 
opłacalna przy dotacji na poziomie 50% pomimo długiego okresu zwrotu.  

 
Rys. 72  Chłód z ABS i czas pracy agregatu 

Jak widać, agregat absorpcyjny pracowałby efektywnie przez pięć miesiące w roku. 

Nadwyżka ciepła z kogeneracji wynosi 854,63 MWh/rok. Uwzględniając koszt jednost-
kowy wytworzenia energii w CHP okazuje się, że koszt nadwyżek ciepła z CHP to 150 096 zł/rok. 

Podstawowe parametry efektywności ekonomicznej są następujące: 

Prosty okres zwrotu SPBT      3,30 lat.  

Bieżąca wartość netto NPV             934 161 zł 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR     18,91% 
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Rys. 73  Zależność NPV od stopy dyskonta 

 
Rys. 74  Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) dla okresu 15 lat 

Analiza efektywności ekonomicznej ABS z punktu widzenia ewentualnych strat ciepła jest 
wysoce opłacalna. 

 

W tym przypadku rekomendowałbym zrealizowanie instalacji trigeneracji. 
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Analiza efektywności ekonomicznej trigeneracji CCHP 

 

Analizy prądu nie będziemy powtarzali bo jest ona identyczna jak w przypadku kogenera-
cji. Warto jedynie przypomnieć, dwie wielkości: 

� Ilość prądu wytworzonego w CHP    3.300,00 MWh/rok 

� Oszczędność na prądzie po instalacji CHP    325.041 zł/rok 

- co stanowi 46,08% rocznych kosztów prądu w roku bazowym 

 

Ponieważ w przypadku trigeneracji kluczowa jest kwestia ciepła, więc warto przypomnieć 
diagram wytwarzania i zużycia ciepła. 

 
Rys. 75 Bilans ciepła 

 
Rys. 76 Zużycie ciepła po modernizacji [MWh/mc] 
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Rys. 77 Źródła ciepła [MWh/mc] 

 
Rys. 78 Wytwarzanie i odbiór ciepła [MWh/mc] 

 
Rys. 79 Bilans ciepła [MWh/mc] 
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Analiza ekonomiczna dla trybu pracy ET przy następujących parametrach wejściowych: 

� Stopa dyskontowa      4,0% 

� Poziom dotacji        50% 

� Koszt trigeneracji bez dotacji   2 087 132 zł 

� Koszt trigeneracji z dotacją      1 043 566 zł 

� Wartość dotacji               1 043 566 zł 

 

 bez certyfikatów z certyfikatami  

Oszczędność na chłodzie   39 430   39 430  

Oszczędność na prądzie 359 627 359 627  

Oszczędność na cieple         -127 233 -127 233  

Certyfikaty 
 

396 000  

Roczne oszczędności 271 824 667 824  

% w stosunku do roku bazowego 19,42% 47,71%  

 bez dotacji z dotacją 50% 

 bez certyfikatów z certyfikatami bez certyfikatów 

Prosty okres zwrotu SPBT 7,68 3,13 3,84 

Bieżąca wartość netto NPV 935 113 5 337 994 1 978 679 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR 9,84% 31,47% 25,15% 

 

 

 
Rys. 80 Zależność NPV od stopy dyskonta 
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Rys. 81 Skumulowane przepływy pieniężne (CCP) dla okresu 15 lat 

 
Rys. 82 Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) dla okresu 15 lat 

Jeśli porównamy wyniki analizy efektywności ekonomicznej kogeneracji i trigeneracji pra-
cujące w trybie FL to okaże się, że oba warianty są dla inwestora wysoce opłacalne. 

 

Na tym w zasadzie kończy się analiza ekonomiczna kogeneracji i trigeneracji pracującej 
w trybie ET i FL i dla tego konkretnego obiektu wszystkie wersje są opłacalne co pokazano w 
kolejnym rozdziale. 

Jednym z ważnych elementów, który wpływa na opłacalność CHP i CCHP są koszty eks-
ploatacji urządzeń. We wszystkich analizach przyjęte zostały wartości średnie. W konkretnych 
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organizując przetarg należy mieć na uwadze nie tylko zgodność procedury z obowiązującym pra-
wem ale także interes zamawiającego. 

Producenci agregatów kogeneracyjnych i dystrybutorzy stosują rozmaite procedury ser-
wisowe. Inwestor może mieć zawartą stałą umowę na obsługę serwisową lub zamawiać serwis 
doraźnie. Wiele zależy tu od konsekwencji wyłączenia agregatu kogeneracyjnego dla funkcjono-
wania inwestora. Konsekwencją braku umowy serwisowej zwykle jest znacznie wydłużony czas 
oczekiwania na przyjazd serwisanta w razie awarii.  

Najdroższa, ale oczywiście najbardziej wygodna dla inwestora, jest tzw. umowa VIP.  
Zgodnie z warunkami takiej umowy, wszelkie zgłoszenia realizowane są w pierwszej kolejności, 
zwykle w ciągu 24 godzin. Można w umowie zobowiązać firmę serwisową do utrzymywania sta-
łego, nienaruszalnego zapasu newralgicznych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. 

Na koszty eksploatacji ma wpływ stosowanie tylko oryginalnych materiałów eksploatacyj-
nych lub ich tańszych zamienników.  

Możliwe jest przeszkolenie wytypowanych pracowników inwestora żeby byli w stanie wy-
konywać część prac obsługowych we własnym zakresie z wykorzystaniem materiałów eksploat-
acyjnych kupowanych bezpośrednio przez inwestora. 

Tak jak i w innych przypadkach, o których była mowa w Poradniku, tak i w sprawach eks-
ploatacji nie ma jednego najlepszego rozwiązania. Przestrzegać jednak należy inwestorów przed 
zbyt daleko idącą samodzielnością. Z reguły koszt przeszkolonego serwisanta wyposażonego w 
zestaw profesjonalnych narzędzi i materiałów eksploatacyjnych jest niższy niż starty spowodo-
wane awaryjnym wyłączeniem agregatu i oczekiwanie na pomoc. 

Z całą pewnością najlepszym rozwiązaniem jest umowa serwisowa typu VIP wzbogacona 
o usługę zdalnego monitoringu agregatu przez firmę serwisową. 

Na koszt eksploatacji uwzględniony w analizach efektywności ekonomicznej wpływa także 
fizyczna żywotność agregatu oraz zakres, forma i czas przeprowadzania remontu głównego. 
Warto mieć na uwadze, że analizy efektywności przeprowadzane są dla okresu 15 lat. W ósmym 
lub dziewiątym roku eksploatacji należy pomyśleć o wymianie agregatu kogeneracyjnego na 
nowy. Agregat kogeneracyjny może pracować dalej nawet do 12 lat, ale należy liczyć się z tym, 
że po remoncie głównym, czyli mniej więcej od dziewiątego roku eksploatacja może być droższa. 
Jest to sytuacja analogiczna do pracy samochodu ciężarowego.  
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Porównanie efektywności ekonomicznej wersji kogeneracji i trigeneracji 

 

Przeanalizowana została efektywność ekonomiczna pracy czterech podstawowych ukła-
dów pracy agregatu kogeneracyjnego i absorpcyjnego: 

- CHP-ET 

- CCHP-ET 

- CHP-FL 

- CCHP-FL 

Zestawienie uzyskanych wyników jest następujące: 

Bez certyfikatów CHP-ET CCHP-ET CHP-FL CCHP-FL 
     

Roczny koszt mediów w roku bazowym   1 399 785        

Koszt inwestycji   1 002 364       1 497 364       1 352 472       2 087 132     
     

Oszczędność z ABS do produkcji chłodu           6 460              39 430     
Oszczędność na wytwarzaniu prądu      325 041         325 041          359 627          359 627     
Oszczędność na wytwarzaniu ciepła -      53 868     -     53 868     -   127 233     -    127 233     
Roczne oszczędności po modernizacji      271 173         277 633          232 394          271 824     

- co stanowi % do roku bazowego 19,37% 19,83% 16,60% 19,42% 

     

Prosty okres zwrotu SPBT [lat]            3,70               5,39               5,82               7,68     
Bieżąca wartość netto NPV [zł]   2 012 644       1 589 468       1 231 380          935 113     
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR 26,23% 16,72% 15,10% 9,84% 

     

     

Z certyfikatami CHP-ET CCHP-ET CHP-FL CCHP-FL 
     

Oszczędność z ABS do produkcji chłodu           6 460              39 430     
Oszczędność na wytwarzaniu prądu      325 041         325 041          359 627          359 627     
Oszczędność na wytwarzaniu ciepła -      53 868     -     53 868     -   127 233     -    127 233     
Certyfikaty      190 694         190 694          396 000          396 000     
Roczne oszczędności po modernizacji      461 867         461 867          628 394          628 394     

- co stanowi % do roku bazowego 33,00% 33,00% 44,89% 44,89% 
     

Prosty okres zwrotu SPBT [lat]            2,17               3,20               2,15               3,13     
Bieżąca wartość netto NPV [zł]   4 132 856       3 709 679       5 634 261       5 337 994     
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR 45,92% 30,71% 46,31% 31,47% 

 

 

Wnioski: 

� Wszystkie rozpatrywane warianty okazały się opłacalne bez względu na to czy utrzymane 

będą certyfikaty czy nie. 

� Warianty z certyfikatami są zdecydowanie bardziej opłacalne. 

� Wewnętrzna stopa zwrotu IRR jest znacznie większa dla wariantów kogeneracji (bez absorp-

cji). Wynika to z faktu, że w rozpatrywanym przypadku agregat absorpcyjny jest niewspół-

miernie drogi w odniesieniu do małej ilości przetwarzanego ciepła. 



81 

� Wprawdzie układ trigeneracyjny jest w każdym z omawianych przypadków opłacalny, to jed-

nak należy poważnie rozważyć sens realizacji trigeneracji zamiast kogeneracji z rozprasza-

niem niewielkich nadwyżek ciepła. 

� Przy obowiązujących w danych warunkach cenach energii inwestycja typu Full Load jest mało 

opłacalna. Lepsze efekty uzyskamy dla inwestycji typu Electricity Tracking. 

� Jeśli przez cały okres eksploatacji miałyby obowiązywać certyfikaty to realizacja inwestycji 

typu FL ma sens. Gdyby jednak certyfikatów miało nie być to inwestycje typu FL są mniej 

opłacalne od ET. 
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Część siódma 

 

W poprzednich rozdziałach Poradnika przedstawione zostały aspekty techniczne kogene-
racji i absorpcji oraz analizy efektywności ekonomicznej czterech podstawowych typów pracy ko-
generacji i trigeneracji. Pokazany został wpływ żółtych certyfikatów na opłacalność CCHP. 

Nie trudno zauważyć, że w analizach nie uwzględniono takich elementów jak opracowanie 
dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłączy energetycznych, bez których urządzenia nie 
mogą pracować. Nie wykazano wpływu oszczędności z tytułu zmniejszenia mocy umownej i za-
mówionej na efektywność ekonomiczną CCHP.  

Celem Poradnika jest przedstawienie przyszłym inwestorom możliwie najszersze spek-
trum wykorzystania CCHP. Nie ma jednak jednej uniwersalnej analizy pasującej do wszystkich 
obiektów. Każdy obiekt to inne potrzeby energetyczne, inny profil energetyczny oraz inne możli-
wości realizacji inwestycji. Inwestorzy bardzo różnie podchodzą także do kwestii dodatkowego 
wyposażenia. Jeśli popatrzeć na oferty producentów i dystrybutorów agregatów kogeneracyjnych 
to mamy przynajmniej kilka wariantów obudowy (od agregatów montowanych w pomieszczeniach 
poprzez specjalne wersje z akustycznym tłumieniem do agregatów kontenerowych montowanych 
na zewnątrz budynków). 

W wielu przypadkach przygotowywane były analizy doboru CCHP z uwzględnieniem kre-
dytu bankowego (z określonym okresem karencji lub bez karencji). Najbardziej rozbudowane 
analizy uwzględniają także określone przez inwestora przewidywane zmiany cen mediów w po-
szczególnych latach (analiza wrażliwości).  

 Poniżej przedstawiona została analiza ekonomiczna instalacji pracującej w trybie Electri-
city Tracking – CCHP, dla dwóch wariantów: bez dotacji i z dotacją 50%. 

 

Koszty inwestycji: 

- Agregat kogeneracyjny o mocy elektrycznej 252 kW  1 002 364 zł. 

- Agregat absorpcyjny o mocy chłodniczej 273 kW      495 000 zł. 

- Dokumentacja projektowa           52 000 zł. 

- Instalacje elektryczne przyłączeniowe       120 000 zł. 

- Instalacje ciepłownicze przyłączeniowe       150 000 zł. 

- Razem        1 819 364 zł.  

 

Oszczędności uzyskane w wyniku zmiany parametrów sieci: 

- Zmniejszenie mocy umownej prądu         50 605 zł. 

- Zmniejszeni mocy zamówionej grzewczej        34 502 zł. 

- Razem            85 107 zł.   

 

Żółte certyfikaty: 

 Do analizy przyjęto wartość wyjściową netto żółtych certyfikatów wynoszącą 120 zł/MWh. 

 Ponieważ wartość certyfikatów podawana jest zgodnie z ustawą Prawo energetyczne 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na każdy rok i jest to wartość zmienna – do analizy 
przyjęto, że wartość certyfikatów będzie malała o 2% licząc rok do roku. 

 Do analizy można przyjąć, że certyfikaty będą obowiązywały przez cały analizowany okres 
lub do 2021 roku, czyli do czasu obowiązywania obecnych przepisów lub od wskazanego roku 
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do końca analizowanego okresu. W naszym przypadku przyjęty jest wariant obowiązywania cer-
tyfikatów do 2012 roku. Można to pokazać na poniższym wykresie. 

 
Rys. 83 Wartość żółtych certyfikatów w czasie analizy. 

 

Finansowanie inwestycji 

 

Rozpatrzymy dwa warianty finansowania inwestycji:  

- Wariant I – inwestor nie ubiega się o dotację ale finansuje inwestycję ze środków własnych 

(15% kosztów) i kredytu komercyjnego; 

- Wariant II – inwestor otrzymuje dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwe-

stycji, 15% kosztów całkowitych inwestycji ze środków własnych, a reszt z kredytu komer-

cyjnego. 

Dla uproszczenia przyjmujemy koszt całkowity netto inwestycji jako koszt kwalifikowany. 

 
 bez dotacji  z dotacją 

Koszt inwestycji 1 819 364  909 682 

Procentowy udział własny  15%  

- co stanowi  272 905  

Koszt inwestycji do sfinansowania z kredytu 1 546 459  636 777 

Długość okresu kredytowania  5 lat 

Karencja  0  

Prowizja banku  2,0%  

- kwota prowizji banku 30 929  12 736 

Kwota kredytu 1 546 459  636 777 

 

Wartość średnioroczna WIBOR 3M  1,68%  

Marża banku  4,32%  

Oprocentowanie kredytu  6,00%  
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Koszty finansowe kredytu - odsetki 247 384  101 864 

Kredyt - kapitał wraz z odsetkami kredytu 1 793 844  738 641 

Całkowity koszt inwestycji - udział własny 

+ kredyt 
2 066 748  1 011 546 

 

 W celu określenia całkowitego kosztu inwestycji, łącznie ze wszelkimi obciążeniami ban-
kowymi, do powyższej kwoty należy dodać obciążenie obowiązkowe kredytu, które nie wchodzi 
w zakres kwoty kredytowanej i otrzymamy odpowiednio: 

- Koszt bez dotacji    2 097 677 zł 

- Koszt z dotacją    1 024 282 zł 

 

Powyższe dane dotyczące kredytu są rzeczywistymi wartościami zaproponowanymi przez 
bank komercyjny. 

Jak widać z wyliczeń pierwotne koszty inwestycji zwiększyły się o koszty finansowe wy-
noszące 278 313 zł dla okresu kredytowani 5 lat. 

 

Oszczędności wynikające z realizacji inwestycji [zł/rok]: 

� Oszczędność z tytułu zmiany mocy umownej i zamówionej 85 107 zł    

� Oszczędność na chłodzie z ABS 7 002 zł    

� Oszczędność na prądzie 351 211 zł    

� Oszczędność na cieple - 53 868 zł    

� Oszczędności dzięki technologii CCHP bez certyfikatów 304 345 zł    

Razem oszczędności bez certyfikatów 389 452 zł    

� Przychody netto z tytułu certyfikatów          190 694 zł    

   

Suma oszczędności z certyfikatami          580 146 zł    

 

Bardzo często inwestorzy zadają podstawowe pytanie: czy będzie w stanie finansowo ob-
służyć realizację inwestycji i późniejszą eksploatację. 

Dla przyjętego modelu inwestycji miesięczna oszczędność wynosi 48 346 zł. 

 

Miesięczna rata kredytu wynosi: 

- Realizacja bez dotacji   29 897 zł 

- Realizacja z dotacją    12 311 zł 

Oznacza to, że po spłacie raty kredytu z miesięcznych oszczędności pozostaje: 

- Realizacja bez dotacji   18 448 zł 

- Realizacja z dotacją    36 035 zł 
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Dla przyjętego wariantu pracy CCHP uzyskujemy następujące wskaźniki efektywności 
ekonomicznej: 

 bez dotacji z dotacją 50% 

 z certyfikatami z certyfikatami 

Prosty okres zwrotu SPBT 3,62 1,77 

Bieżąca wartość netto NPV 3 107 507 4 180 903 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR 24,06% 55,29% 

 

 Jak widać inwestycja jest bardzo opłacalna zarówno z dotacją jak i bez dotacji. 

 

 
Rys. 84 Zależność NPV od stopy dyskonta 

 
Rys. 85 Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) dla okresu 15 lat 
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Rys. 86 SPBT w funkcji wysokości dotacji 

Na rysunku 84 pokazano dodatkowo stopę dyskontową 4%, dla której można odczytać z 
wykresu wartości NPV. 

Do tej pory nie pokazywaliśmy jak wygląda efektywność ekonomiczna CCHP dla warun-
ków niekorzystnych. 

Zakładamy te same warunki finansowania inwestycji, ale bez certyfikatów. Przyjmujemy 
także, że po ośmiu latach eksploatacji w dziewiątym roku nastąpi wymiana agregatu kogenera-
cyjnego na nowy. Agregat absorpcyjny pozostaje ten sam ze względu na znacznie większą ży-
wotność oraz eksploatację w niewielkim zakresie. 

Ponieważ niektóre elementy agregatu kogeneracyjnego nie będą wymagały wymiany, dla-
tego przyjęto: 

Roczna stopa inflacji uwzględniana przy cenie nowego CHP   1,5% 

Zakres procentowy wyposażenia nowego CHP, który nie będzie zmieniany 20% 

 

Oszczędności bez certyfikatów     389 452 zł/rok 

Dla nowego wariantu uzyskujemy następujące wskaźniki efektywności ekonomicznej: 

 bez dotacji z dotacją 50% 

 z certyfikatami z certyfikatami 

Prosty okres zwrotu SPBT 5,39 2,63 

Bieżąca wartość netto NPV 1 597 737 2 671 133 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR 14,17% 35,60% 
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Rys. 87 Zależność NPV od stopy dyskonta 

 
Rys. 88 Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) dla okresu 15 lat 

Linią przerywaną na wykresie pokazano przyszły koszt nowego agregatu kogeneracyj-
nego. Jak widać zyski ze stosowania trigeneracji są na tyle duże, że po ośmiu latach możliwe 
będzie sfinansowanie zakupu z uzyskanych oszczędności. 

Jeśli inwestor chce mieć zawsze urządzenia nowe najnowszej generacji to mniej więcej 
co dziewięć lat wskazana jest wymiana agregatu. Czy w dłuższej perspektywie czasowej jest to 
opłacalne pokazuje kolejny wykres. Nie uwzględniamy w analizach przychodów uzyskanych ze 
sprzedaży dotychczasowego agregatu. 
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Rys. 89 Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) dla okresu 25 lat 

Jak widać z wykresu najtrudniej zrobić pierwszy krok i kupić pierwszy agregat, później 
inwestycje realizowane są z oszczędności. 

 Okres zwrotu poniesionych nakładów przy pierwszej inwestycji pokazano na kolejnym ry-
sunku. 

 
Rys. 90 SPBT w funkcji wysokości dotacji 

 

Analiza wrażliwości 

 

Jak już wspomniano, przedstawiona analiza wrażliwości jest tylko jednym z bardzo wielu 
możliwych wariantów analizy efektywności ekonomicznej realizacji inwestycji. 

 Arkusz kalkulacyjny pozwala na zadawanie następujących warunków analizy: 

� Zmiana cen w roku bazowym 

- Prądu 

- Ciepła 

� Zmiana cen mediów po zrealizowaniu inwestycji (rok do roku) 

- Gazu GZ E 

- Prądu kupowanego z sieci 
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- Nadwyżek prądu sprzedawanego 

- Ciepła kupowanego z sieci 

- Nadwyżek ciepła sprzedawanego 

� Zmiany cen żółtych certyfikatów 

 

Do analizy przyjęto zmiany cen [zł/MWh] liczone rok do roku: 
 Cena bazowa Zmiana Cena do analizy 

gaz GZ E                 95,30    5%               100,07    

prąd kupowany               894,29    7%               956,89    

prąd sprzedawany               159,35    2%               162,54    

ciepło kupowane               214,53    7%               229,55    

ciepło sprzedawane               100,00    0%               100,00    

certyfikaty               120,00    2%               122,40    

 

Na podstawie tak określonych procentowych zmian cen trudno jednoznacznie przewidzieć 
czy inwestycja będzie nadal opłacalna czy nie. 

Porównajmy oszczędności uzyskane w wyniku zmiany cen. 

 
okres bazowy analiza 

Oszczędność na mocy umownej          50 605              50 605     

Oszczędność na mocy zamówionej          34 502              34 502     

Oszczędność na chłodzie z ABS          25 588              25 562     

Oszczędność na wytwarzaniu prądu w CHP        351 211            333 816     

Oszczędność na wytwarzaniu ciepła w CHP -        53 868     -        94 494     

Certyfikaty        190 694            194 508     

Roczne oszczędności netto z zastosowania CHP        598 732            544 499     
   

Różnica oszczędności w stosunku do roku bazowego  -        54 233 

- co stanowi  -9,1% 

 

Do oszczędności wprowadziliśmy także roczne oszczędności wynikające ze zmniejszenia 
mocy umownej na prąd i mocy zamówionej na ciepło. 

Po wprowadzeniu zmian cen okazało się, że oszczędności, liczone rok do roku, będą 
mniejsze o 9,1%. 

 Do analizy przyjęto następujące koszty: 

CHP            1 002 364    

ABS z wieżą chłodniczą               495 000    

Dokumentacja projektowa            52 000                  52 000    

Rozdzielnie energetyczny          120 000                 120 000    

Sieci energetyczne i cieplne          150 000                 150 000    

Koszty nieprzewidziane          150 000                 150 000    

Koszt inwestycji            1 969 364    
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Obciążenia kredytu 30 929    30 929    

Odsetki kredytu          247 384                 247 384    

Razem koszt finansowy               278 313    

   

Analizowany koszt całkowity inwestycji            2 247 677    

 

Ponieważ nie wszystkie koszty można przewidzieć na etapie analizy doliczono 150 000 zł. 

Uzyskano następujący efekt ekonomiczny realizacji inwestycji: 

 Okres bazowy Analiza 

Prosty okres zwrotu SPBT 3,75 4 ÷ 5 

Bieżąca wartość netto NPV 4 239 675 1 312 386 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR 25,78% 14,39% 

 

 
Rys. 91 Zależność NPV od stopy dyskonta 

 
Rys. 92 Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) dla okresu 15 lat 
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Rys. 93 SPBT w funkcji wysokości dotacji – z linią trendu 

 

Na podstawie wyników uzyskanych z analizy można stwierdzić, że nawet w przypadku 
niekorzystnych zmian cen energii inwestycja jest opłacalna. 

Podobną analizę należałoby wykonać dla innych parametrów określonych przez inwe-
stora. Należy pamiętać, że każda inwestycja to inny problem, który wymaga indywidualnego prze-
analizowania. Błędem byłoby kopiowanie powyższych wyników jako uniwersalnych w każdych 
warunkach. 

 Firma Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe służy pomocą przy opracowywaniu 
koncepcji modernizacji systemów energetycznych z wykorzystaniem agregatów kogeneracyjnych 
i absorpcyjnych. 
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