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  Większość  polskich  kotłowni  gazowych  to 
obiekty  stosunkowo  młode,  jak  na  standardy 
obowiązujące  w  polskiej  energetyce  czy  cie-
płownictwie.  Znakomita  większość  z  nich  zo-
stała  wybudowana  już  po  roku  1990,  kiedy  to 
zostały  rozluźnione  więzy  gospodarki  central-
nie  sterowanej  i  można  było  łatwiej  uzyskać 
przydziały  gazu.  Dość  dużo  nowych  kotłowni 
powstało w latach 90, kiedy to można było uzy-
skać  znaczna  pomoc  finansową  z  NFOŚiGW 
na eliminacje emisji ze starych kotłowni węglo-
wych.  W  latach  1995~99  można  było  nawet 
uzyskać  dofinansowanie  na  budowę  kotłowni 
olejowych,  które  miały  zstąpić  kotłownie  wę-
glowe.  Projekty  te  miały  swoje  uzasadnienie 
ekologiczne  i  ekonomiczne, oparte oczywiście 
na  ówczesnych  danych makroekonomicznych. 
W efekcie, wybudowano wiele stosunkowo no-
woczesnych  kotłowni,  najczęściej małej mocy, 
które  zastąpiły wyeksploatowane  i  nieefektyw-
ne osiedlowe kotłownie na paliwo stałe – węgiel 
i czasem koks. Zastosowano w nich rozwiązania 
technologiczne dostępne na ówczesnym rynku, 
które pozwoliły na implementację powszechnie 
stosowanych  w  Europie  rozwiązań  w  zakresie 
sterowania  i  automatyki.  Powstały  wówczas 
nowe obiekty,  które nie wymagały praktycznie 
ingerencji  obsługi  i  mogły  działać  prawie  jako 
bezobsługowe, lub, najczęściej, przystosowane 
do pracy z ograniczonym nadzorem.
Ciepłownia, w której  rozpocząłem pracę w po-
łowie 2007 roku nie wyróżniała się niczym spe-
cjalnym – była  typowym przykładem ciepłowni 
miejskiej,  może  o  mocy  zainstalowanej  nieco 
większej niż inne obiekty gazowe.

I.  Stan „wyjściowy”

Źródłem ciepła w kotłowni są 3 kotły wodne ga-
zowe  firmy  VIESSMANN  typu  TURBOMAT  RN 
HW o następujących parametrach:
Rok budowy  - 1998/1999
Moc nominalna  - 8 MW
Sprawność  - 89 – 91%
Max temp. pracy  - 155oC
ciśnienie dop.  - 0,8 MPa
palniki  gazowe  typu  -  G70/2-A-ZMD-NR  firmy 
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Woda  sieciowa,  z  miejskiej  sieci  cieplnej,  jest 
podawana na kolektor powrotny, skąd jest kiero-
wana na ssanie pomp sieciowych. Pomiędzy ko-
lektorem powrotnym i kolektorem ssącym pomp 
sieciowych są zainstalowane 2 odmulacze.
Pompy sieciowe w  ilości 5 szt. są przyłączone 
równolegle  do  kolektorów  ssącego  i  tłoczne-
go.  W  układzie  normalnym  pracują  3  pompy, 
a 2 stanowią rezerwę. Dwie z pomp są zasilane 
poprzez  układ  falownika,  sterowanego  różnicą 
ciśnień wody na wejściu  i wyjściu z ciepłowni. 
Rozwiązanie  to pozwala na zmniejszenie zuży-
cia energii elektrycznej, oraz zapewnia utrzyma-
nie właściwej różnicy ciśnień – ciśnienia dyspo-
zycyjnego.
Woda  z  kolektora  tłocznego  pomp  sieciowych 
jest  podawana  poprzez  zawór  trójdrogowy  na 
kolektor wlotowy do  kotłów.  Z  kolektora  kotło-
wego  woda  jest  podawana  na  3  kotły  wodne, 
połączone równolegle.
Podgrzana  do  właściwej  temperatury  woda  sie-
ciowa  jest  podawana  na  rozdzielacz  zasilający, 
skąd jest kierowana do miejskiej sieci cieplnej.
Część  wody  z  tłoczenia  pomp,  poprzez  zawór 
trójdrogowy,  jest podawana na kolektor wyjścio-
wy,  dzięki  czemu  jest możliwa  płynna  regulacja 
temperatury wody sieciowej, przy pracy kotłów na 
stałych parametrach temperaturowych. W sezonie 
grzewczym, pracują 3 pompy sieciowe (w tym 1 
sterowana przez falownik), poza sezonem grzew-
czym pracuje 1 pompa sterowana falownikiem. 
Ilość  i  moc  pracujących  kotłów  jest  zależna 
od  zapotrzebowania  na  ciepło.  Poza  sezonem 
grzewczym pracuje 1 kocioł, w sezonie 2 lub 3 
kotły,  w  zależności  od  temperatury  zewnętrz-
nej. Ciepłownia posiada 1 stację przygotowania 
wody  (SPW),  która  uzupełnia  zarówno  układ 
wody kotłowej jak i sieciowej.
Woda surowa z wodociągu miejskiego jest kie-
rowana na zmiękczacz (ze złożem regenerowa-
nym solą), a następnie do zbiornika magazyno-
wego, ZWM.
Woda uzdatniona z ZWM jest kierowana poprzez 
wymienniki ciepła do odgazowywacza próżnio-
wego,  a  następnie poprzez pompy uzupełnień 
jest kierowana na kolektor ssący pomp siecio-
wych.  Cały  układ  SPW  oraz  uzupełnienia  pra-
cuje  w  układzie  automatycznym,  zapewniając 
właściwe ciśnienie na ssaniu pomp sieciowych. 
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W  przypadku  nadmiernego  wzrostu  ciśnienia 
na ssaniu pomp sieciowych (i na powrocie sieci 
cieplnej!), otwiera się automatyczny zawór upu-
stowy, który kieruje nadmiar wody do ZWM. Za-
pobiega to stratom wody sieciowej.
W zasadzie kotłownia była skonfigurowana po-
prawnie i można by było nic w niej nie zmieniać, 
ale:

  brak było poprawnego systemu pomiarowe-
go umożliwiającego pomiar sprawności wytwa-
rzania;
  brak  było  pomiaru  przepływów  wody  przez 

kotły;
  niewłaściwie  działała  stacja  przygotowania 

wody;
  niewłaściwie działał odgazowywacz próżniowy;
  niewłaściwie  została  zmówiona  moc  max 

w zakładzie energetycznym;
  niewłaściwie była zamówiona moc max w ga-

zowni;
  stosowana tabela regulacyjna była nie zmie-

niana  od  prawie  10  lat  i  odpowiadała  bardziej 
kotłowni  węglowej  i  węzłom  z  wymiennikami 
WCO i WCW, a nie kotłowni gazowej i wymienni-
kom JAD czy płytowym, jakie były zainstalowa-
na na węzłach;

  w okresie letnim kocioł załączał się 2~4 razy 
na  godzinę,  przy  czym  każde  załączenie  po-
wodowało  wychłodzenie  wody  w  kotle  o  3oC, 
co  przy  pojemności  wodnej  wynoszącej  30m3 
generowało  znaczne  i  wymierne  straty  energii 
pierwotnej – drogiego gazu ziemnego.
Można to zaobserwować na poniższym rysunku, 
będącym „zrzutem” z ekranu telemetrii gazowej.

  poziom  kosztów  działalności  pozostawiał 
wiele do życzenia, ale to jako „działania nietech-
niczne”  nie  będzie  szczegółowo  analizowane 
w tym opracowaniu.

II.  Podjęte działania

II.1.  Działania opercyjno-proceduralne

Po kilkutygodniowej  analizie parametrów  tech-
nicznych  i  technologicznych  pracy  ciepłowni 
dokonano  kilku  zmian w  reżimie  technologicz-
nym, które polegały na:
opracowaniu nowej tabeli regulacyjnej, 
ustaleniu okresowych wyłączeń kotłów w okre-
sach minimalnego poboru ciepła na cw.
Praca  kotłowni  w  nowych warunkach  nie  spo-
wodowała pogorszenia komfortu dostaw ciepła 
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do Odbiorców, którzy praktycznie nie zauważyli 
zmian i nie zgłaszali reklamacji do pracowników 
nastawni cieplnej.
Pracę  kotłowni  na  „nowych  zasadach”  można 
prześledzić na wykresie zużycia gazu – „zrzut” 
z ekranu telemetrii gazowej poniżej:

Zmiany te wprowadzono sukcesywnie, począwszy 
od maja 2007, co przyniosło efekt w postaci obni-
żenia jednostkowego zużycia gazu w okresie letnim 
o  3,95Nm3/GJ  ciepła  sprzedanego  Odbiorcom, 
co przy sprzedaży w tym okresie 6910,33 GJ dało 
oszczędność na poziomie 27 296 Nm3 gazu GZ 50



20 NC 7/2010 (214)

Porównawczo można to prześledzić na załączo-
nym wykresie, obrazującym, jak zmiany w spo-
sobie operowania ciepłownią wpływają na dość 
istotny parametr – jednostkowe zużycie paliwa

II.2.  Poprawa jakości wody obiegowej

Dla  każdego  energetyka  jest  oczywiste,  że  ja-
kość  wody  w  obiegach  wodno-parowych  jest 
sprawą  kluczową,  gdyż  znacząco  wpływa  na 
nie  tylko  na  sprawność  urządzeń,  ale  przede 
wszystkim  ma  duży  wpływ  na  ich  żywotność 
i w konsekwencji na niezawodność pracy insta-
lacji.
Z  tych  powodów  podjęto  decyzję  o  zainstalo-
waniu modułu  odwróconej  osmozy  i  poprawie 
pracy odgazowywacza próżniowego.
Sprawa  odgazowywacza  była  stosunkowo 
prosta:  wystarczyło  poprawnie  „ustawić”  jego 
punkt pracy  (  temperaturę  i podciśnienie), aby 
działał poprawnie.
Nieco  dłużej  trwało  uruchomienie  modułu 
osmozy, ale wyniki pomiarów parametrów wody 
mówią same za siebie.
W  poniższej  tabeli  można  prześledzić  zmianę 
parametrów przed  i po  zainstalowaniu modułu 
odwróconej osmozy

Jak widać, nastąpiła znacząca poprawa jakości 
wody  w  obiegu  ciepłowniczym.  Na  jej  jakość 
znaczący  wpływ  mają  nagromadzone  w  sieci 
osady  z  lat  ubiegłych,  bo  pamiętać  należy,  że 
w  Piasecznie  są  jeszcze  odcinki  sieci  liczące 
sobie ponad 25~40 lat. Z czasem osady te zo-
staną wypłukane, ale jest to proces długotrwały 
i  potrwa  jeszcze  kilka  lat.  Istotnym uproszcze-
niem czynności obsługowych było również za-
stąpienie ręcznych układów odpowietrzających 
odpowietrznikami samoczynnymi, dzięki czemu 
zabezpieczono układ technologiczny ciepłowni 
przed  występowaniem  korków  powietrznych, 
ograniczono możliwość występowania kawitacji 
na pompach, itp. Ważne jest jednak to, że udało 
się ograniczyć ubytki wody sieciowej do racjo-

nalnego poziomu – 3~3,5 dm3/GJ sprzedanego 
ciepła  sieciowego  i  praktycznie  wyeliminować 
straty  wody  w  obiegu  technologicznym  (brak 
konieczności odmulania kotłów).

II.3.  Wymiana palników

Szczegółowej analizie poddano pracę palników 
zainstalowanych w kotłowni. Były to palniki mo-
dulowane, ale zainstalowane w latach 1998/1999 
nie  spełniały  już  w  pełni  wymagań  stawianych 
urządzeniom  tego  typu w XXI wieku. Do niepo-
rządnych cech tych palników należy zaliczyć:
  mechaniczny  sposób  sterowania  przepustni-

cami gazu i powietrza;
  zbyt mały zakres modulacji wynoszący prak-

tycznie 1: 6;
  zbyt długi czas rozruchu, ok. 2 min (wentylacji 

kotła, co powodowało znaczne jego wychłodze-
nie);
  brak  falownikowego  sterowania  silnikiem 

wentylatora - regulacja ilości powietrza do spa-
lania poprzez dławienie na przepustnicy;
  regulacja współczynnika nadmiaru powierza 

dokonywana  okresowo  przez  firmę  serwisową 
(sprawdzanie „letnie” i „zimowe”);
  stosunkowo  wysoka  temperatura  spalin  za 

kotłem, dochodząca do 190oC przy pracy kotła 
z temperatura zadaną na poziomie 130oC.

Spółka  ogłosiła  przetarg  na  dostawę  nowych 
palników i w efekcie wybrano 1 z 3 zapropono-
wanych urządzeń – palnik, który posiadał m.in. 
następujące cechy konstrukcyjne:
  zakres modulacji 1 : 10 ( 800~8000 kW);
  sterowanie procesem spalania przy pomocy 

sondy mierzącej zawartość tlenu w spalinach;
  falownikowe  sterowanie  wentylatorem  na-

dmuchowym;
  dwustopniowa  regulacja  ilości  powietrza  – 

zgrubna  regulacja prędkością obrotową silnika 
wentylatora oraz  regulacja przepustnicą  stero-
wana silnikiem krokowym, co pozwala na utrzy-
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„zrzut” z ekranu systemu monitoringu gazu: stary palnik

„zrzut” z ekranu systemu monitoringu gazu: nowy palnik
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manie zawartości tlenu w spalinach na poziomie 
3%  (w  spalinach  mokrych)  w  całym  zakresie 
mocy;
  stabilną  pracą  w  zakresie  mocy  minimalnej 

~800 kW;
  krótszy czas rozruchu ( ~40 sek.!);
  możliwość  pracy  w  trybie  automatycznym 

i manualnym;
  możliwość sterowania z systemu DCS.

Sposób  pracy  „starego”  i  „nowego”  palnika 
najłatwiej porównać poprzez porównanie profi-
lu dobowego zużycia gazu w porównywalnych 
warunkach pracy sieci i kotłowni.
Jako  przykład wybrano  dni  robocze,  poza  se-
zonem  grzewczym,  kiedy  kotłownia  produkuje 
ciepło wyłącznie na potrzeby cw. 
W celu minimalizacji strat kotłownia ma 2 posto-
je  technologiczne  w  ciągu  doby,  w  godzinach 
nocnych i w południowych, przy czym tempera-
tura wody sieciowej  jest utrzymywana zgodnie 
z  opracowaną  tabelą  regulacyjną,  tzn.  wynosi 
na zasilaniu 65oC (+/-2oC)
Na poprzedniej stronie przedstawiono „zrzuty” 
z ekranu systemu monitoringu gazu.

Jak  widać,  pracując  z  mocą  minimalną  nowy 
palnik  nie  wyłącza  się,  w  przeciwieństwie  do 
„starego”, który pracował impulsowo, z 3 wyłą-
czeniami i załączeniami w ciągu godziny.
Pomimo  faktu,  że  nowy  palnik  zainstalowano 
w  połowie  sierpnia  2008,  dało  się  zauważyć 
znaczące  efekty.  Porównując  rok  do  roku  lata 
2007 i 2008:
Jednostkowe  zużycie  gazu  na  sprzedaży 
zmniejszyło się z 33,91 Nm3/GJ do 32,94 Nm3/
GJ, a jednostkowe zużycie energii elektrycznej 
spadło z 6,64kWh/GJ do poziomu 6,03 kWh/GJ, 
co przy sprzedaży na porównywalnym poziomie 
~100  000 GJ/rok  dało  oszczędności  ~97  000 
Nm3 gazu i 61 000 kWh energii elektrycznej przy 
pracy nowego palnika przez 4,5 miesiąca!.
Ponadto, pomiary dokonywane okresowo przez 
WIOŚ potwierdzają, że:
  emisja CO wynosi 0 ( poniżej progu pomiaro-

wego przyrządów WIOŚ)
  emisja pyłu wynosi 0 ( poniżej progu pomia-

rowego przyrządów WIOŚ)
  emisja  NOx  waha  się  w  granicach  50~100 

mg/Nm3,  w  zależności  od  obciążenia  palnika, 
a  wiec  znacznie  poniżej  poziomu  dopuszczal-
nego dla  instalacji  tej mocy,  która wynosi  300 
mg/Nm3,

II.4.  Montaż ekonomizera

Wyniki okazały się na tyle dobre, że podjęliśmy 
decyzje o zainstalowaniu drugiego palnika i eko-
nomizera na jednym z kotłów.
Montaże i uruchomienia nowych urządzeń odby-
wały się na początku roku 2009.
Nie  ukrywamy,  że  decyzja  o  instalacji  ekono-
mizera  tylko  za  jednym  kotłem  była  obarczona 
pewnym ryzykiem, z  tej przyczyny, że w Polsce 
nie  były  dotychczas montowane  urządzenia  tej 
wielkości  i  nasz  ekonomizer  był  jednostka  pro-
totypową.
Dodatkowym  utrudnieniem  był  fakt,  że  nasze 
działania „nie kwalifikowały się” do żadnych kon-
kursów ogłaszanych przez NFOSiGW, a więc ca-
łość  zadań  inwestycyjnych  i  modernizacyjnych 
była realizowana z własnych środków!
Wydaje się to dziwne, ale do dnia dzisiejszego nie 
udało się nam uzyskać „miękkiego finansowania” 
dla  działań,  których  efektem  jest  zmniejszenie 
zużycia  paliwa,  a w  konsekwencji  zmniejszenie 
emisji i poprawa efektywności energetycznej cie-
płowni miejskiej o mocy zainstalowanej 24 MWt.
Zarząd Spółki podjął jednak decyzję o realizacji 
inwestycji  z  podziałem  na  etapy,  co  pozwoliło 
z  jednej  strony  zachować  płynność  finansową, 
a  z  drugiej  strony  zminimalizować  ewentualne 
ryzyka  wynikające  z  zastosowania  rozwiązań 
prototypowych.  Ponadto,  rozłożenie  w  czasie 
pozwalało  na  zebranie  doświadczeń  z  pracy 
poszczególnych  urządzeń  i  dokonanie  ewentu-
alnych  poprawek  konstrukcyjnych  w  kolejnych 
urządzeniach.

Ryzyko jednak się opłaciło. Efekty ekonomiczne 
okazały  się  zgodne  z  przewidywaniami.  Udało 
się  znacznie  zmniejszyć  zarówno  jednostkowe 
zużycie gazu jak i energii elektrycznej.
Porównawczo przedstawiono  to  na diagramie  na 
kolejnej stronie.

Jak widać, praca 2 nowych palników i 1 ekonomi-
zera  pozwoliła  na  zmniejszenie  jednostkowego 
zużycia gazu o 1,87Nm3/GJ a energii elektrycz-
nej o 2,56kWh/GJ, przy porównywalnym pozio-
mie sprzedaży ~100 000GJ/rok.
Wyniki  te  można  przedstawić  w  nieco  innym 
układzie, porównując produkcję ciepła i zużycie 
mediów w stosunku do  roku bazowego  (2006), 
w  którym  ciepłownia  pracowała  „tak  jak  ją  za-
projektowano”. Ma to uzasadnienie, gdyż zmiany 
operacyjne  i  technologiczne zostały  rozpoczęte 
w maju 2007.
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Działania związane ze wzrostem sprawności nie 
były wykonywane jako „sztuka dla sztuki”, ale ce-
lem strategicznym Zarządu PC-U była racjonali-
zacja  cen ciepła  sieciowego,  które wytwarzane 
z drogiego paliwa nie było w Piasecznie najtań-
sze, a nawet w przeszłości było  jednym z droż-
szych w kraju.
Działania  Zarządu  były  na  tyle  skuteczne,  że 
Spółka  nie  zmieniała  taryfy  dla  ciepła w  latach 
2007 - 2008, a nowa taryfa, która weszła w życie 
w roku 2009 była niższa od poprzedniej, zatwier-
dzonej w roku 2006! 
Jest to, w naszej opinii, wypadek bez preceden-
su,  że  w  sytuacji  ciągłego  wzrostu  cen  paliw 
i energii ciepło w Piasecznie relatywnie taniało.

Jednocześnie dokonana analiza kosztów wytwa-
rzania  pokazuje,  że  możliwe  jest  wytwarzanie 
ciepła w dużych ciepłowniach gazowych w spo-
sób ekonomiczny, z wysoką sprawnością, choć 
należy  liczyć  się  z  koniecznością  poniesienia 
dużych  nakładów  na modernizację  istniejących 
obiektów.
Równie ważne  jest zdobycie wiedzy  i  informacji 
o  urządzeniach,  jakie można  w  danych  warun-
kach zastosować.

Dobrą ilustracją działań Zarządu PC-U jest kolej-
ny diagram, obrazujący zmiany cen gazu, ener-
gii  elektrycznej  i  kosztów  ciepła w  latach  2006 
~2009
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II.5.  Montaż drugiego ekonomizera

Wyniki ekonomiczne i techniczne zadecydowały 
o tym, że Zarząd PC-U pojał decyzję o zainsta-
lowaniu  drugiego  ekonomizera.  Montaż  został 
zakończony w marcu 2010 roku, co zakończyło 
II etap modernizacji ciepłowni.
Aktualnie w ciepłowni są zainstalowane na 2 kot-
łach  nowoczesne  palniki  i  ekonomizery,  a więc 
2 kotły z 3 zainstalowanych, o mocy nominalnej 
8MWt każdy, są zmodernizowane, co zapewnia 
ekonomiczna  pracę  kotłowni  praktycznie  przez 
cały  rok,  gdyż moc  zamówiona  na  co  i  cw  nie 
przekracza  17,5MWt.  Teoretycznie  istnieje moż-
liwość,  że  w  przypadku  wystąpienia  zapotrze-
bowania  na  ciepło  przekraczającego  16  MWt, 
a wiec dla temperatur niższych niż –16oC, może 
zaistnieć  konieczność  uruchomienia  trzeciego, 
dotychczas niezmodernizowanego kotła.
Z sytuacją  taka możemy mieć do czynienie nie 
dłużej niż 10 dni w roku, co stanowi zaledwie 3% 
czasu pracy kotłowni, pod warunkiem wszakże, 
że  temperatury powrotu  sieci  cieplnej  nie prze-
kroczą 65oC.

III.  Adaptacja kotłów do pracy
w charakterze akumulatorów ciepła

Problem nierównego poboru ciepła w ciągu doby 
jest znany wszystkim operatorom systemów cie-
płowniczych. Amplituda wahań jest ściśle uzależ-
niona od charakteru odbiorów  (ilość budynków 
mieszkalnych, hotelowych, przemysłowych, itp.) 
oraz  od  ilości  węzłów  zasobnikowych.  Zmien-
ność zapotrzebowania na ciepło jest bardziej od-
czuwalna w okresie letnim, gdyż w czasie sezonu 

grzewczego zmienność zapotrzebowania na cw 
zostaje „wypłaszczona” przez ciepło niezbędne 
na potrzeby grzewcze.
W ciepłowni PC-U, podobnie jak w większości cie-
płowni gazowych w Polsce, są zainstalowane kotły 
płomienicowo-płomieniówkowe o dużej pojemności 
wodnej, wynoszącej w naszym przypadku 30 m3 na 
jeden  kocioł,  co  daje  sumaryczną  pojemność  90 
m3. Zdolność akumulacyjna wynikająca z tej dużej 
pojemności wodnej kotłów wynosi około 3,5~4 GJ/
kocioł, w zależności od temperatur ładowania i roz-
ładowania układu. Przy eksporcie do sieci, w okresie 
letnim, wynoszącym 2,5~3,5 GJ/h możliwe jest wy-
korzystanie tej zdolności akumulacyjnej do pełnego 
zaspokojenia  potrzeb  cieplnych  sieci  w  czasie  co 
najmniej 2~3 godzin. Po przeanalizowaniu charak-
terystyk  przepływów  i  zapotrzebowania  cieplnego 
sieci,  podjęto  decyzję  o  zmodernizowaniu  układu 
technologicznego kotłowni  i przystosowaniu  jej do 
pracy  z  wykorzystaniem  niepracujących  kotłów 
w charakterze akumulatora ciepła.
Aktualnie, kotłownia pracuje z przerwami: jedną 
w godzinach nocnych pomiędzy 0,00 i 4, oraz 2 
w ciągu dnia (w czasie najmniejszego zapotrze-
bowania na ciepło). W czasie postoju ciepło do 
sieci  jest podawane z naładowanych uprzednio 
kotłów,  które  pracują  jako  akumulatory  ciepła. 
Ten dość nietypowy, jak na układy ciepłownicze 
scenariusz pracy kotłowni można prześledzić na 
dobowym wykresie zużycia gazu.

Z analiz pracy kotłowni wynika, że w naszym, konkret-
nym przypadku efekty z akumulacji ciepła w sezonie 
grzewczym są na tyle małe, że nie ma technicznego 
ani  ekonomicznego uzasadnienia wykorzystywania 
kotłów w ten sposób w okresie zimowym.
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IV.  Efekty modernizacji

Wysiłek  włożony  w  modernizacje  stosunkowo 
nowego układu technologicznego jest widoczny 
i mierzalny. Udało się osiągnąć praktycznie max 

do uzyskania efekt i praktycznie osiągnąć spraw-
ność wytwarzania bliską maksymalnej możliwej 
do  uzyskania  w  warunkach  rzeczywistych,  tzn. 
zbliżyć się do 100% wykorzystania energii che-
micznej zawartej w paliwie, i to w obiekcie o mocy 

Dobowy wykres zużycia gazu.
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zainstalowanej wynoszącej 24 MWt. Co więcej, efekt 
ten jest trwały, a nie uzyskany tylko w czasie pomia-
rów! Napoprzedniej stronie, w tabeli zamieszczono 
wyniki techniczno-eksploatacyjne potwierdzone po-
miarami ciągłymi w okresie sześciu miesięcy.

Efekty w roku przyszłym z pewnością będą jesz-
cze lepsze, gdyż drugi ekonomizer został urucho-
miony dopiero w marcu 2010 roku, a w związku 
z  tym, w czasie największej produkcji  ( styczeń 
~  luty)  w  kotłowni  pracował  1  kocioł  z  nowym 
palnikiem  i  ekonomizerem,  1  kocioł  z  nowym 
palnikiem i 1 kocioł niezmodernizowany. Można 
śmiało  przyjąć,  że  osiągnięte  zostanie  jednost-
kowe  zużycie gazu GZ50 na poziomie 27 Nm3/
GJ w skali  roku, co  jest  równoznaczne z osiąg-
nięciem udziału kosztów paliwa w kosztach wy-
twarzania ciepła na poziomie 40zł/GJ.
Jest  to  też dużo,  ze względów ekonomicznych, 
ponieważ  pozwala  na  zmniejszenie  rocznego 
zużycia gazu o ok. 35 000 ~ 40 000 Nm3, czy-
li  o wielkość porównywalną z dotychczasowym 
miesięcznym  zużyciem  paliwa  w  okresie  naj-
mniejszych poborów ciepła.

V. Podsumowanie

Zdajemy  sobie  sprawę,  że  informacje  zawarte 
w  artykule  maja  charakter  raczej  informacyjny, 
nie instruktażowy, ale mamy nadzieje, że zachę-
cą innych operatorów ciepłowni do działania. 
Przed podjęciem decyzji o modernizacji czy pro-
jektowaniu nowych obiektów należy  jednak pa-
miętać, że:

  nie  ma  recept  uniwersalnych  możliwych  do 
zastosowania we wszystkich przypadkach;
  przed  podjęciem  decyzji  o  modernizacji  ist-

niejącego układu technologicznego, należy bez-
względnie dokonać analizy  (audytu)  jego pracy 
w ciągu co najmniej roku;
  warunkiem  koniecznym  do  przeprowadzenia 

analizy  pracy  układu  jest  zainstalowanie  wiary-
godnych  układów  pomiarowych,  umożliwiają-
cych archiwizację i obróbkę danych;
  warto  zastosować  najnowocześniejsze  z  do-

stępnych urządzeń – dotyczy to zwłaszcza palni-
ków z kontrolą tlenu w spalinach;
  jest opłacalne stosowanie ekonomizerów „mo-

krych” w układach ciepłowniczych dużej mocy;
nie  należy  obawiać  się  rozwiązań  nietypowych 
czy nowatorskich – często tzw. typowe rozwiąza-
nia są nieefektywne;
  w przypadku ogłaszania przetargów na dosta-

wę urządzeń należy większą wagę przywiązywać 
do efektywności i kosztów eksploatacyjnych niż 
do ceny zakupu;
  jest możliwe  uzyskanie  zwrotów  z  inwestycji 

w czasie krótszym niż 6 lat, nawet w przypadku 
modernizacji stosunkowo nowych obiektów;
  poprawnie  opracowany  program moderniza-

cji źródła ciepła można zrealizować ze środków 
własnych – dotacje czy granty mogą tylko popra-
wić wyniki ekonomiczne.

Będziemy  wdzięczni  za  opinie  i  uwagi  innych 
operatorów  ciepłowni  gazowych  na  temat  po-
wyższego artykułu.


